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Acórdão de 11 de Janeiro de 2005.

Assunto:
Direito de audição no procedimento tributário. Regime ante-

rior à lei geral tributária. Liquidação adicional de IVA.

Sumário:
 I — O Código do Procedimento Administrativo é aplicável 

subsidiariamente ao procedimento tributário no que con-
cerne às suas normas que concretizam preceitos constitu-
cionais, já o sendo antes da entrada em vigor da LGT.

 II — O CPT indica o direito de audição como uma das garan-
tias dos contribuintes [alínea c) do artigo 19.º], direito 
este que, quando não está concretizado através de for-
mas especiais do procedimento tributário, é assegurado 
com a aplicação das normas do CPA, designadamente 
o artigo 100.º deste.

 III — Não estando previsto qualquer regime especial de par-
ticipação dos contribuintes na formação dos actos de 
liquidação de IVA, nos casos enquadráveis no n.º 3 do 
artigo 82.º do CIVA, o direito de audiência, antes da 
entrada em vigor da L.G.T., tinha de ser assegurado 
nos termos dos artigos 100.º e seguintes do CPA.

 IV — Não afastam a relevância do vício de violação do di-
reito de audiência os factos de, depois de elaboradas 
as liquidações, o contribuinte ter tido oportunidade de 
as impugnar administrativa e judicialmente e ter sido 
ouvido no âmbito da impugnação administrativa.

 V — Não pode entender -se que a irregularidade consubstan-
ciada por não ser assegurado o exercício do direito de 
audiência se degrade em preterição de formalidade não 
essencial, quando não se demonstra que essa falta não 
pode ter influenciado o acto final do procedimento.

Processo n.º 584/05.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: ROJÃO CAR — Automóveis, L.da

Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge de Sousa.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

1 – ROJÃO CAR – AUTOMÓVEIS, LDA, impugnou no Tribunal 
Tributário de 1.ª Instância de Viseu uma liquidação de I.V.A., relativa 
ao ano de 1996.

O Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, que sucedeu na com-
petência daquele Tribunal, julgou a impugnação procedente, anulando 
o acto impugnado.

Inconformada, a Fazenda Pública interpôs o presente recurso para 
este Supremo Tribunal Administrativo, apresentado alegações com as 
seguintes conclusões:

A) Os actos de liquidação, ora impugnados, tiveram por base uma 
acção de fiscalização levada a cabo à contabilidade da impugnante, 

durante a qual foram detectadas inúmeras irregularidades, inexactidões 
e omissões, expressas no relatório que se encontra junto aos autos;

B) As irregularidades citadas determinaram a alteração dos resultados 
fiscais declarados pela impugnante, com base no recurso à aplicação 
de correcções técnicas;

C) Não logrou a impugnante fazer prova do alegado, já que, nenhuma 
prova relevante juntou que, de alguma forma, contrarie ou ponha em 
causa os resultados apurados pela Inspecção Tributária;

D) O Mº Juiz “a quo” considerou provado que a impugnante não foi 
notificada para exercer o direito de audição antes da liquidação; con-
tudo, não podemos concordar com tal entendimento, pois, o relatório da 
fiscalização foi concluído em 02 -06 -1998, sendo certo que, à data dos 
factos não era contemplado o referido direito de audição para a situa-
ção em análise, nem tão pouco tinha aplicação no domínio tributário o 
direito de audição contemplado no art. 100º do CPA, aliás, como vem 
sido entendido pela jurisprudência;

E) Salientando -se também que todas as notificações das liquidações 
em causa nos autos foram efectuadas no ano de 1998, portanto, antes 
da entrada em vigor da LGT;

F) Na verdade, tal direito apenas foi consagrado com a publicação 
da LGT, a qual entrou em vigor em 01 -01 -1999, pelo que, apenas tem 
aplicação a partir dessa data, verificando -se, no caso em apreço, que se 
trata de factos anteriores à sua entrada em vigor;

G) Ainda que houvesse preterição de formalidade legal, o que não é o 
caso, sempre se entenderia que a mesma é não essencial, uma vez que a 
impugnante teve oportunidade de se defender, o que efectivamente fez, 
pois, reclamou graciosamente e impugnou as liquidações em causa, pelo 
que em nada foram precludidos os seus meios de defesa;

H) Em face do exposto, conclui -se que, a sentença recorrida, fez uma 
aplicação inadequada do disposto nos art. 81º e 121º do CPT, 38º n.º 1, 
alínea d) do CIRS, arts. 51º n.º 1, alínea d), e 52º, ambos do CIRC e 
arts. 2º e 100º do CPA.

Termos em que, deve ser dado provimento ao presente recurso, 
ordenando -se, em consequência, a substituição da douta sentença re-
corrida, por outra em que se julgue improcedente, por não provada, a 
presente impugnação, com as legais consequências.

A Impugnante contra -alegou, mas as suas contra -alegações foram 
mandadas desentranhar por falta de pagamento da taxa de justiça ini-
cial.

O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer 
nos seguintes termos:

1. Considerando a falta de autoliquidação da taxa de justiça inicial 
(mesmo após notificação da secção para o seu pagamento acrescido de 
multa de igual montante 9 o Ministério Público promove:

a) o desentranhamento das alegações da recorrida, equivalendo à sua 
falta de apresentação (art.690º -B CPC)

b) a condenação da recorrida nas custas do incidente
2. A norma constante do art. 60º n.º 1 al. a) LGT (audição do contri-

buinte antes da liquidação) é inaplicável no caso sub judicio porque o 
acto tributário foi notificado ao contribuinte em 1998,antes do início 
da vigência daquele diploma em 1 Janeiro 1999 (probatório als.E)/J); 
art. 6º DL n.º 398/98,17 Dezembro)
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3.Antes da vigência da LGT a norma constante do art. 100º n.º 1 
CPA (direito de audiência antes da decisão final do procedimento) era 
aplicável a todos os procedimentos administrativos porque concretizava 
o princípio constitucional da participação do administrado na formação 
das decisões e deliberações que lhe digam respeito (art. 267º n.º 5 CRP; 
art. 2º n.º 5 CPA)

A observância da norma manifestava -se no regime especial que pre-
via a intervenção do contribuinte no procedimento de formação da 
matéria tributável de IVA (neste sentido ac. STA 29.11.2000 processo 
n.º 25214,embora referindo -se ao IRC)

4. Na vigência da LGT o direito de audiência foi igualmente res-
peitado, tendo o contribuinte sido notificado para se pronunciar sobre 
o projecto de decisão final no procedimento de reclamação graciosa 
(probatório als. N) e 0); art.60º n.º 1 al. b) LGT)

CONCLUSÃO
O recurso merece provimento.
A sentença impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão 

com o seguinte dispositivo:
– declaração de inexistência do vício de preterição de formalidade 

legal
– devolução do processo ao tribunal recorrido para apreciação das 

questões cuja solução foi considerada prejudicada pela solução da ques-
tão decidida pelo S.T.A.

As partes foram notificadas deste douto parecer, não se tendo pro-
nunciado.

Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – Na sentença recorrida deu -se como assente a seguinte matéria 

de facto:
A) A impugnante dedica -se ao comércio de veículos automóveis;
B) A escrita da impugnante dos anos de 1996, 1997 e 1998 foi ins-

peccionada;
C) Do relatório da inspecção extracta -se: 2.5 í DESCRIÇÃO DA 

ACTIVIDADE: a empresa dedica -se ao comércio de veículos automó-
veis, mais especificamente a compra e venda de carros usados sendo a 
maioria deles adquiridos no mercado intracomunitário;

i. 2.6.2. IVA... parte do IVA que incide nas transacções foi liquidado 
pelo regime de bens em 2.ª mão;

ii. 4 OBRIGAÇÕES CONTABILÍSTICAS: 4.1.1 a impugnante tem 
contabilidade organizada nos termos da lei comercial e fiscal; 4.2.1 
os registos contabilísticos estão em dia: a contabilidade encontra -se 
em dia, com um atraso não superior ao permitido pelo artigo 98/4 do 
CIRC os documentos de suporte estão arquivados num único diário e 
encontram -se em boa ordem;...

iii. 5 ANALISE CONTABILISTICO -FISCAL; 5.1 INSUFICIÊN-
CIAS E IRREGULARIDADES; 5.1.1 TESOURARIA – CAIXA, 
BANCOS E EMPRESTIMOS DE SÓCIOS: todos os movimentos 
financeiros contabilizados, passam pela conta Caixa (... após análise, 
por amostragem, aos documentos contabilísticos verificou -se que as 
compras são, em grande parte, registadas na contabilidade aquando da 
venda, ou então, de acordo com informações do técnico de contas quando 
lhes são fornecidos os documentos que por norma são -lhe entregues 
tardiamente; esta situação leva a que haja um desfasamento entre os 

recebimentos e os pagamentos, havendo meses em que as compras são 
lançadas em conjunto, e a conta Caixa creditada por valores superiores 
não havendo especialização mensal das contas conforme vem definido 
no POC; quanto ao meio de pagamento dessas mesmas compras não 
foi possível retirar qualquer conclusão p.p. de acordo com informação 
do Sr. Mário, as compras no mercado interno, foram efectuadas em 
numerário, ou então trocavam divisas e depositavam na conta de um 
amigo, sendo depois pago lá em numerário; não foi apresentado qualquer 
comprovativo dessa troca de dinheiro em moeda estrangeira;

iv. 5.1.2 COMPRAS: os montantes registados e declarados na con-
tabilidade foram os seguintes:

Nos exercícios de 1996 e 1997... maioria das [das compras] AIC 
[aquisições intracomunitárias);

v. 5. 1.2.1 IRREGULARIDA DETECTADAS – NA CONTABILI-
ZAÇÃO (...) 1996: na contabilidade de 1996, foram registadas AIC de 
viaturas que respeitam ao exercício de 1995; são elas:

Como não constam das existências finais de 1995, não há alteração 
para efeitos de IRC;

vi. 51.22 IRREGULARIDADES DETECTADAS – NO SISTEMA 
VIES: foram detectadas anomalias nas AIC entre o sistema VIES e os 
valores registados nas declarações periódicas do s.p.; parte dessas di-
vergências são justificadas pelo descrito no ponto anterior; no entanto, 
após terem sido retiradas todas as AIC registadas na contabilidade (,..) e 
confrontadas com os valores declarados no sistema VIES, verificam -se 
omissões de registo:

a) Aquisições declaradas no sistema e não registadas pelo s.p.:
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Estas aquisições não constam na contabilidade do sujeito passivo 
verificando -se, assim, omissões de compras nos montantes referidos 
no quadro acima, valores esses obtidos tendo em linha de conta o 
câmbio utilizado pelo s.p., uma vez que não foram detectadas osci-
lações acentuadas entre o utilizado na contabilidade e o declarado 
no sistema;

2. b) Aquisições Registadas pelo S.P.: e Não declaradas no sistema; 
(...)

vii. 5.1.3. INVENTÁRIOS: os valores declarados através dos elemen-
tos de contabilidade para as existências finais são os seguintes:

Encontram -se devidamente valorizados; de acordo com o exposto 
no ponto anterior, conclui -se que os inventários não são elaborados 
por contagem física, como deveriam ser, mas sim por contagem através 
dos documentos, razão pela qual não foram detectadas divergências em 
termos de controlo quantitativo das viaturas;

viii. 5.1.4 VENDAS: os montantes declarados são os seguintes:

As maiorias das vendas são efectuadas a particulares e transmitidas 
pelo regime de bens em segunda mão; foi controlada a numeração 
das facturas, não tendo sido detectada qualquer falha; no que respeita 
às viaturas registadas em duplicado, referidas no ponto 5.1.2.1 do 
relatório, foram vendidas em 1996 e 1997, através dos seguintes 
documentos:

Verificando -se que o proveito da venda está registado; quanto às com-
pras omitidas, referidas no ponto 51.22 -a) do relatório, não se encontram 
reflectidas na contabilidade as vendas correspondentes, concluindo -se 
que existem de igual forma, omissões de vendas nos exercícios de 1995, 
1996 e 1997; os montantes serão determinados no ponto

6.2.1 do relatório; (...)
ix. 5.1.6 OUTROS ELEMENTOS:
1) Transportes Intracomunitários: o transporte das viaturas adquiridas 

à Bélgica e Alemanha é efectuado pela transportadora José Lima;... 
pode -se verificar o seguinte:

a) Os documentos não mencionam o número de identificação fis-
cal;

b) Referem -se a facturas, não tendo qualquer numeração impressa;
c) Liquidam 1144 — situação correcta, de acordo com o n°11 do ar-

tigo 6.0 do CIVA — mas não deram cumprimento ao disposto no n.° 29 

do CIVA; o IVA não foi deduzido pela empresa objecto de exame; perante 
esta situação, foi prestada a respectiva informação – extra -relatório – para 
apuramento da responsabilidade da entrega do imposto;

d) Foi comparado o número de viaturas constantes nos documentos 
de transporte com as viaturas adquirid4s na Bélgica e Alemanha em 
1995, estando registadas em ambas as situações 72 viaturas, não ha-
vendo assim divergências. No entanto é de referir que os documentos 
de transporte não oferecem qualquer credibilidade, pelos motivos 
acima expostos.

2) Inspecção de viaturas; foi efectuado um controlo, por amos-
tragem, ao exercido de 1996, das viaturas inspeccionadas; para tal 
compararam -se as matriculas constantes dos documentos emitidos pela 
empresa que prestou o se/viço de inspecção, com as das registadas 
na contabilidade, não tendo sido detectadas divergências, pelo que 
não se justificou intensificar os testes nesta área, para o exercido de 
1996, e restantes;

3) Controlo DVL — Declaração de Veículos Ligeiros: (...) foi con-
formado o n.° dos DVL com os constantes na contabilidade, não tendo 
sido detectadas omissões de registo;

ix. 6.1.8.1 IRREGULARIDADES  - VIES E LIQUIDAÇÃO INTERNA:
1. Falta de Liquidação de IVA nas Aquisições Intracomunitárias 

das Viaturas — DL 504 -G/85 de 30/12, DL 199/96, de 18/10 e P177 
— refere -se a aquisições intracomunitárias, tendo em conta o disposto 
nos artigos 1.º, 3.º e 5.º do RITI, cujo imposto era devido cá e não foi 
liquidado pelo s.p.;

2. Falta de liquidação de IVA nas AIC sobre o Imposto Automóvel 
– artigo 17.º do RITI e n.º 5 artigo 16.º° CIVA

3. Falta de Liquidação de IVA nas Transmissões Internas de Veículos 
Adquiridos na Comunidade a Particulares ou a S. P. que Transmitiram 
no seu País pela Margem (neste caso quando entrou em vigor o DL 
199/96) — pelo facto de terem incluído na base para liquidação do 
imposto, o imposto automóvel e em alguns casos outras despesas 
acessórias;

x. Desta forma, foram efectuados os cálculos necessários ao 
apuramento do imposto em falta, por cada exercício e período, 
tendo em linha de conta a data efectiva a partir do qual o mesmo 
se encontra em falta – para tal tiveram que ser percorridos todos 
os documentos de compras, venda e DVL (declaração de veículos 
ligeiros);

xi.... as correcções resumidas nos montantes que se seguem:
a) Falta de liquidação de IVA nas aquisições intracomunitárias:
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2. b) Falta de liquidação de liquidação de IVA nas AIC sobre o im-
posto automóvel:

3. c) Falta de liquidação de IVA na venda:

xii. 5.1.8.2 IRREGULARIDADES – Falta de Liquidação sobre as 
AIC não registadas na contabilidade: sobre as omissões descritas nos 
pontos 5.1.2.2 – a) e 5.1.4, incidirá IVA à taxa de 17 %;

xiii. 5.1.8,3 IRREGULARIDADES: o IVA foi liquidado e deduzido 
pela aquisição, razão pela qual não se propõe o mesmo para efeitos de 
cálculo de juros;

xiv. CONCLUSÕES E PROPOSTAS.’ 6.1  - CONCLUSÕES: do 
exame efectuado, conclui -se que a contabilidade apresenta diversas 
irregularidades; foram detalhadamente descritas as omissões e inexac-
tidões que em síntese são:

a. Os fluxos financeiros da empresa não reflectem a realidade dos 
registos, apresentando saldos credores de calva, suprimidos por entradas 
de sócios, cujos documentos comprovativos dessas mesmas entradas não 
foram apresentados, apesar de solicitados — extractos bancários;

b. Omissões de compras, detectadas através do sistema VIES, que 
afecta o controlo das transacções Intracomunitárias;

c. Não organização da contabilidade de acordo com o Plano Oficial 
de Contabilidade e com os princípios contabilísticos, salientando -se o 
princípio da especialização de exercícios;

d. Elaboração de inventários por controlo de documentos e não por 
contagem física;

e. Omissão de vendas;
f. Falta de liquidação de IVA
xv. 6.2 – PROPOSTAS:
xvi. 6,2,1– IRC: face ao exposto e às inexactidões encontradas, 

verifica -se que os elementos de escrita não traduzem a verdadeira 

situação patrimonial do contribuinte nem os resulta dos efectiva-
mente obtidos, pelo que, dada a impossibilidade de se proceder ao 
seu apuramento de uma forma dera e inequívoca, propõe -se que 
o mesmo se faça com recurso a métodos indiciários, conforme 
preceitua o disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 51.º do CIRC, 
sendo o resultado fiscal, apurado nos termos da alínea a) e d) do 
artigo 52.º do mesmo Código; assim, são propostas as seguintes 
correcções:

xvii. CÁLCULO DOS PROVEITOS OMITIDOS: para cálculo das 
vendas omitidas, propõe -se o seguinte: 1995 e 1996: que as vendas 
omitidas sejam determinadas, tendo em linha de conta as irregularida-
des descritas no presente relatório, e em especial o referido no ponto 
5.1.1 -Tesouraria — suprimentos sem documentos de suporte legal para 
evitar saldos credores de Caixa — sendo as omissões nos montantes 
dos suprimentos efectuados; assim:

(...} Em face das correcções propostas, os resultados corrigidos para 
efeitos de IRC nos exercícios de 1995, 1996 e 1997, serão os seguin-
tes:
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xviii. 6.2.2 IVA
xix. 6.2.2.1 CORRECÇÕES TÉCNICAS: elementos registados na 

contabilidade: (...}

xx; 6.2.2.2 Correcções  - Métodos Indiciários (...);
D) Em 1998.06.02, o Director Distrital de Finanças exarou despacho 

neste relatório: Concordo. Proceda -se como vem proposto (a fls. 15 do 
processo administrativo);

E) Em 1998.06.23, foi emitida a liquidação adicional n.º 98099577, 
relativa a IVA de 1996, no montante de PTE 58.223.004$00, com pa-
gamento voluntário até 1998.08.31;

F) Em 1998.06.23, foi emitida a liquidação n.º 98099573, rela-
tiva a IVA — juros compensatórios, de 9603T, no montante de PTE 
2.373.139$00, com pagamento voluntário até 1998.08.31;

G) Em 1998.06.23, foi emitida a liquidação n.º 98099574, rela-
tiva a IVA — juros compensatórios, de 9606T, no montante de PTE 
3.512.995$00, com pagamento voluntário até 1998.08.31;

H) Em 1998.06.23, foi emitida a liquidação n.º 98099575, rela-
tiva a IVA — juros compensatórios, de 9609T, no montante de PTE 
3.485.827$00, com pagamento voluntário até 1998.08.31;

I) Em 1998.06.23, foi emitida a liquidação n.° 98099576, relativa a IVA 
— juros compensatórios, de 9612T, no montante de PTE 3.040.034$00, 
com pagamento voluntário até 1998.08.31;

J) Em 1998.11.30, a impugnante reclamou (a fls. 2 e seguintes do 
processo administrativo apenso);

K) Em 2000.07.07, pela Divisão de Prevenção e Inspecção Tributá-
ria foi elaborada informação, constante de fls. 179 a 182 do processo 
administrativo apenso, da qual se extracta:... 8  - as correcções feitas 
pela Inspecção Tributária a liquidação do imposto teve como base o 
regime geral, mesmo nos casos em que o sujeito passivo não liquidou 
nem deduziu qualquer imposto nas transacções intracomunitárias; 9 
– o sujeito passivo pode utilizar o regime especial, pelo que as cor-
recções deverão ser rectificadas, considerando em falta o imposto mal 
calculado na aplicação do regime especial e a falta de liquidação nas 
aquisições intracomunitárias cuja dedução não poderá ser solicitada, 
ao contrário do que havia sido feito anteriormente; 10 anexam -se 

mapas das correcções, devidamente reformuladas, aos anos de 1995, 
1996 e 1996:

a. Falta de liquidação de IVA nas aquisições intracomunitárias:

b. Falta de liquidação de IVA nas AIC sobre o imposto automóvel:

c. Falta de liquidação de IVA nas vendas (viaturas introduzidas no 
mercado interno):

d. Falta de liquidação de IVA nas transmissões internas de viaturas 
adquiridas na Comunidade pelo regime especial da margem:

L) Em 2001.04.19, o Director de Finanças, por delegação, na in-
formação n.º 31/2001, exarou despacho: Concordo. Com base nos 
fundamentos constantes da presente informação a minha decisão vai 
no sentido do deferimento parcial da petição, nos termos que vêm 
propostos. Cumpra -se o artigo 60.º da L.G.T. (a fls. 189 do processo 
administrativo apenso);

M) Desta informação n.º 31/2001, extracta -se:...concluiu -se que foi 
objecto de correcção a falta de liquidação de IVA nas vendas (viaturas 
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introduzidas no mercado interno), respeitante ao referido exercido, con-
forme se pode constatar pelo quadro referente à alínea c) anexo aquela 
informação, corrigido de PTE 34.340.662$00 para PTE 16.933.354$00; 
deste modo, corroborando -se com a proposta de decisão elaborada pelo 
Serviço de finanças, excepto no tocante ao indeferimento da presente 
reclamação, somos de parecer, face às alterações levadas a efeito, que 
o pedido merece deferimento parcial (a fls. 189 e 190 do processo 
administrativo);

N) Em 2001.04.24, foi comunicada a intenção de indeferimento 
parcial da reclamação apresentada (a fls. 191 e 192 dos autos);

O) Em 2001.05.08 a impugnante exerceu o direito de audição, por 
escrito (a fls. 193 a 194 do processo administrativo apenso);

P) Em 2001.07.05, por despacho do Director de Finanças Adjunto, 
a reclamação foi parcialmente deferida (a fls. 197 do processo admi-
nistrativo apenso);

Q) E, em 2001.07.12, este despacho foi notificado à impugnante (a 
fls. 198 e 199 do processo administrativo);

R) Em 2001.09.18, a petição de impugnação deu entrada no Tribunal 
Tributário de 1.ª Instância de Viseu.

3 – A impugnação foi julgada procedente apenas relativamente ao 
vício de violação do direito de audição.

Como resulta da matéria de facto fixada, as liquidações adicionais de 
I.V.A., referidas nas alíneas D) a I), foram efectuadas em 23 -6 -1998, sem 
que se tivesse dado como provado que a Impugnante fosse notificada 
para se pronunciar sobre o seu conteúdo.

Na sequência de reclamação apresentada pela ora Impugnante, a 
Administração Tributária elaborou uma proposta de deferimento parcial, 
que foi notificada àquela em 24 -4 -2001, para exercício do direito de 
audiência, direito este que foi exercido em 8 -5 -2001.

No entanto, não foram anuladas as liquidações (1), apresentando a 
Impugnante a impugnação relativa à totalidade das liquidações referidas 
no probatório.

A única questão que cabe apreciar no presente recurso jurisdicional 
é, assim, a de saber se, em 1998, antes da entrada em vigor da L.G.T., 
era exigível notificação para o exercício do direito de audiência, nos 
termos do art. 100.º do C.P.A..

Na sentença recorrida, entendeu -se que era de aplicar este regime do 
direito de audiência.

A Fazenda Pública, no presente recurso jurisdicional, defende que 
ele não é aplicável e que, se o for, deve entender -se que se trata de uma 
formalidade não essencial por a Impugnante ter tido oportunidade de 
se defender.

4 – A questão de saber se, antes da entrada em vigor da L.G.T., que 
ocorreu em 1 -1 -1999 (art. 6.º do Decreto -Lei n.º 398/98, de 17 de De-
zembro), era necessário assegurar aos contribuintes o exercício do direito 
de audição, antes de serem proferidas decisões que afectassem a sua 
esfera jurídica, já foi abordada várias vezes por este Supremo Tribunal 
Administrativo, sendo -lhe dada resposta afirmativa em vários arestos (2), 
pelo que, não sendo invocados argumentos que justifiquem que haja uma 
alteração jurisprudencial, é de decidir na mesma linha.

Quando a impugnante foi notificada as liquidações adicionais, em 
1998, estavam em vigor o Código de Processo Tributário, aprovado 
pelo Decreto -Lei n.º 154/91, de 23 de Abril, e o Código do Procedi-

mento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442/91, de 15 
de Novembro.

A Constituição da República Portuguesa, no n.º 4 do art. 267.º (na 
redacção de 1989, vigente à data da aprovação do C.P.T., a que corres-
ponde o n.º 5 do mesmo artigo nas redacções de 1997 e posteriores) 
exige que o processamento da actividade administrativa assegure a 
«participação dos cidadãos na formação das decisões e deliberações 
que lhes disserem respeito».

Não se concretiza, nesta norma constitucional, a forma como deve 
ser assegurada tal participação.

O art. 100.º do C.P.A. é uma concretização desse direito de partici-
pação, estabelecendo que «concluída a instrução, e salvo o disposto 
no artigo 103.º, os interessados têm o direito de ser ouvidos no proce-
dimento antes de ser tomada a decisão final, devendo ser informados, 
nomeadamente, sobre o sentido provável desta».

No entanto, a C.R.P. não exige que o direito de participação que 
assegura seja concretizado precisamente através de uma comunicação 
prévia do sentido provável da decisão final, sendo a fórmula constitucio-
nal compatível com outras formas de participação dos particulares nos 
procedimentos administrativos, desde que possibilitem a estes influenciar 
o sentido da decisão final.

O C.P.T. enunciou, na alínea c) do art. 19.º, o direito de audição como 
uma das garantias dos contribuintes, ao lado dos direitos de reclamação, 
impugnação e oposição.

Na concretização destes direitos, efectuada no art. 23.º, faz -se refe-
rência ao direito de audição apenas relativamente ao processo contra-
-ordenacional – alínea e) – concretizando -se a forma do exercício desse 
direito através de uma notificação para exercício do direito de defesa 
(arts. 199.º e 200.º do C.P.T.).

No entanto, esta referência expressa ao direito de audição para estes 
processos e não também para os procedimentos de liquidação dos tributos 
não significa que o C.P.T. e as leis tributárias não assegurassem, através 
de outras vias, o direito de participação dos cidadãos na formação das 
decisões.

Na verdade, nos casos em que o processo de liquidação se inicia 
com base nas declarações dos contribuintes, o que é regra (art. 76.º, 
n.ºs 1 e 2, do C.P.T.), essa participação é assegurada imediatamente, 
não havendo necessidade de qualquer outra intervenção daqueles no 
procedimento, se a liquidação se vier a efectuar com base nos dados 
que constam dessas declarações.

Por outro lado, nos casos em que a administração tributária faz altera-
ções ao teor das declarações, são, na maior parte dos casos, asseguradas 
formas de participação dos cidadãos no procedimento tributário, através 
da notificação das correcções efectuadas, que conferem aos contribuintes 
a possibilidade de requererem a revisão ou impugnarem administrati-
vamente tais actos, podendo manifestar aí as suas posições, antes de 
ser praticado o acto final do procedimento, que é o que concretiza a 
liquidação do tributo (arts. 84.º do C.P.T., art. 67.º do C.I.R.S. e arts. 53.º,
54.º e 112.º do C.I.R.C., entre outras normas). (3)

Para além disso, o C.P.A., publicado após a entrada em vigor do 
C.P.T., estabelece, no seu art. 2.º, n.º 5, na redacção dada pelo Decreto-
-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, que as suas normas que concretizam 
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preceitos constitucionais são aplicáveis a toda e qualquer actuação da 
Administração Pública, entendimento este que já era defensável à face 
da redacção inicial (4).

Uma dessas normas que concretizam preceitos constitucionais, é 
o art. 100.º do C.P.A., pelo que ele terá passado a ser potencialmente 
aplicável no procedimento tributário.

No entanto, a jurisprudência uniforme deste Supremo Tribunal Ad-
ministrativo, concretizada em vários arestos da Secção do Contencioso 
Administrativo, tem sido no sentido de que as suas normas só são 
aplicáveis quando não há normas procedimentais especiais sobre as 
matérias nele reguladas. (5)

Assim, conclui -se que, após a entrada em vigor do C.P.A. e até 
à vigência da L.G.T. (que contém normas especiais sobre a matéria 
no seu art. 60.º), a participação dos interessados no procedimento 
tributário não podia deixar de ser assegurada, seja através de for-
mas especiais, seja nos termos do C.P.A., sem prejuízo dos casos 
de dispensa ou inexistência deste direito previstos no seu art. 103.
º e do próprio condicionalismo em que o art. 100.º prevê tal direito 
de audiência.

No caso em apreço, não existia norma que se estabelecesse um regime 
especial de participação do contribuinte na formação da decisão.

Na verdade, as correcções determinadas pela administração tribu-
tária derivaram de inexactidões e omissões constatadas em visita de 
fiscalização efectuada nas instalações do sujeito passivo através de 
exame dos elementos da escrita e verificação das existências físicas 
do estabelecimento, situação esta enquadrável no n.º 3 do art. 82.º 
do C.I.V.A..

Nestas situações, quando não houvesse necessidade de aplicar méto-
dos indiciários, não se previa na legislação vigente em 1998 qualquer 
intervenção do contribuinte entre o momento em que eram apurados 
os elementos necessários para efectuar a liquidação e o momento da 
concretização desta, estabelecendo -se, no art. 87.º do C.I.V.A. que a 
Direcção de Serviços de Cobrança do I.V.A., quando dispunha dos ele-
mentos necessários ao apuramento do imposto e juros compensatórios, 
procedia à notificação do sujeito passivo por carta registada, com aviso 
de recepção, comunicando o facto à repartição de finanças competente, 
que daria continuidade ao processo de cobrança.

Por isso, não havendo um regime especial de exercício do direito 
de audiência, seria necessário assegurá -lo nos termos do art. 100.º do 
C.P.A..

Não tendo sido assegurado, o exercício do direito de audiência, as 
liquidações impugnadas enfermam de vício procedimental, por violação 
deste art. 100.º, que é susceptível de ter reflexos na decisão final, como 
ressalta do facto de a administração tributária, após reclamação graciosa, 
ter concluído que o montante do imposto e juros compensatórios a 
liquidar deveria ser menos de metade do que liquidou nas liquidações 
impugnadas.

5 – Os factos, invocados pelo Excelentíssimo Representante da Fa-
zenda Pública, de os contribuintes terem possibilidade de reclamar 
graciosamente e poderem impugnar judicialmente as liquidações, não 
tornam não essencial o vício de violação daquele direito.

Na verdade, o direito que é concedido pelo no n.º 5 do art. 267.º 
da C.R.P. e está concretizado nos arts. 100.º e seguintes do C.P.A., 

é um direito de participação na formação da decisão e não um 
direito de impugnar, administrativa ou judicialmente, decisões já 
elaboradas.

Trata -se, assim, de um direito cumulável com o direito de impugnação 
de actos lesivos, pelo que o facto de este existir não retira operância 
àquele vício procedimental.

Assim, a preterição da formalidade que constitui o facto de não ter sido 
assegurado o exercício do direito de audiência só poderia considerar -se 
não essencial se se demonstrasse que, mesmo sem ela ter sido cumprida, 
a decisão final do procedimento não poderia ser diferente.

Porém, no caso em apreço, não se pode retirar tal conclusão, pois, 
como a própria administração tributária acabou por reconhecer, havia 
um enorme exagero nas liquidações que efectuou.

6 – As mesmas considerações valem relativamente ao facto, invocado 
pelo Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público no seu douto pa-
recer, de o direito de audiência ter sido respeitado na vigência da L.G.T., 
com a notificação do contribuinte para se pronunciar sobre o projecto 
de decisão final do procedimento de reclamação graciosa.

Na verdade este é um direito de audiência que também tinha de 
ser assegurado, mas que se reporta a outro procedimento, que é o de 
reclamação graciosa, que é formal e substancialmente distinto do pro-
cedimento que conduziu à liquidação adicional.

E, foi a falta de exercício do direito de audição neste último procedi-
mento e não no de reclamação graciosa, que o contribuinte arguiu como 
vício no presente processo.

Nestes termos, acordam em negar provimento ao recurso jurisdicional 
e em conformar a sentença recorrida.

Sem custas, por a Fazenda Pública estar isenta (art. 2.º da Tabela 
de Custas).

Lisboa, 11 de Janeiro de 2006. — Jorge Sousa (relator) — Pimenta 
do Vale — Lúcio Barbosa.

(1) A administração tributária, reconhecendo parcialmente razão à contribuinte, entendeu 
que não podia elaborar novas liquidações corrigidas, pelo que optou por não exigir< coerci-
vamente as quantias em relação às quais as liquidações deveriam ser anuladas, como se vê a 
fls. 201 do processo administrativo.

(2) Designadamente, já antes do acórdão citado na sentença recorrida, nos acórdãos de 
25 -1 -2000, proferido no recurso n.º 21244, publicado no Apêndice ao Diário da República de 
21 -11 -2002, página 217, de 29 -11 -2000, proferido no recurso n.º 25214, publicado no Apêndice 
ao Diário da República de 31 -1 -2003, página 4383, e de 10 -4 -2002, proferido no recurso 
n.º 26248, publicado no Apêndice ao Diário da República de 8 -3 -2004, página 967.

(3) Neste sentido, pode ver -se o acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo de 
29 -11 -2000, proferido no recurso n.º 25214.

(4) Neste sentido, pode ver -se FREITAS DO AMARAL, JOÃO CAUPERS, JOÃO MAR-
TINS CLARO, JOÃO RAPOSO, PEDRO SIZA VIEIRA e VASCO PEREIRA DA SILVA, 
em Código do Procedimento Administrativo Anotado, 1.ª edição, página 30.

(5) Neste sentido, podem ver -se os seguintes acórdãos da Secção do Contencioso Admi-
nistrativo, relativos à prevalência das normas que asseguram o direito de audição do arguido 
em procedimento disciplinar sobre o regime previsto no C.P.A.:

– de 28 -9 -95, proferido no recurso n.º 33172, publicado em Apêndice ao Diário da Re-
pública de 27 -1 -98, página 7069;

– de 1 -4 -98, proferido no recurso n.º 41646;
– de 17 -3 -99, proferido no recurso n.º 41560;
– de 5 -4 -2000, proferido no recurso n.º 38210.
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Acórdão de 11 de Janeiro de 2006.

Assunto:

Processo de licenciamento. Decreto -Lei n.º 445/91, de 21 de 
Novembro. Taxa devida. Contra -ordenação. Competência 
do tribunal tributário. Inconstitucionalidade da norma 
que estabelece a obrigatoriedade do pagamento de uma 
taxa. Caducidade da licença de construção. Processo de 
impugnação.

Sumário:

 I — O tribunal tributário é incompetente, em razão da ma-
téria, para conhecer de uma contra -ordenação prevista 
no artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 21 de No-
vembro.

 II — Mas o tribunal tributário já é competente para conhecer 
da impugnação de uma taxa urbanística, exigida para 
emissão de uma licença de construção, taxa arguida de 
inconstitucionalidade.

 III — Isto mesmo que a licença de construção tenha caducado, 
por não ter sido paga a taxa, que é condição da emissão 
da licença.

Processo n.º 707/05 -30.
Recorrente: Banif Imobiliária, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lúcio Barbosa.

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

1. BANIF IMOBILIÁRIA, SA, com sede na Avenida José Malhoa, 
Lote 1792, 9º andar, Lisboa, impugnou judicialmente, junto do então 
Tribunal Tributário de 1ª Instância de Lisboa, a liquidação de uma taxa 
urbanística praticada pela Câmara Municipal de Lisboa, bem como uma 
coima que lhe foi aplicada pela mesma entidade.

O Mm. Juiz do 5º Juízo daquele Tribunal julgou -se incompetente, 
em razão da matéria, para conhecer da impugnação, no tocante à coima 
aplicada, de passo que julgou extinta a instância, por impossibilidade / 
inutilidade superveniente da lide, no tocante à licença de obras e taxa 
impugnadas.

Inconformada com esta decisão, a impugnante interpôs recurso para 
o Tribunal Central Administrativo.

Formulou as seguintes conclusões nas respectivas alegações de re-
curso:

1. Os tributos exigidos à ora recorrente não consubstanciam “taxas 
devidas nos termos da lei”, conforme foi invocado na presente impug-
nação judicial, pelo que a falta do respectivo pagamento nunca poderia 
determinar a caducidade do licenciamento em causa e a inutilidade ou 
impossibilidade superveniente da lide (v. artºs. 21°/2 e 23°do RLOP; 
cfr. art. 297°/e) do CPC);

2. Os direitos fundamentais de acesso ao direito e tutela jurisdicional 
efectiva da recorrente (v. arts.20° e 268º/4 da CRP) nunca poderiam 
ser postos em causa pela aplicação do disposto nos artºs. 21° e 23° do 
DL 445/91, de 20 de Novembro, pois a p.i. que deu origem ao presente 
processo foi apresentada tempestivamente (v. art. 123° do CPT);

3. Os artºs. 21° e 23° do DL 445/91, de 20 de Novembro, na inter-
pretação normativa que lhes foi dada pela douta sentença em análise, 
sempre seriam inconstitucionais, pelo que a sentença em análise violou 
frontalmente os artºs. 20° e 204° da CRP (cfr. art. 4°/3 do ETAF);

4. O Tribunal Tributário de 1ª Instância de Lisboa é competente para 
apreciar da impugnação da coima sub judice, por força do disposto no 
art. 213°/1 do CPT;

5. Contrariamente ao decidido na douta sentença recorrida, a coima 
aplicada à impugnada encontra -se prescrita, pois desde a data da decisão 
condenatória – 1996.04.02 – decorreram mais de três anos (v. artºs. 29°/ 
1/a) e 2 e 17°/1 do DL 433/82, de 27 de Outubro);

6. A douta sentença recorrida enferma assim de manifestos erros 
de julgamento tendo violado frontalmente, além do mais, o disposto 
nos artºs. 20°, 204º e 268º/4 da CRP, nos artºs. 21 ° e 23° do RLOP, 
no art. 213°/1 do CPT e nos artºs. 17º e 29º do DL433/82, de 27 de 
Outubro.

Não houve contra -alegações.
No TCA, o EPGA defende que o recurso não merece provimento
Nesse Tribunal Superior, foi proferido acórdão em 12 de Abril de 

2005, no qual se julgou que tal Tribunal era hierarquicamente incom-
petente para conhecer do recurso.

Subiram os autos a este STA.
Aqui o EPGA acompanhou os doutos pareceres dos seus colegas de 

instância, defendendo que o recurso não merece provimento.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto fixada na instância:
a) Em 18/12/94 – data em que vigorava o DL n. 445/91, de 21/11 

– constatou -se que as obras executadas no imóvel objecto destes autos 
sito na Rua Rodrigo da Fonseca, n. 11, estavam em desacordo com o 
projecto aprovado e licenciado através do Proc. n. 3480/0B/88 (licença 
n. 281  - 13/01/92), o qual fora requerido por Invesfreiras – Investimen-
tos Imobiliários, SA, e sem que o Proc. n. 1822/OB /92, de alterações 
àquele, se encontrasse deferido;

b) O processo privativo n. 2/DMPGU/94 (de contra -ordenação) teve 
por base o facto de a requerente reconhecer que executou as obras sem 
que o processo 1822/0B/92 estivesse deferido, o que constitui uma 
contra -ordenação nos termos da al. b) do art. 54º do diploma acima 
referido. Além das obras terem sido executadas sem o respectivo licen-
ciamento, foram instalados no edifício serviços, o que consubstancia uma 
utilização indevida do mesmo, tendo sido aplicada e fixada a coima de 
10 050 000$00 por despacho do Sr. Presidente da CML de 96/04/02;

c) Em 12/06/92 aquela interessada submetera à apreciação da CML 
através do Proc. n. 1822/0B/92 um pedido de licenciamento de altera-
ções ao Proc. Camarário n. 3480/OB /88 a efectuar no imóvel acima 
identificado, que mereceu despacho de indeferimento do Sr. Presidente 
da CML em 93/09/10 – dado o tipo de alterações propostas ao processo 
n. 3480/OB/88 serem gravosas para a cidade e consequentemente à 
CML;
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d) Em 16/06/94 através do Proc. 2748/PGU/94 a impugnante requereu 
a reapreciação do Processo n. 1822/ OB / 92, pretensão essa que veio 
a ser deferida por despacho do Sr. Presidente de 14/08/96 na sequência 
da fixação da coima acima indicada, tendo aquele projecto de alterações 
sido deferido por despacho do Sr. Presidente em 97/12/21;

e) Através da Inf. 28/DGI/DEI procedeu -se à liquidação inicial da 
TRIU no montante de 35 168 428$00, a que foi aplicado o factor de 
majoração dois dado tratar -se de uma legalização donde resultou o 
montante de 70 336 875$00, que foi actualizado para o montante de 
76 016 250$00 conforme consta da Inf. 84/DGI/DEI, tendo -se ainda 
procedido ao cálculo da licença de obras com taxas agravadas no mon-
tante de 5 686 325$00;

f) Para notificação da liquidação das coima, TRIU e licença de obras 
referidas em b) e e) que antecede à impugnante e para esta proceder ao 
seu pagamento voluntário no prazo de 30 dias úteis a partir da data do 
aviso de recepção, expediram os serviços da CML aviso, em 28/07/1999, 
por correio registado com aviso de recepção;

g) Até à data não procedeu ai impugnante a qualquer um dos diversos 
pagamentos referidos em f) que antecede.

3. São duas as questões a resolver: Uma tem a ver com a coima 
aplicada. A outra tem a ver com a taxa urbanística.

Vejamos cada questão de per si.
1.1. A questão da coima.
Já vimos que a recorrente sustenta a competência do Tribunal Tribu-

tário para conhecer da coima com base no art. 213°/1 do CPT.
Dispõe este normativo:
“As decisões de aplicação das coimas e sanções acessórias podem ser 

objecto de recurso para o tribunal tributário de 1ª instância …”.
Porém, haverá que atentar no ETAF para saber se a competência para 

conhecer da coima aplicada cabe ao tribunal tributário.
Pois bem.
A chave da questão encontra -se no art. 62º,1, do ETAF, cuja redacção, 

à data era a seguinte:
“1. Compete aos tribunais tributários de 1ª instância conhecer:
“…
“)Das infracções tributárias de carácter não criminal, directamente 

ou em recurso…”.
Quer isto dizer que só se a infracção imputada à impugnante, ora 

recorrente, for uma infracção tributária é que é competente o tribunal 
tributário.

Pois bem.
É manifesto que a infracção em questão não é uma infracção fis-

cal. Trata -se, como bem se anota na decisão recorrida, de uma contra-
-ordenação com previsão no art. 54º, b) do DL n. 445/91.

Estamos perante um ilícito de mera ordenação social, regulado pelo 
DL n. 433/82, de 27/10.

Trata -se pois de uma contra -ordenação a apreciar pelo tribunal de 
pequena instância criminal de Lisboa, como igualmente se anota na 
decisão recorrida, face ao disposto nos artºs. 59º a 61º do RGCO, e 
102º, 2, da Lei n. 3/99, de 13/1.

Acresce dizer, em nota final, que nem seria o processo de impugnação 
judicial a forma processual indicada para apreciar da infracção, se se 
tratasse de uma infracção tributária.

Que, como vimos, não é.

Improcede assim este segmento do recurso.
3.2. A questão da taxa urbanística.
O alvará de licença de construção caducou por força do disposto 

nos artºs. 21º e 23º do DL n.445/91, de 20 /11, na redacção do DL 
n. 250/94, de 15/10

Dispõem os, citados normativos:

Art. 21º:
“1. O requerente deve, no prazo de um ano a contar da data da notifi-

cação da deliberação referida no artigo anterior, apresentar os elementos 
identificados em portaria conjunta dos Ministros … para efeitos de 
emissão do alvará de licença de construção, da qual é condição de 
eficácia.

“2. A competência para a admissão do alvará de licença de construção 
é do presidente da Câmara … emissão que deve ter lugar no prazo de 30 
dias a contar da apresentação dos elementos referidos no número anterior 
e desde que se mostrem pagas as taxas devidas nos termos da lei.

“3. …
“4. A recusa de emissão do alvará só pode basear -se na inexistência 

ou na caducidade da licença ou no incumprimento das formalidades 
previstas nos números anteriores”.

Art. 23:
“1. A licença de construção caduca:
“a) Se no prazo de 1 ano a contar da data da sua notificação, o reque-

rente não der cumprimento ao disposto no n. 1 do art. 21º…”.
Interpretando as disposições legais apontadas, a recorrida dá conta do 

seu modo de procedimento, o que fez nos termos seguintes (pág. 30):
“A obrigação de pagamento das taxas a que alude o n. 2 do art. 21º do 

RLOP – v.g. a taxa devida pela concessão da licença e TRIU – constitui-
-se com o deferimento do pedido de licenciamento e condiciona a 
emissão do alvará de licença de construção. Logo o pagamento da taxa 
devida pela concessão da licença de construção é condição sine qua non 
da emissão do respectivo alvará”.

Não há dúvida que, nos termos da lei, o não pagamento das taxas 
devidas implica a caducidade da licença de construção.

E porque a mesmo caducou daí que o Mm. Juiz tenha entendido haver 
inutilidade superveniente da lide, pois que, caducada a licença, deixou 
de haver interesse no conhecimento da questão.

A isto obtempera o recorrente dizendo que a taxa em causa não é 
devida, sendo inconstitucional a exigência legal, e, em consequência, 
a ilação retirada pelo tribunal a quo dos mencionados preceitos legais. 
Pelo que, a não se atender a pretensão por si formulada haverá, na 
sua perspectiva, violação do direito fundamental de acesso ao direito 
e violação do princípio da tutela jurisdicional efectiva do recorrente, 
princípios que obtêm assento constitucional.

É óbvio que o recorrente podia ter seguido uma outra via, qual fosse 
a de pagar a taxa, impugnando -a posteriormente.

Mas já vimos que não foi esse o caminho prosseguido pelo recor-
rente.

Entendendo que a exigência da taxa era inconstitucional não a pa-
gou.
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É inequívoco, para nós, sob pena de violação do princípio de acesso 
ao direito e do princípio da tutela jurisdicional efectiva do seu direito, 
que o recorrente pode submeter à apreciação de um tribunal a questão 
que ora nos ocupa.

Ponto é saber se é este o meio judicial próprio para impugnar a decisão 
que concretiza a norma alegadamente ferida de inconstitucionalidade.

Para fundamentar a sua decisão – que, como vimos desembocou na 
extinção da instância, por impossibilidade / inutilidade superveniente 
da lide –, o Mm. Juiz escreveu nomeadamente o seguinte:

“Efectivamente, o prazo de pagamento … é de 30 dias … A este prazo 
acrescem ainda 10 dias úteis … possibilitando ao requerente que … obste 
à extinção do procedimento  - cfr. artºs. 72º e 113º do CPA. Pois, decorrido 
este prazo do referido art. 113º do CPA, extingue -se o procedimento e 
estas receitas não são passíveis de cobrança coerciva.

“Por consequência, fica prejudicada nesta parte a análise dos fun-
damentos invocados nos presentes autos, em virtude da verificação da 
inutilidade superveniente da lide, nos termos do disposto na al. a) do 
art. 287º do CPC …

“E como bem sustenta o magistrado do M. Público, efectivamente o 
procedimento administrativo do licenciamento extinguiu -se, nos termos 
do estatuído no art. 113º, 1, do CPA.

“Ora, extinguindo -se o procedimento já não é mais possível, no âmbito 
do mesmo, obter a licença de construção ou legalização de obras.

“Portanto, ainda que a impugnante viesse a ganhar a presente acção 
de impugnação não obteria qualquer efeito útil, pois que nem a Admi-
nistração poderia exigir naquele procedimento o tributo em causa nem a 
impugnante o poderia pagar, enquanto conditio sine qua non da emissão 
da licença de construção.

“Salvo melhor opinião, o acto de liquidação da TRIU não é destacável 
do acto de licenciamento, que se encontra extinto ex lege, para efeitos 
de discussão da sua legalidade”.

Que dizer?
Independentemente de sabermos se estamos ou não perante um acto 

destacável do acto de licenciamento, o que é certo é que estamos paten-
temente perante um acto lesivo do impugnante, ora recorrente.

Assim, o interessado haverá de ter o direito de impugnar esse acto 
lesivo dos seus direitos e interesses legalmente protegidos – art. 95º da 
LGT – sendo que é (potencialmente) lesiva a liquidação de uma taxa 
como condição da emissão do alvará, se o interessado, como acontece 
no caso, entende que tal taxa não é devida, por ser inconstitucional a 
norma que lhe serve de suporte.

Por sua vez, nos termos do art. 7º do DL n. 48.051, de 21/11/67, o 
direito dos lesados de obterem o ressarcimento e reparação dos danos 
consequentes de actos causadores do dano “só subsistirá na medida em 
que tal dano se não possa imputar à falta de interposição de recurso ou 
a negligente conduta processual da sua parte no recurso interposto”.

Daqui decorre que se impunha ao recorrente a necessidade de reagir 
contra um acto (a seu ver ilegal) que lhe é lesivo.

Ponto é saber se o deve fazer em acção autónoma de ressarcimento dos 
danos causados, se em processo que questione expressamente a alegada 
ilegalidade do acto. Neste último caso, a própria impugnação.

Pois bem.
Afigura -se -nos que o modo correcto de atacar essa alegada ilegalidade 

é o processo de impugnação do acto de liquidação, que, a proceder, 

permitirá a reconstituição da situação pretendida, ou seja, a emissão 
do alvará

Nem vale dizer que o processo administrativo caducou, tendo como 
resultado a inerente inutilidade da lide.

Na verdade, a eventual procedência da impugnação, opera ex tunc, o 
que permitirá o ressurgimento do processo de licenciamento.

Ou, a não poder acontecer tal, então, aí sim, o recorrente poderá 
ressarcir, através da competente acção, e já depois de reconhecido o 
seu direito, o ressarcimento dos seus prejuízos.

Em suma, neste segmento, a decisão recorrida não pode manter -se.
4. Face ao exposto, acorda -se em:
a) Negar provimento ao recurso, no segmento em que se julgou o 

tribunal materialmente incompetente para conhecer do recurso, no 
tocante à coima aplicada.

b) Conceder provimento ao recurso, no segmento em que julgou 
extinta a instância, por impossibilidade / inutilidade superveniente 
a lide, revogando -se nesta parte a sentença recorrida, e ordenando o 
prosseguimento dos autos a fim de ser apreciada a alegada ilegalidade 
da taxa, oportunamente impugnada, se a tal nada mais obstar.

Custas pelo impugnante, aqui e na 1ª instância, mas só na proporção 
de vencido.

Lisboa, 11 de Janeiro de 2006. — Lúcio Barbosa (relator) — Vítor 
Meira — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 11 de Janeiro de 2006.

Assunto:

Execução fiscal. Despacho de reversão. Fundamentação. 
Culpa do revertido. Ónus da prova. Sucessão de leis no 
tempo.

Sumário:

 I — A responsabilidade do gerente pelas dívidas sociais 
originadas nos anos de 1991 a 1994 rege -se pelo regime 
do Código de Processo Tributário, então vigorante, 
sendo indiferente que a reversão da execução contra 
eles ocorra já na vigência da Lei Geral Tributária.

 II — Assim, não se aplica o artigo 24.º, n.º 1, alínea a) da Lei 
Geral Tributária à reversão ocorrida em 20 de Setem-
bro de 2001, pois os pressupostos da responsabilidade 
continuam a ser os do artigo 13.º, n.º 1, do Código de 
Processo Tributário.

 III — Consagrando este último artigo uma presunção de culpa 
do gerente, a Administração Fiscal não está obrigada a 
prová -la, pelo que se lhe não impõe que, naquele despa-
cho determinativo da reversão, expresse os fundamentos 
da culpa do revertido, sendo antes a ele que incumbe 
convencer da ausência dessa culpa, em oposição à 
execução.



22 23

Processo n.º 717/05 -30.
Recorrente: Maria do Livramento Miranda Loureiro Caldevilla.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Baeta de Queiroz.

1.1. MARIA DO LIVRAMENTO MIRANDA LOUREIRO CAL-
DEVILLA, residente em Areia, Vila Praia de Âncora, Caminha, recorre 
da sentença da Mmª. Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga 
que julgou improcedente a oposição à execução fiscal que contra si 
reverteu, depois de inicialmente instaurada contra Indutextivic – Con-
fecção e Têxteis, Lda., com sede em Viana do Castelo.

Formula as seguintes conclusões:

«1ª

No despacho que determina a reversão contra a Recorrente, tal como 
na douta sentença recorrida não é imputada àquela a prática de algum 
facto culposo que tivesse contribuído para a insuficiência do património 
da sociedade para solver as dívidas tributárias;

2ª

O ónus da prova de que o gerente agiu com culpa na prática de actos de 
gestão que levaram à insuficiência do património da sociedade incumbe 
à Administração Fiscal;

3ª

Não constando dos autos a imputação à Recorrente da prática de 
algum facto ou acto culposo, não pode esta ser condenada em sede de 
reversão;

4ª

A douta sentença recorrida violou o disposto no art. 24°, n° 1, al. a) 
da L.G.T. pelo que deve ser revogada e substituída por outra que absolva 
a Recorrente.

Termos em que deve ser concedido provimento ao recurso e revogada 
a douta sentença recorrida, absolvendo -se a Recorrente da reversão».

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, em súmula, não 
ser aplicável a norma do artigo 24º da Lei Geral Tributária, (LGT), ao 
contrário do que pretende a recorrente.

1.4. O processo tem os vistos dos Exmºs. Adjuntos.
2.1. A sentença recorrida julgou provados os factos seguintes:

«1

Foram instaurados vários processos de execução fiscal contra a origi-
nária devedora, INDUTEXTIVIC – CONFECÇÕES E TEXTEIS, LDA 
por dívidas provenientes de Imposto de Circulação, Imposto s/Valor 
Acrescentado, Imposto s/ Rendimento das Pessoas Colectivas, Imposto 
s/ Rendimento de Pessoas Singulares, Imposto de Selo de Recibo e Juros 
Compensatórios, Custas e Contribuições à Segurança Social.

2
No Tribunal Judicial da Comarca de Viana do Castelo, correu 

seus termos, em nome da devedora originária o processo de Falência 
nº 130/93.

3
A devedora originária foi declarada falida por sentença proferida em 

Junho de 1994.
4

Pelo Chefe de Serviço de Finanças de Viana do Castelo foi profe-
rido despacho para no prazo de 10 dias a oponente exercer o direito 
de audição.

5
Após exercido o direito de audição foi determinado em 20.09.2001, 

pelo Chefe do Serviço de Finanças de Viana do Castelo a reversão da 
execução contra a oponente, em virtude da devedora originária não 
possuir bens.

6
A oponente foi citada em 28 de Setembro de 2001.

7
A oponente foi sócia da devedora originária desde 07 de Maio de 

1991, data em que a adquiriu a sua quota, e nomeada gerente até à data 
da falência.

8
Tinha como funções a organização e controlo da produção.

9
Auferia uma remuneração como responsável da produção.

10
Assinava as Actas das Assembleias Gerais.
2.2. Fora do capítulo destinado à fixação dos factos provados 

consignou -se, ainda, na mesma sentença, que «os factos que deram 
lugar às dívidas exequendas ocorreram nos anos de 1991 a 1994 e o 
despacho de reversão proferido pelo Chefe do Serviço de Finanças de 
Viana do Castelo data de 20.09.2001».

3.1. Na sentença recorrida foram decididas várias questões, que nela 
assim se sumariaram:

« - Da ilegalidade do despacho de citação.
 - Da prescrição das dívidas.
 - Da ausência de culpa na insuficiência do património e na parcialidade 

das funções de gerência».
Conforma -se a recorrente com a sentença quanto à primeira questão 

que ela decidiu – a da prescrição.
Não questiona, também, directamente, o decidido quanto à «ausência 

de culpa na insuficiência do património e na parcialidade das funções 
de gerência».

Do que diverge é do segmento da sentença que não julgou ilegal o 
despacho de reversão, por não «fundamentar a culpa dos demandados 
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na insuficiência do património do ente colectivo para solver o passivo 
à Administração Fiscal» – artigo 10º da petição inicial – como em seu 
entender impõe o artigo 24º nº 1 alínea a) da LGT.

Sobre este ponto pode ler -se na decisão impugnada:
«Quanto à questão da invocada ilegalidade do despacho determinativo 

da reversão temos (...) uma sucessão de leis no tempo.
Importa lembrar que os factos que deram lugar às dívidas exequendas 

ocorreram nos anos de 1991 a 1994 e o despacho de reversão profe-
rido pelo Chefe do Serviço de Finanças de Viana do Castelo data de 
20.09.2001.

De acordo com o princípio básico sobre a aplicação das leis no tempo 
que consta do art° 12° do Código Civil e também do art° 12° da LGT, 
a lei nova só se aplica a factos futuros.

As normas com base nas quais se determinam a responsabilidade 
subsidiária, inclusivamente aquelas que determinam as condições da 
sua efectivação devem considerar -se como normas de carácter substan-
tivo, pois a sua aplicação tem reflexos materiais na esfera jurídica dos 
revertidos. Nessas normas incluem -se também as relativas ao ónus da 
prova dos factos que servem de suporte à responsabilidade subsidiária, 
pois, como é praticamente pacífico na doutrina, as normas sobre direito 
probatório material, ou seja, as que afectam a substância do direito 
repercutindo -se sobre a própria viabilidade deste, não são em princípio 
de aplicação imediata (…).

Face ao exposto e tendo em conta que os factos tributários geradores 
das obrigações tributárias exequendas ocorreram entre 1991 e 1994, 
o regime da responsabilidade subsidiária aplicável é o decorrente do 
art° 13° do C.P.T. e no que concerne às contribuições para o CRSS o 
art° 13° do Dec. Lei 103/80 de 09.05.

Improcede assim o requerido».
Ou seja, a sentença, contra o que quer a recorrente, julgou não apli-

cável ao caso o citado artigo da LGT.
O tema do presente recurso restringe -se, pois, à questão da aplica-

bilidade desta norma à reversão determinada em 20 de Setembro 2001 
atinente à responsabilidade subsidiária nascida entre 1991 e 1994.

3.2. Na petição inicial do presente processo a oponente acusou o 
despacho de reversão que de si fez executada de «não fundamentar a 
culpa dos demandados na insuficiência do património do ente colectivo 
para solver o passivo à Administração Fiscal», nem ter feito «qualquer 
destrinça entre as datas em que se verificaram os factos constitutivos 
da obrigação e os prazos legais de pagamento e entrega dos montantes 
dos impostos e contribuições em dívida».

No início das alegações do recurso jurisdicional agora em apreciação 
afirma a mesma oponente que «o presente recurso versa, apenas, sobre 
saber se a Administração Fiscal deve ou não fundamentar o despacho 
determinativo da reversão, relativamente à culpa dos demandados na 
insuficiência do património da sociedade para solver as dívidas con-
traídas perante o fisco».

E aponta à sentença recorrida violação do artigo 24º nº 1 alínea a) da 
LGT, que, na redacção vigente em 2001, dispunha que os gerentes das 
sociedades são subsidiariamente responsáveis em relação a estas «Pelas 
dívidas tributárias cujo facto constitutivo se tenha verificado no período 
de exercício do seu cargo ou cujo prazo legal de pagamento ou entrega 
tenha terminado depois deste, quando, em qualquer dos casos, tiver sido 

por culpa sua que o património da pessoa colectiva ou ente fiscalmente 
equiparado se tornou insuficiente para a sua satisfação».

Conforme se diz na sentença recorrida, o regime da responsabilidade 
aplicável às dívidas em causa, nascidas entre 1991 e 1994, é o do Código 
de Processo Tributário (CPT) e do artigo 13° do decreto -lei nº 103/80, 
de 9 de Maio.

Isto porque, como é jurisprudência uniforme deste Tribunal, a respon-
sabilidade subsidiária dos gerentes e respectivos pressupostos é matéria 
regulada pela lei vigente à data do facto gerador dessa responsabilidade, 
sendo para o efeito indiferente o momento da reversão da execução 
– vejam -se, entre muitos, os acórdãos de 24 de Fevereiro de 1999, 
no recurso nº 21606, 26 de Maio de 1999, no recurso nº 23769, 27 de 
Outubro de 1999, recurso nº 23872, 28 de Fevereiro de 2001, recurso 
nº 25341, e 19 de Dezembro de 2001, no recurso nº 26382.

O artigo 13º nº 1 do CPT, que vigorava em 1991 e em 1994, respon-
sabiliza os gerentes «por todas as contribuições e impostos relativos ao 
período de exercício do seu cargo, salvo se provarem que não foi por 
culpa sua que o património da empresa ou sociedade de responsabilidade 
limitada se tornou insuficiente para a satisfação dos créditos fiscais». 
Do mesmo diploma interessa, também, o artigo 237º nº 3, segundo o 
qual compete ao tribunal tributário de 1ª instância o conhecimento da 
«culpa das pessoas referidas nos artigos 12º e 13º, devendo a prova ser 
feita na oposição».

A LGT entrou em vigor em 1 de Janeiro de 1999 (artigo 6º do decreto-
-lei nº 398/98, de 17 de Dezembro). As suas normas sobre procedimento 
e processo são de aplicação imediata, mas as substantivas só se aplicam 
aos factos posteriores à sua entrada em vigor, conforme estabelece a 
própria LGT, no seu artigo 12º.

Ora, as normas que dispõem sobre a responsabilidade subsidiária são 
de natureza substantiva, por isso se lhes não aplicando a LGT, no que toca 
à definição dos pressupostos dessa responsabilidade. Designadamente, 
o invocado artigo 24º nº 1 alínea a).

No regime do CPT a culpa presumia -se, de acordo com as apontadas 
normas, pelo que a Administração Fiscal não estava obrigada a expressar 
os fundamentos dessa culpa. Era ao responsável subsidiário que cumpria 
demonstrar a falta de culpa, na oposição à execução.

Já no que respeita ao modo como, no processo executivo, se processa 
a efectivação da responsabilidade, pela exigência coerciva do pagamento 
da dívida ao responsável subsidiário, se poderá entender que as normas 
que se ocupam da matéria são processuais e, consequentemente, de apli-
cação imediata. Nesta perspectiva, a LGT seria aplicável ao despacho 
determinativo da reversão que, no caso, foi proferido na sua vigência, 
em 20 de Setembro de 2001.

Mas a verdade é que o artigo 24º nº 1 da LGT, à semelhança do arti-
go 13º do CPT, não visa regular o modo processual como a responsabi-
lidade subsidiária dos gerentes pode ser exigida por meios coercivos, ou 
seja, como se tramita a reversão da execução fiscal contra o responsável 
subsidiário, com vista à efectivação coerciva dessa responsabilidade. 
Antes dispõe sobre os pressupostos da responsabilidade. Daí que também 
o artigo 24º nº 1 alínea a) da LGT seja norma de cariz substantivo, que 
apenas vale para os factos posteriores a 1 de Janeiro de 1999, por força 
do já invocado artigo 12º da mesma Lei.

Como, aliás, já este Tribunal decidiu pelo acórdão de 24 de Maio 
de 2000, proferido no processo nº 24724, em cujo sumário se pode 
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ler que «o regime de responsabilidade subsidiária previsto no art. 24º 
da Lei Geral Tributária não é aplicável a situações em que os factos 
geradores da responsabilidade ocorreram na vigência do Código de 
Processo Tributário».

Regressamos, assim, ao regime do CPT, vigente até esta última 
data.

Presumindo -se a culpa do responsável subsidiário à luz do seu arti-
go 13º, daí emergem duas consequências:

 - a Administração, beneficiária da presunção, está dispensada de alegar 
e provar os factos integradores dessa culpa, de acordo com o disposto 
no artigo 350º nº 1 do Código Civil;

 - o responsável subsidiário, onerado pela mesma presunção, para se 
exonerar da responsabilidade deve provar a ausência de culpa sua na 
oposição à execução.

Improcedem, pelo exposto, as conclusões das alegações do recurso.
4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de 

Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo em, 
negando provimento ao recurso, confirmar a sentença recorrida.

Custas a cargo da recorrente, com 50% (cinquenta por cento) de 
procuradoria.

Lisboa, 11 de Janeiro de 2006. — Baeta de Queiroz (relator) — Pi-
menta do Vale — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 1 de Janeiro de 2006.

Assunto:

Limites do decreto regulamentar destinado a regulamentar 
um decreto-lei.

Sumário:

 I — Não pode o Governo, no uso dos poderes conferidos 
por um decreto-lei para o regulamentar, emitir um de-
creto regulamentar no qual exclui de previsão contida 
no articulado desse decreto -lei determinados sujeitos, 
sujeitando -os, por esta via, a taxas contributivas diver-
sas das consagradas no diploma legal.

 II — Assim, é ilegal o artigo único do Decreto Regulamentar 
n.º 9/88, de 3 de Março, no segmento em que, acrescen-
tando um nº 2 ao artigo 4.º do Decreto Regulamentar 
n.º 75/86, de 30 de Dezembro, o fez em contrariedade 
com o disposto nos artigos 5.º e 6.º do Decreto -Lei 
n.º 401/86, de 2 de Dezembro, na medida em que nes-
tas últimas normas se estabelece o regime contributivo 
aplicável a todos os trabalhadores agrícolas por conta 
de outrem, e respectivas entidades patronais, e na norma 
regulamentar se quiseram excluir daquele regime algu-
mas dessas entidades patronais e seus trabalhadores.

 III — Quer se atribua carácter interpretativo, quer se re-
conheça carácter inovador e revogatório ao referido 
Decreto Regulamentar n.º 9/88, ele será orgânica e 
materialmente inconstitucional, por violar o n.º 5 do 
artigo 115.º da CRP (na redacção de 1982) que proíbe 
que diplomas legislativos sejam interpretados ou revo-
gados, em qualquer dos seus preceitos, por diplomas de 
natureza não legislativa.

Processo n.º 779/05 -30.
Recorrente: Cockburn Smithes & C.ª L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

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

1 – Cockburn Smithes & Cª, Lda, contribuinte com o nº 500065730, 
com sede na Rua das Coradas, nº 13, Vila Nova de Gaia, não se confor-
mando com a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela 
que julgou improcedente a impugnação judicial que aquela deduziu 
contra o acto de liquidação do Centro Regional de Segurança Social 
de Vila Real, referente a contribuições para a Segurança Social do mês 
de Fevereiro de 1999, no montante de 8.409$00, dela vêm interpor o 
presente recurso, nos termos do disposto no artº 280º, nº 5 do CPPT, 
formulando as seguintes conclusões:

I - Os AC. STA de 15/12/2004, AC. STA de 12/01/, AC. STA de 
12/01/2005, AC. STA de 26/01/2005 e AC. STA de 23/02/2005, bem 
como, ainda, os arestos de 16 de Junho de 2004 e 13 de Outubro de 2004 
nos recursos nº 332/04, 3111/04 e 374/04, decidiram que o nº 2 do arti-
go 4º, do DR. 9/988, é ilegal por violação do estatuído no DL 401/86,

II - Em completas discordância com aqueles, a decisão recorrida 
considera que o nº 2 do artigo 4º, do DR. 9/988, não viola o estatuído no 
DL 401/86, designadamente nos nº 5 e 6 daquele diploma legal.

III - Tal discrepância de posições determinou que no caso sub judice 
no processo onde foi proferida a decisão recorrida, o acto de liquidação 
tenha sido julgado legal, e a impugnação improcedente, enquanto que 
em todos os outros processos o acto de liquidação, com as mesmas 
características, tenha sido, por via daquela interpretação, julgado ilegal 
e, consequentemente, procedentes as impugnações deduzidas.

IV - A decisão recorrida e os acórdãos citados versam sobre situações 
fácticas idênticas e foram emanados estando vigente sempre a mesma 
legislação.

V - Por outro lado, todos os acórdãos fundamentos constituem decisões 
transitadas em julgado

Nestes termos e nos melhores de Direito se requer a fixação da juris-
prudência no sentido dado pelo arestos invocados, considerando desta 
forma ilegal o nº 2, do artigo 4º, do DR 9/88, por violação do artigo 5º 
e 6º, do DL 401/86, revogando em conformidade a decisão recorrida 
com todos os efeitos legais daí decorrentes.

A Fazenda Pública não contra -alegou.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido 

de ser concedido provimento ao presente recurso, “porquanto a tese do 
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acórdão -fundamento constitui jurisprudência pacífica e reiterada da 
Secção que, pela sua bondade, é de manter”.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1. Em 23 -08 -1999 o Centro Regional de Segurança Social do Norte — 

Serviço Sub -Regional de Vila Real emitiu o “Aviso” cuja cópia está junta 
a fls. 18 com o seguinte teor: «DECLAROU CONTRIBUIÇÕES NO 
VALOR DE ESC. 1.641.063$00 E ENTREGOU A(S) RESPECTIVA(S) 
GUIA(s) DE PAGAMENTO NO VALOR DE ESC. 1.632.654$00, PELO 
QUE SÃO DEVIDOS ESC. 8.409$00, QUE DEVE LIQUIDAR NO 
PRAZO INDICADO.».

2. No “Aviso” consta como contribuinte a Impugnante e indica o mês 
em referência: Maio de 1999.

3. O valor a pagar constante do aviso é a diferença entre aquele que 
resulta da aplicação da taxa de 34,75% às remunerações declaradas, 
e que Segurança Social entende ser a taxa aplicável, e o valor que a 
Impugnante pagou dentro do prazo legal (e que resultou da aplicação 
das taxas de 29% ou 32,5% à mesma base tributável).

4. Em 23 -08 -1998 o Centro Regional de Segurança Social do Norte 
— Serviço Sub -Regional de Vila Real emitiu o “Aviso” cuja cópia está 
junta a fls. 20 para pagamento pela Impugnante de juros de mora no 
montante de 1,88 € (esc. 376$00).

5. A Impugnação foi interposta no Serviço Sub -Regional de Vila Real 
do C.R.S.S. Norte em 18 de Outubro de 1999, apenas dando entrada no 
extinto Tribunal Tributário de 1ª Instância de Vila Real em 1 de Agosto 
de 2000  - fls. 1.

3 – Em primeiro lugar, importa referir que e como vimos, o presente 
recurso vem interposto nos termos do disposto no artº 280º, nº 5 do 
CPPT.

São seus pressupostos, que tenha sido proferida decisão por um tribu-
nal de 1ª instância em processo de impugnação judicial ou de execução 
fiscal, que normalmente não é susceptível de recurso ordinário por estar 
fora da respectiva alçada e que perfilhe, quanto ao mesmo fundamento 
de direito e na ausência substancial de regulamentação jurídica, solução 
oposta à proferida em três sentenças do mesmo ou de outro tribunal de 
igual grau ou com uma decisão de tribunal de hierarquia superior.

Ora, no caso em apreço, não só estamos na presença de uma sentença 
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela, proferida em processo 
de impugnação judicial, como também a mesma foi proferida no domínio 
da mesma legislação, respeita à mesma questão fundamental de direito 
e assenta em solução oposta, sendo embora idêntica a situação de facto, 
à decidida no aresto deste STA, junto a fls. 114 e segs..

Pelo que, encontrando -se, assim, preenchidos os seus requisitos, 
passámos, então, à apreciação do seu mérito.

4  - A questão que constitui o objecto do presente recurso consiste em 
saber qual a taxa devida à Segurança Social relativamente a trabalhadores 
agrícolas ao serviço da ora impugnante.

A este propósito julgou a sentença recorrida que, na medida em que o 
Decreto Regulamentar nº 9/88 de 3/3 introduziu alterações de carácter 
meramente interpretativo ao Decreto Regulamentar nº 75/86 de 30/12 e 
porque têm objectos diferentes, não é legítimo afirmar que o artº 4º do 
citado Decreto Regulamentar nº 9/88 viola o nº 2 do artº 5º do Decreto-
-lei nº 401/86 de 2/12.

Não é este, porém, o entendimento que uniformemente vem sendo 
seguido por esta Secção do STA e que o acórdão tido por fundamento 
respiga.

Assim, avoca -se, para o efeito, o Acórdão de 16/6/04, in rec. nº 297/04, 
cuja fundamentação subscrevemos e que, por isso, vamos aqui trans-
crever.

Diz -se, então, neste último aresto que a censura feita à sentença re-
corrida diz apenas respeito ao julgamento feito sobre o vício de violação 
de lei imputado ao acto de liquidação.

E a propósito refere que “tal vício radica nas alegadas ilegalidade 
e inconstitucionalidade do nº 2 do artigo 4º do decreto regulamentar 
nº 75/86, introduzido pelo decreto regulamentar nº 9/88, de 3 de Março, 
por violação do artigo 5º do decreto -lei nº 401/86, de 2 de Dezembro, 
e 115º nº 5 da Constituição (actualmente, 112º nº 6).

Conforme se afirma na sentença recorrida, “defende a impugnante 
que a alteração do artigo 4º do Decreto Regulamentar nº 75/86 dada pelo 
Decreto Regulamentar nº 9/98, de 3 de Março, viola o nº 2 do artigo 5º 
do Decreto Lei nº 401/86, de 2 de Dezembro, face à definição restritiva 
do conceito de exploração agrícola”. E que o decreto regulamentar de 
1998 modificou o falado decreto -lei, atentando contra o artigo 112º nº 6 
da Constituição (ao tempo 115º nº 5).

Ora, a questão que está em causa na presente impugnação judicial 
é a de saber qual a taxa devida à Segurança Social relativamente a 
trabalhadores agrícolas ao serviço da impugnante, ora recorrente. A 
Segurança Social entendeu que essa taxa é de 34,75%, já que se trata 
de trabalhadores que prestam serviço em explorações agrícolas desti-
nadas essencialmente à produção de matérias -primas para indústrias 
transformadoras que constituem, em si mesmas, objectivo da empresa 
empregadora, a recorrente. Esta, ao invés, defende que não há que dis-
tinguir em função da natureza ou dimensão da exploração agrícola em 
que se emprega o trabalhador. Assim, a taxa devida será, no seu caso, de 
32,5 %, para trabalhadores diferenciados, e de 29%, para trabalhadores 
indiferenciados.

Tudo está em saber se é legal e, portanto, pode ser aplicado pela 
liquidação impugnada, o disposto no artigo único do decreto regula-
mentar nº 9/88, de 3 de Março, no segmento em que alterou o artigo 4º 
do decreto regulamentar nº 75/86, de 30 de Dezembro, o qual, por sua 
vez, regulamentara o decreto lei nº 401/86, de 2 de Dezembro.

...O decreto -lei nº 81/85, de 28 de Março (mais tarde referido no 
decreto -lei nº 401/86, de 2 de Dezembro, e por ele não revogado), pre-
tendeu “definir o regime especial de segurança social dos trabalhadores 
das actividades agrícola, silvícola e pecuária”, tal como se pode ler no 
sumário publicado no respectivo “Diário da República”.

Sumário que não reflecte toda a realidade, pois a ambição do diploma 
é mais vasta: além de aproximar do regime geral o regime especial da 
segurança social “das pessoas que trabalham em actividades agrícolas”, 
alarga consideravelmente o universo dos trabalhadores agrícolas por 
conta de outrem (que são os que aqui nos interessam) que coloca ao 
abrigo do regime geral de segurança social, deixando submetidos ao 
regime especial, apenas “a generalidade dos trabalhadores eventuais e 
os trabalhadores por conta própria na agricultura, silvicultura e pecuária 
de baixos rendimentos”. Quanto aos “trabalhadores por conta de outrem, 
alargaram -se as categorias de trabalhadores agrícolas que por ele “regime 
geral” são abrangidos, englobando, de entre os trabalhadores por conta 
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de outrem, aqueles que o são por forma mais caracterizada ou regular” 
(do preâmbulo do diploma). Assim é que o artigo 3º, conjugado com 
o artigo 2º nº 2, ambos do falado decreto -lei, definiu como abrangidos 
pelo regime geral “os trabalhadores ao serviço da exploração agrícola 
que sejam trabalhadores agrícolas permanentes, independentemente 
da natureza e dimensão da exploração agrícola”; os “que exerçam pro-
fissão para cujo exercício se exijam habilitações técnico -profissionais 
especializadas”; os “que exerçam profissão comum a outras actividades 
económicas”; os “que prestam serviços às empresas” “que se dediquem à 
produção da pecuária, da horto -fruticultura, da floricultura, da avicultura 
e da apicultura, em que a terra tem como função predominante o suporte 
de instalações e cujos produtos se destinam ao mercado comercial ou 
industrial”; e os “que, sendo profissionalmente indiferenciados, prestem 
serviço, embora a título eventual, a empresas individuais ou colectivas 
com 5 ou mais trabalhadores permanentes”.

Abrangidos pelo “regime especial de segurança social das actividades 
agrícolas” ficaram, nos termos do artigo 8º do diploma, “os trabalhadores 
por conta de outrem que prestem serviço em explorações agrícolas que 
não sejam, por essa mesma actividade, abrangidos pelo regime geral”; 
os demais a que o artigo se refere não interessam ao nosso caso, por 
se não tratar de trabalhadores por conta de outrem, mas de produtores 
agrícolas e seus familiares ou equiparados.

Ainda com interesse para o presente processo, pode notar -se que não 
há, no decreto -lei de 1985, uma definição do que sejam trabalhadores 
agrícolas  - para além do que consta do já transcrito artigo 3º  -, e que 
o diploma abrange, de acordo com o artigo 2º, no conceito de activi-
dade agrícolas, a silvicultura e pecuária, bem como “as empresas, e 
respectivos trabalhadores, que se dediquem à produção da pecuária, da 
horto -fruticultura, da floricultura, da avicultura e da apicultura, em que 
a terra tem como função predominante o suporte de instalações e cujos 
produtos se destinam ao mercado comercial ou industrial”.

A fixação das taxas contributivas devidas pelos trabalhadores agrícolas 
e respectivas entidades patronais foi deixada para o decreto regulamentar 
publicado na mesma data sob o nº 19/85.

...Quando, mais de um ano volvido, o legislador voltou a intervir 
neste campo, estavam abrangidos pelo regime geral de segurança social 
cerca de 100.000 trabalhadores agrícolas, e mantinham -se enquadrados 
no regime especial cerca de 510.000, a acreditar na notícia dada no 
preâmbulo do decreto -lei nº 401/86, de 2 de Dezembro.

Intenção confessa deste diploma é fazer cessar o regime especial, 
que já no preâmbulo do decreto -lei nº 81/85 se afirmava de “natureza 
residual”, e no respectivo artigo 2º nº 2 se dizia ser de “natureza tran-
sitória”, incorporando os trabalhadores agrícolas no regime geral de 
segurança social.

Atendendo, porém, às perturbações que presumiu poder causar a “sec-
tores economicamente mais débeis” “uma brusca subida dos encargos 
sociais”, contrapartida necessária da “elevação qualitativa e quantitativa 
das prestações a que os trabalhadores agrícolas passam a ter direito”, o 
diploma adoptou medidas tendentes a atenuá -las, entre elas a fixação, 
relativamente às entidades patronais agrícolas, transitoriamente, da 
menor das taxas contributivas do regime geral (ao tempo, 21 %), e 
diminuiu a taxa relativa aos trabalhadores por conta de outrem já então 
abrangidos pelo regime geral.

No artigo 5º fixa o regime contributivo dos trabalhadores agrícolas 
por conta de outrem, permanentes, independentemente da natureza e 
dimensão da exploração agrícola; e dos que, sendo profissionalmente 
indiferenciados, prestem serviço, embora a título eventual, a empresas 
individuais ou colectivas com 5 ou mais trabalhadores permanentes. A 
taxa global, a ser gradualmente atingida até 1993, em termos a regula-
mentar, é de 29 %, dos quais 21 % cabem às entidades patronais.

No artigo 6º estabelece -se o regime contributivo dos outros trabalha-
dores agrícolas por conta de outrem: os que exerçam profissão para cujo 
exercício exijam habilitações técnico -profissionais especializadas; os 
que exerçam profissão comum a outras actividades económicas; e os que 
prestem serviço às empresas que se dediquem à produção da pecuária, 
da horto -fruticultura, da floricultura, da avicultura e da apicultura, em 
que a terra tem como função predominante o suporte de instalações e 
cujos produtos se destinam ao mercado comercial ou industrial. A taxa 
é de 32,5 %, dos quais 23 % a cargo das entidades patronais.

Todo o articulado do diploma se refere a “trabalhadores que exerçam 
actividades agrícolas”, ou a “trabalhadores agrícolas”, encontrando-
-se, no artigo 6º, referência “aos trabalhadores por conta de outrem 
de explorações agrícolas. As respectivas entidades empregadoras são 
designadas por “entidades patronais” tal como, aliás, já acontecia com 
o decreto -lei nº 81/85.

Por último, o artigo final estabelece que o diploma “será objecto de 
regulamentação por decreto regulamentar”.

...Decreto regulamentar esse que viria a ser publicado em 30 de 
Dezembro seguinte, e a que coube o nº 75/86.

Trata -se, como todos os regulamentos, de um acto normativo, o 
que vale por dizer que não é, nem um acto legislativo, de força igual 
à de lei, nem um acto administrativo – embora seja emitido exercício 
da função administrativa, o que logo aponta no sentido de se tratar de 
actividade que tem de ser levada a cabo sob dependência da lei, pois 
toda a actividade administrativa é subordinada à lei.

Como se sabe, a Constituição da República Portuguesa  - ao tempo 
artigo 202º  - permite ao Governo, no exercício da função administrativa, 
“fazer os regulamentos necessários à boa execução das leis”. Indepen-
dentemente de saber se assim se autorizam, ou não, os regulamentos 
independentes, o certo é que o regulamento que nos ocupa é de execu-
ção, ou seja, acessório e executivo da lei, na medida em que o próprio 
legislador do decreto -lei nº 401/86 o mandou emitir para regulamentar o 
regime desse diploma legislativo. O que significa que este regulamento 
não só não pode contrariar a lei formal, tal qual acontece com qualquer 
regulamento, como, sendo complementar do referido decreto -lei, não 
pode ir além de dar -lhe execução, concretizando e precisando o regime 
nele estabelecido, ma não podendo, ele mesmo, fixar, de modo inde-
pendente, um regime legal que vá além do contido no diploma legal 
regulamentado.

Dentro do papel que assim atribuímos a este decreto regulamentar 
nº 75/86 cabem, pois, algumas das definições que nele encontrámos e 
estavam ausentes do decreto -lei nº 401/86, úteis para a aplicação deste: 
entre elas, as de “regime geral” e “regime especial”, “regime geral dos 
trabalhadores por conta de outrem”, e de “trabalhadores por conta de 
outrem”.

Mas nada nele se vislumbra que não caiba dentro da função de exe-
cução do diploma legal regulamentado.
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...Veio o Governo dizer, tempo volvido, que a aplicação deste diploma 
regulamentar suscitava “alguns pontos de dúvida que importa clarificar”, 
um deles respeitante “ao enquadramento da actividade desenvolvida 
pelos trabalhadores ao serviço de empresas do sector secundário que, 
paralelamente, se dedicam à produção agrícola de matérias -primas para 
fornecimento e manutenção de indústrias transformadoras, ultrapassando 
o âmbito do sector primário da produção agrícola”. E, para clarificar as 
dúvidas, aprovou novo decreto regulamentar, publicado em 3 de Março 
do ano seguinte, sob o nº 9/88.

Não parece que haja obstáculo legal a este procedimento do Governo, 
ao reiterar o uso do poder regulamentar que lhe conferira o artigo 12º do 
decreto -lei nº 401/86. Mas é claro que também relativamente ao novo 
regulamento se mantinha a subordinação à lei, nos precisos termos em 
que pudera o Governo emitir o decreto regulamentar nº 75/86.

No artigo 4º nº 2 do decreto regulamentar nº 9/88 exclui -se da noção 
de “explorações agrícolas para efeito deste diploma as que se destinem 
essencialmente à produção de matérias -primas para indústrias transfor-
madoras que constituam, em si mesmas, objectivos dessa empresa”.

Explicando -se, no preâmbulo, a razão de ser da disposição: é que 
“no fundo, o objectivo das referidas explorações é coincidente com as 
finalidades das empresas transformadoras, em que, afinal, se integram” 
aquelas empresas, assim se “ultrapassando o âmbito do sector primário 
da produção agrícola”. Sector primário que, recorde -se, é o visado pelo 
conjunto normativo a que nos vimos referindo, dominado pela preocu-
pação de integrar no regime geral de segurança social os trabalhadores 
agrícolas, fazendo -os beneficiar de uma melhoria do esquema de pres-
tações sociais, a que corresponde a contrapartida da subida do nível 
contributivo exigido, quer aos trabalhadores, quer às entidades suas 
empregadoras. Foi considerando as características dos beneficiários e da 
actividade agrícola em que se empregam  - designadamente, a debilidade 
económica do sector e seus trabalhadores  - que, para não causar pertur-
bações excessivas, foram tomadas as já referidas medidas transitórias, 
no concernente ao regime contributivo. Medidas essas que o decreto 
regulamentar nº 9/88 entendeu não se justificarem naqueles casos em 
que se trata de trabalhadores agrícolas ao serviço de empresas do sector 
terciário, que exercem a actividade agrícola com vista a obterem através 
dela a matéria -prima para a respectiva transformação.

...Defende a recorrida, e acolheu a sentença agora posta em crise, 
que, ao assim proceder, o regulamentador não restringiu o âmbito de 
aplicação do diploma legal regulamentado, pois ele continua a aplicar -se 
a todos os trabalhadores agrícolas, tal qual são definidos pelo artigo 5º 
nº 2 do decreto -lei nº 401/86. Nos termos deste artigo, a definição de 
trabalhadores agrícolas é independente da “natureza e dimensão da 
exploração agrícola” em que se ocupam. E o regulamento não limitou 
quanto a este ponto, isto é, não veio confirmar a aplicação do regime 
consagrado no decreto -lei aos trabalhadores (agrícolas) de explorações 
com determinada natureza ou dimensão. O que fez foi definir o que 
não se considera exploração agrícola, que é matéria que não ocupara 
o legislador de 1986.

Ou seja, a estes trabalhadores, embora funcionalmente agrícolas, 
pela natureza da sua actividade, não se aplica o regime transitório da 
taxa contributiva do regime geral mais baixa, dado que o sector em que 
se inserem as entidades empregadoras, não sendo o primário, mas o 
terciário, e não se lhe reconhecendo as mesmas debilidades que àquele 

se identificaram, não sofrerá, com o esforço contributivo exigido, as 
perturbações que se anteviram quanto a sectores mais débeis, e que 
levaram o legislador a minimizá -las, estabelecendo um regime de tran-
sição, com a subida gradual desses encargos.

Deste modo, o decreto regulamentar nº 9/88 não fez nenhuma restrição 
ao âmbito de aplicação do decreto -lei nº 401/86, apenas concretizou a 
abrangência da taxa reduzida.

Por tudo isto, nenhuma contrariedade se observa entre o artigo 4º 
nº 2 do decreto regulamentar nº 75/86, na redacção dada pelo artigo 
único do decreto regulamentar nº 9/88, e o artigo 5º nº 2 do decreto -lei 
nº 401/86.

E, pelas mesmas razões, não se acolhendo que o decreto regulamentar 
haja alterado o decreto -lei que regulamentou, não sofre de ilegalidade, 
por violação do artigo 3º do Código do Procedimento Administrativo, ou 
inconstitucionalidade, por ofensa ao artigo 266º nº 2 da Constituição.

...Não parece de sufragar o entendimento adoptado pela sentença 
recorrida...

O que está em causa é saber se o regime contributivo fixado no 
decreto -lei nº 401/86 – e já vimos ser ele mais favorável do que o geral 
– se aplica, ou não (neste último caso, negativo, por força do diploma 
regulamentar de 1988), a trabalhadores agrícolas de empresas do sector 
secundário, e a elas mesmas, quando a actividade agrícola desenvolvida 
vise a produção de matérias -primas para fornecimento e manutenção de 
indústrias transformadoras.

Ora, os já apontados artigos 5º e 6º do decreto -lei nº 401/86 definem, 
sem deixar espaços vazios, os regimes contributivos para a segurança 
social de todos os trabalhadores agrícolas por conta de outrem, e re-
partem o correspondente esforço entre o trabalhador e a respectiva 
entidade patronal.

Como assim, com a entrada em vigor do decreto -lei, em 1 de Janeiro 
de 1987 (cfr. artigo 12º), a recorrente passou a estar obrigada aos res-
pectivos descontos nos salários dos seus trabalhadores agrícolas, e à sua 
entrega nos cofres da previdência, conjuntamente com a contribuição 
a seu cargo.

Evidencia -se, assim, que, neste ponto, a lei não carecia de regula-
mentação.

O que aconteceu com a publicação do decreto regulamentar nº 9/88 foi, 
afinal, a alteração do regime contributivo a que até então estava sujeita 
a recorrente, tal como os seus trabalhadores agrícolas. Modificação que 
decorreu desse decreto regulamentar, o qual, todavia, não podia dispor 
contra o decreto -lei nº 401/86, nem, sequer, para além dele, pois o ad-
ministrador não dispunha de credencial, emitida pelo legislador, para 
estabelecer, ele mesmo, o regime contributivo aplicável, ou, sequer, o 
universo subjectivo por ele atingido.

A matéria que o diploma legal, por si só, já disciplina, sem necessidade 
de regulamentação, não pode ser contrariada pelo regulamento, nem este 
poderá estabelecer em matérias de que se não ocupe a lei, tendo que 
limitar -se ao necessário para assegurar a sua execução.

E o certo é que o diploma legal aqui regulamentado não consagra 
vários regimes contributivos conforme seja principal ou acessória a 
actividade agrícola desenvolvida pelas entidades patronais dos respec-
tivos trabalhadores.

Não podia, pois, um regulamento intervir nesse domínio, alterando 
o regime contributivo fixado nas normas legais a que era suposto dar 
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mera execução, relativamente a certas entidades patronais e aos seus 
trabalhadores.

E foi o que aconteceu, pela já apontada via indirecta: sem que se 
tenham, através do regulamento, alterado as taxas contributivas, excluiu-
-se do universo dos contribuintes que a elas estavam sujeitos uma parte 
deles  - os trabalhadores empregues em explorações agrícolas que se 
destinem essencialmente à produção de matérias -primas para indústrias 
transformadoras que constituam, em si mesmas, objectivos de empresas 
do sector secundário, e as próprias empresas. E fez -se isso mediante uma 
curiosa afirmação: não se consideram explorações agrícolas determina-
das explorações agrícolas  - só para efeitos do diploma, claro...

Assim, e ao contrário do que mais tarde viria a afirmar o despacho 
84/SESS/89, de 22 de Junho de 1989, publicado na II série, de 14 de Julho 
seguinte, do Diário da República, o decreto regulamentar em apreciação 
não se limitou a interpretar a lei. Ao definir, restritivamente, o conceito de 
“explorações agrícolas”, introduziu uma nova configuração, que o texto 
do decreto -lei não comportava, com consequências em relação às taxas 
aplicáveis aos contribuintes envolvidos nessa inovadora delineação.

Conforme se viu, o decreto -lei nº 401/86, de acordo com o seu arti-
go 1º, ocupa -se “das pessoas que trabalham em actividades agrícolas”, 
que o artigo 2º recorta de modo assaz amplo, considerando como tal a 
silvicultura e a pecuária, e abrangendo “as empresas, e respectivos traba-
lhadores, que se dediquem à produção da pecuária, da horto -fruticultura, 
da floricultura, da avicultura e da apicultura, em que a terra tem como 
função predominante o suporte de instalações e cujos produtos se des-
tinam ao mercado comercial ou industrial”. Abrange, pois, todos os 
trabalhadores agrícolas por conta de outrem, independentemente do tipo 
de exploração agrícola em que se ocupem, e o destino dado à respectiva 
produção, e todas as suas entidades patronais.

É verdade que o nº 2 do artigo 4º do decreto regulamentar nº 75/86, 
na redacção dada pelo decreto regulamentar nº 9/88, ao distinguir entre 
as entidades patronais que se inserem no sector primário e aquelas que 
se integram no sector terciário, ainda que empregadoras, também, de 
trabalhadores agrícolas, parece, até, concretizar os intentos do diploma 
legal regulamentado, expressos no seu preâmbulo: diminuir o impacto 
causado a um sector economicamente débil pela súbita imposição de 
um regime contributivo mais exigente. A contrario, dir -se -à, não há que 
ter igual cuidado relativamente a outro sector de actividade.

Mas não pode acolher -se esta ideia.
O que ao titular do poder regulamentar cabe regulamentar é a disci-

plina legal contida no diploma regulamentado, de modo a permitir a sua 
aplicação prática. Não é a ele, mas ao próprio legislador, que cumpre 
concretizar as intenções afirmadas no preâmbulo da lei. Esse preâmbulo 
ilumina o regulamentador para melhor interpretar o espírito da lei, mas 
seria perverso que lhe fosse permitido usá -lo para se afastar da disciplina 
estabelecida no texto da lei, a pretexto de melhor atingir as intenções 
expressas na sua parte preambular.

E, no nosso caso, como se viu, o regime contributivo está fixado no 
articulado do decreto -lei nº 401/86 para todos os trabalhadores agrícolas 
por conta de outrem, e para todas as suas entidades patronais, sem qual-
quer distinção (e, menos, exclusão) assente no destino dado à produção, 
ou na intenção com que é feita, ou na primacialidade ou secundaridade 
da exploração agrícola enquanto actividade empresarial. O que parece 
dever, antes, ser interpretado no sentido de que o legislador entendeu 

que mereciam o benefício de suportar as taxas contributivas transitoria-
mente inferiores às normais, todos os trabalhadores agrícolas por conta 
de outrem, independentemente daquele para quem trabalham, e todas as 
entidades que se dedicam à exploração agrícola, nela empregando traba-
lhadores, e não só aquelas que fazem dessa exploração a sua actividade 
principal. E que foi assim mesmo que quis concretizar, e concretizou, 
o princípio declarado no preâmbulo do diploma.

Ao contrário do que pretendeu fazer o titular do poder regulamentar 
que emitiu o decreto regulamentar nº 9/88.

Temos, pois, que, ao invés do que decidiu a sentença impugnada, é 
ilegal o artigo único do decreto regulamentar nº 9/88, de 3 de Março, 
no segmento em que, acrescentando um nº 2 ao artigo 4º do decreto 
regulamentar nº 75/86, de 30 de Dezembro, o fez em contrariedade com 
o disposto nos artigos 5º e 6º do decreto -lei nº 401/86, de 2 de Dezem-
bro, na medida em que nestas últimas normas se estabelece o regime 
contributivo aplicável a todos os trabalhadores agrícolas por conta de 
outrem, e respectivas entidades patronais, e na norma regulamentar se 
quiseram excluir daquele regime algumas dessas entidades patronais, 
e seus trabalhadores.

Ilegalidade essa que torna ilegal o acto tributário que dela fez apli-
cação, e que no presente processo vem impugnado”.

Neste sentido, vide, por todos e para além dos já citados pela recor-
rente, acórdãos de 13/10/04, in recs. nºs 311/04 e 332/04; de 29/6/05, 
in rec. nº 446/05 e de 19/10/05, in rec. nº 778/05.

4 – Quanto à questão de constitucionalidade do Decreto Regulamentar 
nº 9/88 de 3/3, esta Secção do STA já se pronunciou no sentido da in-
constitucionalidade orgânica e material deste diploma legal, por violação 
do artº 115º, nº 5 da CRP redacção de 1982 (actualmente artº 112º, nº 6 
na redacção de 1997), na medida em que “é inequívoco que o n.º 2 do 
art. 4º do Decreto Regulamentar n.º 75/86, introduzido pelo Decreto 
Regulamentar n.º 9/88, ao excluir do âmbito do Decreto -lei n.º 401/86 
as explorações agrícolas “que se destinem essencialmente à produção 
de matérias -primas para indústrias transformadoras que constituam, em 
si mesmas, objectivos dessas empresas”, tem um alcance restritivo que 
não tinha este último diploma.

Nestas condições, tem de concluir -se que esta nova redacção, quer 
se lhe atribua carácter interpretativo quer se lhe reconheça carácter 
inovador e revogatório do anteriormente vigente, sempre será orgânica 
e materialmente inconstitucional, pois viola aquele n.º 5 do art. 115.º
da C.R.P. que, proíbe que diplomas legislativos sejam interpretados 
ou revogados, em qualquer dos seus preceitos, por diplomas de natu-
reza não legislativa e altera, sem credencial parlamentar, a incidência 
subjectiva daquele regime especial de contribuições para a Segurança 
Social, matéria esta que se englobava na reserva relativa de competência 
legislativa da Assembleia da República (arts. 168.º, n.º 1, alínea i) e 106.º,
n.º 2, da C.R.P. na redacção de 1982)” (vide acórdãos de 23/2/05, in rec. 
nº 1.283/04 e de 2/3/05, in rec. nº 1.286/04).

5 – Nestes termos, acorda -se em conceder provimento ao recurso, 
revogar a sentença recorrida e, julgando procedente a impugnação, 
anular o acto tributário impugnado.

Sem custas.
Lisboa, 11 de Janeiro de 2006. — Pimenta do Vale (relator) — Bran-

dão de Pinho — Vitor Meira.
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Acórdão de 11 de Janeiro de 2006.

Assunto:

Conflito negativo de competência. Competência territorial. 
Extinção do tribunal tributário de 1.ª instância.

Sumário:

 I — Nos termos do artigo 10.º, n.os 1 e 2, do Decreto-Lei 
n.º 325/03, de 29 de Dezembro, os processos pendentes 
nos extintos tribunais tributários de 1.ª instância tran-
sitaram para os novos TAF, segundo a correspondente 
área de jurisdição.

 II — O critério de distribuição de processos constante do seu 
n.º 3, baseado nas novas regras de competência territo-
rial, apenas se aplica aos tribunais tributários de Lisboa, 
Loures e Sintra e Porto e Penafiel respectivamente.

 III — Pelo que um recurso contencioso instaurado no domínio 
de vigência do anterior ETAF, da competência do extinto 
tribunal tributário de 1.ª instância de Lisboa, nunca pode 
transitar para o TAF do Porto.

Processo n.º 800/05 -20.
Recorrente: Arnold Richard Allum.
Recorrido: Subdirector -geral do Serviços do IVA.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do STA:
ARNOLD RICHARD ALLUM vem requerer «a resolução do conflito 

de competência territorial» entre os TAFs de Lisboa e Porto.
Alega, em síntese, que aqueles tribunais se denegaram mutuamente 

 - atribuindo -a ao outro  - a competência para apreciação do recurso 
contencioso que interpôs em 14/06/2002, de despacho do DSIVA.

Não houve resposta nem alegações  - arts. 118.º e 120.º, n.º 1 do 
CPC.

O Ex.mo magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido 
da atribuição ao TAF de Lisboa, 2.º Juízo, da competência, em razão do 
território, para o conhecimento do objecto do recurso contencioso de 
anulação interposto contra decisão de indeferimento tácito de recurso 
hierárquico imputada ao Director Geral dos Impostos.

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Como resulta dos autos, o ora recorrente interpôs, em 14/06/2002, 

no TCA  - que, todavia, se declarou incompetente por ser competente 
o TAF de Lisboa  - recurso contencioso de despacho do DSIVA que, 
parcialmente, lhe indeferiu recurso hierárquico.

Ao qual cabia efectivamente a competência para a apreciação do 
recurso já que, em Lisboa, tinha sede a autoridade recorrida  - arts. 62.º, 
n.º 1, al. e) e 63.º, n.º 1 do ETAF aprovado pelo DL n.º 129/84, de 27 
de Abril.

O DL n.º 325/03, de 29 de Dezembro, veio definir a sede, organização 
e área de jurisdição dos TAFs, concretizando o respectivo estatuto.

Dispondo o seu art. 10.º, epigrafado «extinção dos tribunais tributários 
de 1.ª instância e processos pendentes»:

«1  - A entrada em funcionamento dos novos tribunais tributários 
implica a extinção automática dos tribunais tributários de 1.ª instância 
existentes na respectiva área de jurisdição.

2  - Os livros, processos e papéis findos, assim como os que se en-
contrem pendentes em cada tribunal tributário de l.ª instância à data 
da respectiva extinção, transitam para o novo tribunal tributário da 
correspondente área de jurisdição.

3  - Os processos pendentes nos juízos tributários de Lisboa e Porto 
são redistribuídos pelos Tribunais Tributários de Lisboa, de Loures e 
de Sintra, e do Porto e de Penafiel, respectivamente, de acordo com as 
novas regras de competência territorial.»

Assim, com a entrada em funcionamento dos novos TAFs, foram au-
tomaticamente extintos os tribunais tributários de 1.ª instância  - n.º 1.

Transitando os respectivos livros, processos e papéis findos, «assim 
como os que se encontrem pendentes em cada tribunal» extinto para os no-
vos tribunais tributários «da correspondente área de jurisdição»  - nº 2.

Trata -se, aqui, de uma norma atributiva de jurisdição, que não de 
competência.

Os processos pendentes transitaram para os novos tribunais «da cor-
respondente área de jurisdição».

Todavia com uma especialidade  - n.º 3: em Lisboa e Porto, os pro-
cessos eram distribuídos pelos tribunais tributários de Lisboa, Loures e 
Sintra, e do Porto e Penafiel, respectivamente, «de acordo com as novas 
regras de competência territorial».

O que bem se compreende, dada a criação dos novos tribunais de 
Loures, Sintra e Penafiel.

É esta a correcta interpretação da norma em causa.
O entendimento perfilhado pelo TAF de Lisboa levaria a que grande 

número de processos  - fora de Lisboa e do Porto  - transitassem pelo 
país, de tribunal para tribunal, sem qualquer justificação plausível nem 
fundamento material bastante, antes com total desacerto  - art. 9.º do 
Código Civil.

Isto porque o elemento definidor da competência territorial deixou 
de ser a sede da autoridade recorrida, nos ditos termos, sendo agora a 
residência habitual ou sede do autor ou da maioria dos autores  - art. 16.º
do CPTA.

Assim, nos termos do referido art. 10.º, os processos que, em Lisboa 
e Porto, transitaram dos extintos tribunais tributários de 1.ª instância 
para os novos TAFs, são distribuídos conforme a competência territorial 
estabelecida no n.º 3.

Segundo tais regras, é o TAF de Lisboa o competente para conhecer 
do recurso contencioso em causa.

É, aliás, no sentido exposto, a jurisprudência uniforme do STA.
Cfr. os Acds. de 09/02/2005 rec. 983/04, 02/02/2005 recs. 851/04 e 

758/04, 27/10/2004 rec. 479/04, 22/06/2005 rec. 253/05 e 04/05/2005 
rec. 854/04.

Termos em que se acorda dirimir o presente conflito negativo de 
competência atribuindo -a ao TAF de Lisboa.

Sem custas.
Lisboa, 11 de Janeiro de 2006. — Brandão de Pinho (relator) — Lúcio 

Barbosa — Baeta de Queiroz.
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Acórdão de 11 de Janeiro de 2006.

Assunto:

Conflito negativo de competência.

Sumário:

Estando em causa a impugnação de imposto de selo liquidado 
pelo Governo Civil de Viseu é territorialmente competente 
para conhecer da impugnação o Tribunal Administrativo 
e Fiscal de Viseu, atento o que dispõem os artigos 103.º, 
nº 1, e 12.º do CPPT, e 6.º do Decreto-Lei n.º 433/99, de 
26 de Outubro.

Processo n.º 965/05 -30.
Recorrente: Ministério Público (conflito negativo de competência 

entre o TAF de Viseu e o TAF do Porto).
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Vítor Meira.
Pelo Exmo Magistrado do Ministério Público foi suscitada a resolução 

de um conflito de competência entre o Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Viseu e o Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto relativamente 
à impugnação de uma liquidação de imposto de selo efectuada pelo 
Governo Civil de Viseu.

A Mª Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu entendeu 
haver lapsus calami no cabeçalho da petição e remeteu os autos ao 
Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto. Por seu turno a Mª Juíza 
deste Tribunal declarou -se incompetente em razão do território para 
conhecer do recurso.

Pelo Exmo Magistrado do Ministério Público neste Supremo Tribunal 
Administrativo foi emitido parecer no sentido de que não ocorria con-
flito negativo de competência por o Tribunal de Viseu não ter proferido 
despacho declarando a incompetência em razão do território, limitando-
-se a ordenar a remessa dos autos ao Tribunal do Porto, corrigindo um 
lapso material de escrita.

Apreciemos então a questão.
É certo que, como diz o Ministério Público, a Mº Juíza do Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Viseu não declarou expressamente que se 
considerava incompetente em razão do território para conhecer do 
recurso, ao contrário do que fez a Mª Juíza do Tribunal Administrativo 
e Fiscal do Porto. Mas, ao declarar expressamente que o tribunal era 
competente em razão da nacionalidade, da matéria e da hierarquia, nada 
dizendo quanto ao território, e ao enviar os autos ao Tribunal do Porto, 
estava implicitamente a assumir tal incompetência territorial. Por isso, 
apesar da imperfeição formal e porque o processo tem de ser decidido, 
iremos conhecer do conflito suscitado pelo Ministério Público e ver qual 
o tribunal competente para conhecer da impugnação.

Está em causa nos presentes autos imposto de selo liquidado pelo 
Governo Civil de Viseu relativo a máquinas de diversão e aí pago 
que a contribuinte “CDL – Centro de Diversões e Lazer, Lda” vem 
impugnar.

Prescreve o artigo 103º nº1 do CPPT que a petição será apresentada 
no serviço periférico local onde haja sido ou deva legalmente considerar-

-se praticado o acto. Por seu turno o artigo 6º do DL 433/99 de 26/10, 
que aprovou o CPPT, indica quais são os órgãos periféricos locais e 
regionais e consigna, no seu nº4, que nos tributos não administrados 
por aquelas entidades se consideram órgãos periféricos locais os ter-
ritorialmente competentes para a liquidação e cobrança e regionais os 
imediatamente superiores.

Temos assim que, no caso vertente, estamos perante um tributo liqui-
dado pelo Governo Civil de Viseu e aí pago pelo que o órgão periférico 
territorialmente competente para apresentação da petição seria o serviço 
de finanças de Viseu. Assim sendo, atento o que dispõe o artigo 12º 
do CPPT, o tribunal competente em razão do território para apreciar a 
impugnação é o Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu.

Em conformidade com o exposto, acorda -se em conferência neste 
Supremo Tribunal Administrativo em julgar o conflito suscitado no 
sentido de ser competente para conhecer do recurso o Tribunal Admi-
nistrativo e Fiscal de Viseu.

Sem custas.
Lisboa, 11 de Janeiro de 2006. — Vítor Meira (relator) — Brandão 

de Pinho — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 18 de Janeiro de 2006.

Assunto:

Sigilo Bancário. Sua Derrogação. Artigo 63.º-B, n.º 2, alí-
nea C) da LGT, na redacção da Lei n.º 30 -G/2000, de 29 
de Dezembro. Crime doloso em matéria tributária.

Sumário:

A derrogação do sigilo bancário, nos termos da alínea c) 
do n.º 2 do artigo 63.º-B, da LGT, na redacção da Lei 
n.ª 30 -G/2000, de 29 de Dezembro, só é possível quando 
existam indícios da prática de crime doloso em matéria 
tributária.

Processo n.º 2/06.
Recorrente: Director-Geral dos Impostos.
Recorridos: Gorete Marlene Pereira Marques Baptista e outro.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lúcio Barbosa.

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

1. GORETE MARLENE PEREIRA MARQUES BAPTISTA e 
marido, JORGE HUMBERTO LOPES PEDROSA, identificados 
nos autos, interpuseram recurso, junto do TAF de Coimbra, da decisão 
proferida pelo Sr. Director Distrital de Finanças de Coimbra que auto-
rizou os funcionários da Inspecção Tributária a aceder directamente a 
todas as suas contas e documentos bancários.
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O Mm. Juiz daquele Tribunal concedeu provimento ao recurso, re-
vogando a decisão recorrida.

Inconformada, o DIRECTOR GERAL DOS IMPOSTOS interpôs 
recurso para este Supremo Tribunal, formulando as seguintes conclusões 
nas respectivas alegações de recurso:

1. O art. 63° -B da Lei Geral Tributária permite que a Administração 
Fiscal possa aceder às contas dos contribuintes, quando estejam verifi-
cados os pressupostos para a avaliação indirecta da matéria colectável, 
desde que se verifique a impossibilidade de comprovação e quantificação 
directa e exacta da matéria colectável;

2. Possibilita também o afastamento do sigilo bancário em IRS quando 
se verifique o afastamento significativo do rendimento declarado, com-
parado este com as manifestações de fortuna do art. 89° -A, sem que o 
contribuinte apresente justificação dessa divergência;

3. Permite também o acesso às contas bancárias sempre que, da análise 
efectuada dos factos em causa, possamos estar perante crime doloso 
em matéria tributária, exemplificando a lei o caso das facturas falsas, 
mas onde poderemos incluir casos de pedidos de reembolso de IVA por 
empresas fictícias, retenção de IRS com falta de entrega, etc.

4. Contempla -se ainda o acesso a contas bancárias em todos os casos 
em que se constata a existência de factos concretamente apurados no 
comportamento do contribuinte que sejam gravemente indiciadores de 
falta de veracidade do declarado, incluindo -se aqui todas as situações 
de falsas declarações nos impressos entregues relativamente aos ren-
dimentos que o sujeito passivo diz estarem sujeitos a tributação, seja 
qual for o imposto;

5. Ali estarão compreendidas, como é óbvio, as situações de decla-
rações de valor de transmissão para efeitos de sisa quando inferiores 
aos reais desde que essa constatação resulte de factos já apurados que 
indiciam seriamente essa realidade, e ainda mais quando apoiados na 
verificação de regularização da situação por parte de outros adquirentes 
do mesmo prédio que efectuaram aquisições semelhantes, respeitantes 
ao mesmo prédio e ao mesmo período de tempo.

6. Como diz a douta sentença recorrida, só após o conhecimento de 
todos os elementos referentes à transacção é que é possível falar em crime 
fiscal mas, salvo o devido respeito, a lei não exige que se trate de uma 
possível situação de crime fiscal mas tão só de falta de veracidade do 
declarado e a descoberta dos elementos, após o acesso à conta bancária, 
é que permitirá a verdadeira qualificação jurídica dos factos como uma 
situação de crime ou como uma situação de contra -ordenação..

7. Ao contrário do que entende a douta decisão, a alínea c) do n. 2 
contém duas situações: uma referente a crimes fiscais relacionados com 
facturas falsas, com abuso de confiança fiscal e a outra relacionada com 
a falsidade dos elementos declarados pelo sujeito passivo.

8. Não encontra apoio na lei o entendimento de que na alínea c) 
só em caso de indícios de crime fiscal é que se pode ser autorizado o 
acesso à conta bancária.

9. É legítimo concluir que o legislador, admitindo -se mesmo uma má 
técnica legislativa, ponderou afastar o sigilo bancário tanto em situações 
que se prefiguram logo como crime fiscal, como em situações em que 
esse circunstancialismo não é nem referido nem exigível,

10. Bastará, na prática, que se suspeite, fundadamente, sem que tenha 
havido a apresentação de justificação credível por parte dos sujeitos 
passivos em sentido contrário, de falsidade nos valores declarados, ou 

por simples comparação com uma tabela padrão, ou por constatação 
da existência de factos concretos que são indiciadores ou nos casos 
passíveis de tributação por métodos indirectos.

11. Como vemos, na alínea b) também está em causa a não veraci-
dade do declarado, sem que se exija a verificação de crime fiscal, pelo 
que, salvo o devido respeito, continuamos a entender que o elemento 
literal da interpretação da alínea c) nos conduz inequivocamente a 
duas situações distintas, uma de crime fiscal e outra de verificação de 
“inveracidade” do declarado.

12. Assim, no nosso entendimento, a sentença do Tribunal a quo viola 
o que vem disposto na alínea c) do art. 63 -B da LGT.

Não houve contra -alegações.
Neste STA, o EPGA defende que o recurso não merece provi-

mento.
Com dispensa dos vistos, vêm os autos à conferência.
2. No tocante à matéria de facto, e uma vez que a mesma não veio im-

pugnada, remete -se para os termos da decisão da 1ª instância – art. 713º, 
6, do CPC, ex -vi do art. 726º do mesmo Código.

3. Está em causa a interpretação da alínea c) do n. 2 do art. 63º -B da 
LGT, na redacção da Lei n. 30 -G/2000, de 29/12.

Dispunha o citado normativo:
“2. A Administração tem o poder de aceder a todos os documentos 

bancários, excepto as informações prestadas para justificar o recurso 
ao crédito, nas situações de recusa de exibição daqueles documentos 
ou de autorização para a sua consulta:

“…
“c) Quando existam indícios da prática de crime doloso em matéria 

tributária, designadamente nos casos de utilização de facturas falsas, 
e, em geral, nas situações em que existam factos concretamente identi-
ficados gravemente indiciadores da falta de veracidade do declarado”.

E tudo está em saber se este preceito legal se reporta apenas a crimes 
dolosos em matéria tributária, ou se, para além dos crimes, também é 
aplicável às situações em que existam factos concretamente identifica-
dos, gravemente indiciadores da falta de veracidade do declarado, mas 
que não constituam crime.

Tudo está pois em saber se tal normativo se aplica apenas a situações 
que integram crime doloso em matéria tributária.

Como bem se anota na sentença recorrida, a questão foi abundante-
mente escalpelizada no acórdão deste Supremo Tribunal de 13/10/2004 
(rec. n. 950/04) (1).

Este aresto, de que o ora relator é um dos subscritores, merece o nosso 
inteiro acolhimento. Por isso para ele remetemos, seguindo de perto, e 
sucintamente, a doutrina nele veiculada.

Vejamos então.
Importa desde logo notar que a interpretação que do preceito faz 

a Fazenda Pública (que tem aparentemente arrimo na literalidade do 
preceito) faria perder o sentido às alíneas a) e b) do mesmo preceito, na 
medida em que as situações aí descritas encontrariam também tradução 
na dita alínea c).

Ora, “não faria sentido que o legislador tivesse sido particularmente 
escrupuloso na descrição de situações concretas em que seria excepcio-
nalmente admitida a derrogação do sigilo bancário (citadas alíneas a) 
e b) e deixasse, no meio delas, uma cláusula que a permitisse em todas 
as demais … em que houvesse indícios de falta de veracidade do de-
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clarado. Não faria sentido, designadamente, que o legislador tivesse o 
cuidado de restringir a derrogação de sigilo bancário aos casos em que 
estão verificados os pressupostos de avaliação indirecta (na alínea a) 
para depois a estender à alínea c)”.

Nem se diga que o elemento literal leva necessariamente à conclu-
são de que tal preceito se reporta não só a crimes dolosos em matéria 
tributária, mas também a outras situações em que existam factos con-
cretamente identificados gravemente indiciadores da falta de veracidade 
do declarado, mas que não constituem crime.

Para o recorrente é assim. No pressuposto óbvio de que a vírgula, 
que separa a primeira parte (crime doloso) da segunda (outras situações 
– que não crimes – gravemente indiciadoras da falta de veracidade do 
declarado), tem realmente esse significado.

Mas a explicação, mesmo literal, é, e pode ser, outra. Ou seja: trata-
-se “de utilizar entre vírgulas uma expressão complementar circuns-
tancial”.

Assim, temos uma expressão subordinante ou dominante (crime 
doloso em matéria tributária) exemplificando -se seguidamente os casos 
daí decorrentes, com subordinação necessária àquele.

Daí que o preceito, mesmo numa interpretação literal, deva ter um 
outro significado, a saber: “a derrogação do sigilo bancário é permitida 
quando existam indícios da prática de crime doloso em matéria tributária, 
designadamente nos casos de utilização de facturas falsas e, em geral, 
nas demais situações aí previstas”.

Acresce que a expressão “designadamente” contempla apenas e tão 
só todas as situações conexionadas com o crime doloso em matéria 
tributária. Como não pode deixar de ser.

Neste sentido podem ver -se Leite de Campos, Benjamim Rodrigues e 
Jorge Sousa in “Lei Geral Tributária”, Comentada e Anotada, Adenda 
à 2ª Edição, página 22). E, neste mesmo sentido, Casalta Nabais, “Fis-
calidade”, n. 10, pág. 22.

Movendo -se nestes parâmetros, a sentença recorrida não merece 
censura.

4. Face ao exposto, acorda -se em negar provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente, fixando -se a procuradoria em um oitavo.

Lisboa, 18 de Janeiro de 2006. — Lúcio Barbosa (relator) — Pimenta 
do Vale — Vítor Meira.

(1) Vide Apêndice ao DR de 6/7/2005, fls. 1451 e ss.

Acórdão de 18 de Janeiro de 2006.

Assunto:

Contra -ordenação fiscal. Requisitos da decisão de aplicação 
de coima. Remissão. Nulidade insuprível.

Sumário:

 I — Em processo de contra -ordenação fiscal, constitui nu-
lidade insuprível a falta de indicação, na decisão de 
aplicação de coima, dos elementos que contribuíram 
para a sua fixação.

 II — Devendo dessa decisão constar todos os elementos que 
serviram de base à condenação, não satisfaz aquele 
requisito a remissão para uma informação que consta 
do processo.

Processo n.º 0449/05 -30.
Recorrente: União Desportiva de Leiria, Futebol, SAD.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Baeta de Queiroz.
1.1. UNIÃO DESPORTIVA DE LEIRIA, FUTEBOL, SAD, com 

sede em Leiria, recorre do despacho da Mmª. Juiz do Tribunal Admi-
nistrativo e Fiscal de Leiria que só parcialmente julgou procedente o 
recurso de decisão administrativa que lhe aplicara coima por falta de 
oportuna entrega de quantia relativa a imposto sobre o rendimento das 
pessoas singulares (IRS) retido na fonte.

Formula as seguintes conclusões:

«A)
A decisão administrativa de aplicação de coima não especifica nem 

individualiza suficientemente as razões objectivas e subjectivas nem 
as dificuldades financeiras da recorrente, com vista à determinação da 
medida da coima.

B)
Por sua vez, tendo sido o imposto em falta de € 47.354,65, a coima 

mínima ascenderia a € 4.735,47, ou seja, 50% do valor de 9.470,94, por 
força da redução prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 29° do RGIT.

C)
Na verdade, não só a recorrente regularizou a sua situação tributária 

antes do levantamento do auto de notícia, como nenhuma das sanções 
acessórias previstas no artigo 28° do RGIT são susceptíveis de aplicação 
à recorrente uma vez que os pressupostos previstos no artigo 21° -A do 
regime das contra -ordenações não permite a sua aplicabilidade à conduta 
de que a arguida vem acusada.

D)
Assim, a sanção acessória da perda de objectos pertencente ao agente 

só ocorre se os mesmos serviram ou estavam destinados à infracção, 
situação que não ocorre no caso da conduta de que a recorrente vem 
acusada.

E)
O mesmo se diga dos restantes pressupostos de aplicação das sanções 

acessórias.
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F)
Como a coima aplicada à recorrente na quantia de € 9.470,93, ou seja, 

é muito superior ao mínimo legal, a insuficiente indicação dos elementos 
objectivos e subjectivos conducentes à fixação da coima traduz -se uma 
nulidade insuprível do processo.

G)
Porém, mesmo que assim não se entendesse, sempre se dirá que a 

coima mantida na douta decisão recorrida é muito superior ao mínimo 
legal.

H)
Com efeito, por força da eliminação da alínea d) do n ° 1 do artigo 30° 

do RGIT operada pelo artigo 42° da L 55 -B/04 de 30.12 e por força 
da aplicação da lei mais favorável vigente no Direito Penal, a coima a 
aplicar pelo mínimo não deverá ser superior a € 4.735,47.

I)
A douta decisão recorrida fez errada aplicação e interpretação dos 

artigos 29°, 1, b), 30º, 1, d), 79°, 1, c, todos do RGIT e o artigo 21° -A 
do DL 433/82.

Termos em que deve o presente recurso ser julgado procedente e em 
consequência ser revogada a douta decisão recorrida e em consequência 
ser declarado nulo todo o processo de contra -ordenação praticado a partir 
da decisão de aplicação da coima, inclusive, ou assim não se entendendo 
ser reduzida a coima aplicada para a quantia de 4.735,47».

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

parecer que o recurso merece provimento, tendo a recorrente direito 
à redução da coima em razão da eliminação da alínea d) do nº 1 do 
artigo 30º do RGIT pelo artigo 42º da lei nº 55 -B/04, de 30 de De-
zembro, que é de aplicar ao caso, embora não vigorasse ao tempo da 
aplicação da coima, por força do princípio aplicação retroactiva da 
lei mais favorável ao infractor contido no artigo 3º nº 2 do decreto -lei 
nº 433/82, de 27 de Outubro, na redacção do decreto -lei nº 244/95, 
de 14 de Setembro.

1.4. O processo tem os vistos dos Exmºs. Adjuntos.
2. Vem provada a matéria de facto seguinte:

«A)
No dia 16 de Dezembro de 2003, foi levantado Auto de Notícia contra 

a ora recorrente, com o seguinte teor: “(...) verifiquei pessoalmente, por 
consulta aos elementos existentes no Serviço de Finanças de Leiria 
1, nomeadamente a guia de mod. 41 — retenção na fonte em causa e 
a notificação, que o infractor citado, efectuou o pagamento da guia 
41413346944, após ter terminado o prazo legal.

Que foi notificado pelo Serviço de Finanças de Leiria 1, para pagar 
na Tesouraria da Fazenda Pública, a coima calculada de conformidade 
com a alínea a) do artigo 29º do Regime Geral das Infracções Tributá-
rias, cujo valor não foi pago (...)” – fls. 8.

B)
A recorrente apresentou a guia mod. 41 em 09.10.2003, e o prazo 

para cumprimento da obrigação terminou em 20.04.2003, tendo dei-
xado de ser atempadamente entregue nos cofres do Estado a quantia de 
73.354,65€ – fls. 8 e 11.

C)
Em 13.11.2003, a recorrente foi notificada para “no prazo de 15 

(quinze) dias, seguidos e sucessivos, contados a partir da data da assi-
natura do aviso de recepção que acompanha esta notificação, efectuar 
o pagamento da coima, no montante de € 9.470,93, prevista no n. 2 do 
artigo 114º conjugado com o n. 4 do artigo 26º do Regime Geral das 
Infracções Tributárias, devida pelo pagamento em 09 -10 -2003, fora do 
prazo legal que terminara em 20 -04 -2003, da guia nº 41230564020, de 
acordo com o n. 3 do artigo 98º do CIRS.

O incumprimento do pagamento no prazo referido, originará o le-
vantamento do auto de notícia para que seja instaurado processo de 
contra -ordenação.”  - fls. 9 e 10.

D)
Por despacho de 09.08.2004, a recorrente foi condenada na coima de 

1000€, pelos factos descritos em A), conforme documento de fls. 22 e 
23 que se dá por integralmente reproduzido».

3.1. No pretérito dia 30 de Novembro foi nesta Secção de Contencioso 
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo julgado o processo 
nº 833/05, em que recorrente era, também, a União Desportiva de Leiria, 
Futebol, SAD, e aonde apresentavam idêntico teor as conclusões das 
alegações de recurso.

Também semelhante era, nesse processo, a decisão que aplicou a 
coima, incluindo a remessa para uma informação prestada a fls. 11 
(aqui, fls. 19), sendo, no presente caso, aplicáveis as considerações 
que naquele aresto se fizeram a propósito das peças que constavam do 
processo em que foi proferido.

Assim, porque a decisão referida merece a nossa concordância, e 
tendo em atenção a uniformidade de soluções aconselhada pelo arti-
go 8º nº 3 do Código Civil, segue -se a transcrição do acórdão de 30 
de Novembro de 2005, proferido no processo nº 833/05, apenas com 
as alterações impostas pelo facto de ser diferente o montante da coima 
nos dois processos.

3.2. «A Recorrente suscita no presente recurso jurisdicional [é] a [da] 
nulidade da decisão administrativa de aplicação de coima, por falta dos 
elementos exigidos, nomeadamente as razões objectivas e subjectivas e 
as dificuldades financeiras que influenciaram a determinação da medida 
da coima.

O art. 63.°, n.° 1, alínea d), do R.G.I.T. estabelece que constitui 
nulidade insuprível no processo de contra -ordenação tributário, a falta 
dos requisitos legais da decisão de aplicação das coimas, incluindo a 
notificação do arguido.

Um desses requisitos legais é indicação dos elementos que contribuí-
ram para a fixação da coima (art. 79.°, n.° 1, alínea c), do R.G.I.T.).

Quanto a este aspecto, no caso em apreço, da decisão administrativa 
de aplicação de coima consta que o seguinte:

“atendendo às condições objectivas e subjectivas que rodearam o 
comportamento ilícito e que vêm informadas a fls. 11, nomeadamente 
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as dificuldades financeiras da pessoa colectiva, aplico à mesma a coima 
de € 10.000,00 (dez mil euros).

Na informação a que se reporta esta decisão, que consta de fls. 19 
dos presentes autos, constam:

a) o valor do imposto que deveria ser pago se a contra -ordenação não 
tivesse sido cometida;

b) que a arguida tem mais processos por contra -ordenações;
c) que houve efectivo prejuízo para a Fazenda Nacional;
d) que não são conhecidas tentativas de suborno ou obtenção de 

vantagem ilegal junto dos funcionários;
e) que a situação económica dos agentes é normal;
f) que o benefício económico que o agente retirou da prática da contra-

-ordenação foi o imposto que deixou de ser pago.
Não havendo na fase decisória do processo contra -ordenacional que 

corre pelas autoridades administrativas a intervenção de qualquer outra 
entidade que não sejam o arguido e a entidade administrativa que aplica 
a coima, os requisitos previstos no art. 79.° para a decisão condenatória 
do processo contra -ordenacional devem ser entendidos como visando 
assegurar ao arguido a possibilidade de exercício efectivo dos seus direi-
tos de defesa, que só poderá existir com um conhecimento perfeito dos 
factos que lhe são imputados, das normas legais em que se enquadram 
e condições em que pode impugnar judicialmente aquela decisão.

Por isso, as exigências aqui feitas deverão considerar -se satisfeitas 
quando as indicações contidas na decisão sejam suficientes para permitir 
ao arguido o exercício desses direitos.

Reflexamente, a exigência de fundamentação da decisão, com indi-
cação dos elementos que contribuíram para a fixação da coima, impõe à 
autoridade administrativa uma maior ponderação, ínsita na necessidade 
racionalização do processo lógico e valorativo que conduziu a essa fi-
xação, e assegura a transparência da actuação administrativa, para além 
de facilitar o controlo judicial, se a decisão for impugnada.

Porém, é a necessidade de conhecimento efectivo dos elementos 
necessários para a defesa do arguido e o carácter de direito fundamental 
que o direito à defesa assume (art. 32.°, n.° 10, da C.R.P.) que justificam 
que se faça derivar da sua falta nulidade insuprível do processo contra 
ordenacional, nos termos do art. 63.° n.° 1, alínea d), do R.G.I.T.

No caso em apreço, de pagamento de I.R.S. retido na fonte fora do 
prazo legal, a coima abstractamente aplicável era variável, nos termos 
do art. 114.°, n.°s 1 e 2, do R.G.I.T., entre 20% e a totalidade do imposto 
em falta, sem que possa ultrapassar o limite máximo abstractamente 
estabelecido.

Na verdade, a coima prevista para a infracção praticada por negligên-
cia é variável entre 10% e metade do imposto em falta, mas, tratando -se 
de pessoa colectiva, estes limites elevam -se para o dobro, por força do 
disposto no n.° 4 do art. 2.° do R.G.I.T..

No entanto, o limite máximo da coima, para contra -ordenações pra-
ticadas por negligência, é de 30.000 euros, por força do disposto na 
alínea b) do n.° 1 do art. 26.° do R.G.I.T..

Assim, sendo de 47.354,65 euros o montante do imposto retido e 
não entregue tempestivamente, os limites da coima aplicável eram de 
9.470,93 euros e 47.354,65 euros.

Não é aplicável aqui a redução prevista no art. 29°, n.° 1, alínea b), 
do R.G.I.T., pois não se provou que a coima tivesse sido paga «a pe-
dido do agente, apresentado antes da instauração do processo contra-

-ordenacional» como é pressuposto do direito à redução, como resulta do 
teor expresso daquele n.° 1. A arguida efectuou o pagamento voluntário 
tardio da quantia em dívida, mas não consta da matéria de facto fixada 
que tivesse pedido para pagar qualquer coima antes de ser instaurado 
auto de notícia.

Constata -se que o montante de 10.000 euros em que a coima foi fixada, 
embora próximo do limite mínimo da coima abstractamente aplicável, 
não corresponde ao mínimo da coima, que era de 9.470,93 euros.

Por isso, não se coloca sequer aqui a questão de tomar posição sobre 
as correntes jurisprudenciais manifestadas, por um lado, nos acórdãos 
do S.T.A. de 22 -9 -93, proferido no recurso n.° 16098, e de 16 -4 -1997, 
proferido no recurso n.° 21221 (em que se entendeu que a falta de in-
dicação dos elementos que contribuíram para a aplicação da coima não 
constitui nulidade insanável da decisão de aplicação de coima, quando 
ela foi fixada no mínimo legal e constam dos autos os elementos que 
permitem o controlo judicial da sua aplicação), e, por outro lado, no 
acórdão do S.T.A. também de 16 -4 -1997, proferido no recurso n.° 21220 
(em que se entendeu que, se a decisão que aplica a coima é absolutamente 
omissa na indicação circunstâncias que influenciaram afixação da coima 
no mínimo, essa falta constitui nulidade insanável).

Assim, qualquer que seja a posição que se adopte, tem de se enten-
der que, no caso em apreço, não pode ser dispensada a indicação dos 
elementos que contribuíram para a fixação da coima.

Por outro lado, o referido art. 79.º, n.° 1, alínea c), exige que a própria 
indicação dos elementos que contribuíram para a fixação da coima 
sejam indicados na decisão, pelo que não basta uma indicação de um 
documento distinto dela em que eles eventualmente sejam indicados. O 
que se pretende exigir com a inclusão na decisão de todos os elementos 
relevantes para a aplicação da coima é que o destinatário possa aperceber-
-se facilmente de todos os elementos necessários para a sua defesa, sem 
necessidade de se deslocar aos serviços da administração tributária para 
examinar o processo, o que está em sintonia com o direito constitucional 
à notificação de actos lesivos e à respectiva fundamentação expressa 
e acessível (art. 268.°, n.° 3, da C.R.P.) e com a garantia do direito à 
defesa (art. 32.°, n.° 10, da C.R.P.), que reclama que haja a certeza de 
que ao arguido foram disponibilizados todos os elementos necessários 
para o concretizar.

Por isso, não é relevante em matéria contra -ordenacional a funda-
mentação por remissão, como este Supremo Tribunal Administrativo 
tem vindo a entender.

Por outro lado, no caso em apreço, constata -se que nem mesmo através 
da remissão para a informação de fls. 19 são discerníveis as “condições 
objectivas e subjectivas que rodearam o comportamento ilícito” a que 
se alude na decisão de aplicação de coima, pois nenhum dos elementos 
referidos nessa informação esclarece quais as condições e em que o 
comportamento foi levado a cabo.

Na verdade,
— os factos referidos naquela informação de a arguida ter mais 

processos, que nem se saber se já existiam no momento da prática da 
infracção, e não se conhecerem tentativas de suborno ou obtenção de 
vantagem ilegal junto de funcionários não podem ser considerados 
circunstâncias que rodearam essa prática;
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— a ocorrência de prejuízo para a Fazenda Nacional e o benefício 
económico retirado pelo infractor são efeitos da infracção e não cir-
cunstâncias que rodearam a sua prática;

— o facto referido na informação de a situação económica dos agentes 
ser “normal” nada diz sobre a sua situação económica, pois não se sabe 
o que é que quem elaborou a informação considera ser uma situação 
desse tipo.

Nestes termos, tem de se concluir que a decisão de aplicação de 
coima, está afectada por nulidade insuprível, por não conter indicação 
dos elementos que contribuíram para a fixação da coima».

4. Razões por que acordam os juízes da Secção de Contencioso 
Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo em, concedendo 
provimento ao recurso jurisdicional, revogar a sentença impugnada e 
anular a decisão administrativa que aplicou a coima, sem prejuízo da 
possibilidade da sua renovação sem o vício aqui assinalado.

Sem custas.
Lisboa, 18 de Janeiro de 2006. — Baeta de Queiroz (relator) — Pi-

menta do Vale — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 18 de Janeiro de 2006.
Processo n.º 519/05.
Recorrente: Manuel Farrajota Bernardo.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Baeta de Queiroz.
1.1. MANUEL FARRAJOTA BERNARDO, residente em Almo-

dôvar, reclama para a conferência do despacho do relator do presente 
processo, de 25 de Outubro de 2005, que adiante se transcreve, formu-
lando as seguintes conclusões:

«a)
Por notificação de 8.06.2005, remetida para o escritório do signatário, 

o ora reclamante foi notificado, para proceder ao pagamento de 311,50 
para autoliquidação da taxa de justiça inicial em falta e de € 311,50 para 
pagamento da consequente multa, referentes ao recurso identificado 
em epigrafe.

b)
Em consequência daquela notificação foi efectuado o pagamento 

relativo à multa, mediante o pagamento da guia para o efeito remetida, 
não se tendo procedido ao pagamento da taxa de justiça inicial.

c)
Por essa razão, ao abrigo do disposto no artigo 690.° -B do CPC, 

foi determinado, por despacho, o desentranhamento das alegações de 
recurso.

d)
Em consequência de tal despacho, o reclamante apresentou requeri-

mento arguindo justo impedimento.

e)
O ora reclamante não apresentou no requerimento qualquer meio de 

prova para fundamentar o alegado.

f)
A arguição de justo impedimento veio a ser objecto de indeferimento 

pelo despacho de que ora se reclama, com os seguintes fundamentos, 
no essencial:

“Na realidade, a alegação de justo impedimento implica que se ofereça 
simultaneamente a respectiva prova – artigo 146º, n.° 2, do Código de 
Processo Civil

No caso, atendendo às razões alegadas, no essencial, de saúde de 
pessoa próxima do ilustre mandatário, a implicarem a repetida inter-
venção de estabelecimentos de saúde, e o despedimento de empregada 
forense do mandatário, afigura -se de fácil comprovação, inclusivamente, 
documental.

Não tendo essa prova sido oferecida nem, sequer, protestada, e face 
ao apontado artigo 146 ° n.° 2 do Código de Processo Civil, indefere -se 
a arguição de justo impedimento...”.

g)
Com o devido respeito, o reclamante não se conforma com a douta 

decisão.
h)

Não resulta expressamente da disposição aplicável (146.°, n.° 2, do 
CPC) que a não junção da prova naquele requerimento importa o não 
conhecimento do mesmo ou que aquela omissão importe o Indeferi-
mento da pretensão.

i)
Nessa medida, salvo melhor opinião, não se afigura suficiente decidir-

-se o indeferimento do justo Impedimento do requerido apenas na não 
apresentação da prova logo com o articulado, quando esse efeito não 
encontra qualquer cominação expressa ou tácita nesse sentido quer 
naquela disposição (146.° do CPC), quer nos restantes artigos daquela 
lei adjectiva.

j)
Assim sendo, afigura -se que, uma vez verificada, pelo Venerando 

Conselheiro Relator, a falta de apresentação da prova com o articulado, 
impunha -se como decisão daí decorrente convidar o reclamante a suprir 
a Irregularidade do requerimento de arguição de justo impedimento, 
fixando -se prazo para o seu suprimento.

l)
Tanto mais quanto o suprimento das irregularidades dos articulados, 

designadamente quando careçam de requisitos legais ou a parte não 
haja apresentado documento essencial ou de que a lei faça depender 
o prosseguimento da causa, constitui um dever do Tribunal e não uma 
faculdade do mesmo, conforme resulta do estatuído no artigo 508.°, 
n.° 2, do CPC.
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m)
E tanto mais quanto sobre o Juiz Incumbe o dever de providenciar, 

mesmo oficiosamente, pelo suprimento da falta de pressupostos pro-
cessuais susceptíveis de sanação, determinando os actos necessários à 
regularização da Instância ou convidando as partes a praticá -los (cf. 
Artigo 265.°, n.° 2)

n)
E isto porque, não obstante a iniciativa e o impulso processual in-

cumbirem às partes, o Juiz deve ordenar as diligências processuais 
indispensáveis para que o processo siga os seus trâmites.

o)
Ora, ao decidir -se, uma vez verificada a ausência de junção da prova 

com o articulado, logo pelo indeferimento da arguição de justo impe-
dimento, o Venerando Conselheiro violou o disposto nos artigos 508.°, 
n.º 2, e 265.°, n.° 2, porquanto não cumpriu os deveres a que estava 
obrigado no julgamento da omissão em questão.

p)
E ao desrespeitar os deveres de convite ao suprimento decorrentes 

de tais princípios e normas adjectivas, o Venerando Conselheiro deixou 
também de pronunciar -se na douta decisão sobre uma questão que 
deveria apreciar.

q)
O que nos termos da alínea d) do n.° 1 do artigo 668.º do CPC importa 

a nulidade do despacho de que ora se reclama.

r)
Pelo que o mesmo deve ser anulado ou, caso não se entenda, tão só 

revogado e substituído por outro no qual se convide o ora reclamante a 
suprir a irregularidade constante do seu articulado, ou seja a apresentação 
da necessária prova, fixando -se prazo para o seu suprimento.

Termos em que, e nos do sempre douto suprimento, o presente recurso 
deve obter provimento e, em consequência, revogar -se o despacho 
recorrido e ordenar -se a sua substituição por outro no qual se convide 
o ora reclamante a suprir a irregularidade constante do seu articulado, 
ou seja a apresentação da necessária prova, fixando -se prazo para o 
seu suprimento».

1.2. A requerida, notificada da reclamação, nada diz.
1.3. O Exmº. Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal é de 

parecer que a reclamação não merece acolhimento.
1.4. O processo vem à conferência depois de visto pelos Exmºs. 

Adjuntos.
2. É deste teor o despacho reclamado:
«Notificado, por via postal, para pagar a taxa de justiça inicial, por 

carta de 24 de Maio de 2005, o recorrente não o fez no prazo legal, pelo 
que foi novamente notificado, em 8 de Junho de 2005, para pagar a 
mesma taxa, agora acrescida de multa, em novo prazo de dez dias.

Desta feita, o recorrente veio ao processo demonstrar o pagamento 
da multa, e só da multa, em 8 de Junho de 2005.

Perante a falta de demonstração do pagamento da taxa de justiça, o 
relator do processo mandou desentranhar as alegações de recurso, sob 
invocação do artigo 690º -B do Código de Processo Civil, mediante 
despacho de 8 de Julho de 2005, notificado, ainda por via postal, em 
11 seguinte.

Veio então o ilustre mandatário do recorrente, em 15 de Julho, invocar 
justo impedimento, descrevendo razões da sua vida familiar, pessoal e 
profissional, que o teriam levado a incorrer na relatada falta, acrescen-
tando que o pagamento da multa é revelador da ausência de intenção de 
faltar ao pagamento do devido e de uma atitude não negligente.

A parte contrária nada disse, e o Exmº. Procurador -Geral Adjunto é de 
parecer que o requerimento deve ser indeferido, já que não foi oferecida 
qualquer prova do alegado.

Na realidade, a alegação de justo impedimento implica que se ofereça 
simultaneamente a respectiva prova – artigo 146º nº 2 do Código de 
Processo Civil.

No caso, atendendo às razões alegadas, no essencial, de saúde de pes-
soa próxima do ilustre mandatário, a implicarem a repetida intervenção 
de estabelecimentos de saúde, e o despedimento de empregada forense 
do mandatário, afiguram -se de fácil comprovação, inclusivamente, 
documental.

Não tendo essa prova sido oferecida nem, sequer, protestada, e face 
ao apontado artigo 146º nº 2 do Código de Processo Civil, indefere-
-se a arguição de justo impedimento, condenando -se o requerente nas 
custas do incidente, fixando -se em 25 € (vinte e cinco EUR) a taxa de 
justiça».

3.1. As razões da divergência do reclamante relativamente ao despacho 
reclamado estão plasmadas na alegação que apresenta à conferência, e 
podem assim sumariar -se, recorrendo às conclusões o) e p) que delas 
retira:

 - «ao decidir -se, uma vez verificada a ausência de junção da prova com 
o articulado, logo pelo indeferimento da arguição de justo impedimento 
(…) violou o disposto nos artigos 508º nº 2 e 265º nº 2 [do Código de 
Processo Civil, que passaremos a designar por CPC], porquanto não 
cumpriu os deveres a que estava obrigado no julgamento da omissão 
em questão.

 - E, ao desrespeitar os deveres de convite ao suprimento decorrentes de 
tais princípios e normas adjectiva, (…) deixou também de pronunciar -se 
(…) sobre uma questão que deveria apreciar», incorrendo em nulidade 
por omissão de pronúncia.

3.2. Quanto a esta última questão, parece que o alcance da arguição 
de nulidade é este: o juiz não se pronunciou, e devia ter -se pronunciado, 
sobre a verificação do alegado justo impedimento.

Sendo assim, pode já adiantar -se a improcedência da arguição de 
tal nulidade.

É que o relator, tendo indeferido a arguição de justo impedimento 
por o requerente não ter oferecido simultaneamente a prova, nada mais 
tinha a decidir. Designadamente, não podia, contrariando essa mesma 
decisão, apreciar as razões que o reclamante invocava como integradoras 
do justo impedimento.

Como assim, o juiz não omitiu pronúncia a que estivesse obrigado, 
uma vez que a lei só lhe impõe que decida as questões que as partes lhe 
apresentem quando essa decisão não esteja prejudicada pela solução 
dada a outras, como dispõe o artigo 660º nº 2 do CPC.
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3.3. Quanto à omissão, por parte do relator, dos deveres apontados 
pelo reclamante, é certo que os artigos 265º e 508º do CPC atribuem 
ao juiz, no âmbito do poder de direcção do processo, do suprimento de 
excepções dilatórias, do aperfeiçoamento dos articulados, e do respeito 
pelo princípio do contraditório, amplos poderes de que não só pode mas 
deve usar na prossecução daqueles fins.

Mas tal uso não implica o afastamento de outras normas processuais 
cuja observância também ao juiz se impõe.

É o caso do artigo 146º nº 2, ao estabelecer que a prova dos factos 
alegados a título de justo impedimento deve ser oferecida logo com o 
requerimento em que o incidente é deduzido.

Assim, se o juiz usasse, neste caso, daqueles poderes, fixando prazo 
para o requerente oferecer a prova, estaria a afastar o efeito peremptório 
do prazo – vejam -se os nºs. 3 e 4 do artigo 145º –, admitindo o requerente 
a oferecer a prova num momento necessariamente posterior ao requeri-
mento de invocação de justo impedimento, quando a lei expressamente 
o não permite. Bem poderia então dizer -se que o juiz fazia assim entrar 
pela janela o que a lei não quis deixar passar pela porta.

Aliás, no sentido de que a prova, no justo impedimento, tem de ser 
oferecida com o requerimento em que ele é alegado, é desde há muito 
unânime a jurisprudência (note -se que a reforma do CPC de 1995/1996, 
neste pormenor, não inovou). Da Secção de Contencioso Administrativo 
deste Supremo Tribunal Administrativo pode ver -se o acórdão de 18 de 
Maio de 1978, no processo nº 10438, em cujo sumário se lê que «não 
pode ser apreciado o justo impedimento desde que no requerimento 
em que o mesmo é alegado não se ofereçam logo as provas dos factos 
respectivos». Mais recentemente – processo nº 354/03, acórdão de 15 
de Maio de 2003 – a mesma Secção voltou a decidir que «de acordo 
com o disposto no nº 2 do artº 146º do CPC, “A parte que alegar o justo 
impedimento oferecerá logo a respectiva prova”; o que pressupõe que 
a mesma seja apresentada no próprio requerimento de dedução do inci-
dente». E, ainda: «Sucede, contudo, que a requerente, estando obrigada 
a fazer logo a prova do justo impedimento, o que supõe, naturalmente, 
que essa prova deva ser apresentada no requerimento de dedução do 
incidente, não o fez, circunstância que só por si já acarretaria a sua 
imediata improcedência».

Do Supremo Tribunal de Justiça aponte -se o acórdão de 28 de Maio de 
2002, no recurso nº 02B1164, em cujo segmento decisório se escreveu: 
«Aliás também consideramos que o requerimento da R., a invocar justo 
impedimento, devia ter sido indeferido já que a mesma não ofereceu 
prova do facto invocado, como era necessário que tivesse feito (Cfr. 
Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça, de 29/09/93, in Pº 85185, 1ª 
Secção e de 1/06/94, in Pº 84490, 2ª Secção)». Com proveito veja -se, 
ainda, o sumário do mesmo aresto: «Aquele que alega justo impedimento 
deve, sob pena de indeferimento, oferecer logo a respectiva prova. 
Não supre tal prova a simples conformação, por não impugnação, da 
contraparte com os factos alegados pelo requerente».

Em súmula, o juiz não podia, no caso, sem atropelo do artigo 146º 
nº 2 do CPC, usar dos poderes que a lei lhe confere para, como pretende 
o recorrente, o convidar «a suprir a irregularidade do requerimento de 
arguição de justo impedimento, fixando( -se) prazo para o seu supri-
mento».

4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de 
Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo em, in-
deferindo a reclamação do recorrente, manter o despacho reclamado.

Custas a cargo do reclamante, fixando -se a taxa de justiça em 99 
Euros.

Lisboa, 18 de Janeiro de 2006. — Baeta de Queiroz (relator) — Bran-
dão de Pinho — Vítor Meira.

Acórdão de 18 de Janeiro de 2006.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Caducidade do direito à liqui-
dação. Conhecimento oficioso. Convolação. Cumulação 
de pedidos.

Sumário:

 I — A caducidade do direito à liquidação, tanto dos impostos 
como dos respectivos juros compensatórios, gera mera 
anulabilidade, pelo que não é de conhecimento oficioso, 
devendo, antes, ser invocada pelo contribuinte.

 II — Havendo cumulação de pedidos e ocorrendo erro na 
forma de processo quanto a um deles, não haverá pos-
sibilidade de convolação, por esta pressupor que todo 
o processo passasse a seguir a tramitação adequada 
e, nestas situações, tal não poder determinar -se por o 
processo de oposição ser o adequado à apreciação dos 
fundamentos invocados para que o processo de oposição 
é adequado.

 III — Neste caso, a solução é considerar sem efeito o pedido 
para o qual o processo não é o adequado, como se infere 
da solução dada a uma questão paralela no n.º 4 do 
artigo 193.º do CPC.

Processo n.º 0680/05 -30.
Recorrente: Rita Castelo Branco de Brito da Mana.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

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

1 – Rita Castelo Branco de Brito da Mana, contribuinte nº 205184456, 
residente na Quinta da Conceição, Faro, não se conformando com 
a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé que julgou 
improcedente a oposição à execução fiscal para cobrança coerciva de 
dívida de Contribuição Autárquica relativa aos anos de 1995, 1996, 
1999, 2000, 2001 e 2002 e juros, no montante de € 2.772,42, que contra 
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si havia revertido, dela veio interpor o presente recurso, formulando as 
seguintes conclusões:

I - A decisão recorrida devia ter conhecido da caducidade do direito à 
liquidação da contribuição autárquica dos anos de 1995, 1996 e 1999, 
por tal caducidade ser do conhecimento oficioso, por força do disposto 
no artigo 331°. do Código Civil.

II - A decisão recorrida infringiu por isso o disposto no artigo 333°, 
n° 1 do Código Civil.

III - Não sendo, assim, superiormente entendido o que se admite, para 
efeito de raciocínio.

Sempre,
IV - A decisão recorrida ao julgar a oposição, não a convolando em 

impugnação judicial, negou os princípios da legalidade e aproveitamento 
processual, pois tanto a ilegitimidade da agravante como a caducidade do 
direito à liquidação são ilegalidades sindicáveis por via da impugnação 
judicial, sendo que esta forma processual era viável e útil.

V - E infringiu as normas dos artigos 97°, nº 3 da Lei Geral Tributária 
e 98°, n° 4 do Código do Procedimento e Processo Tributário.

VI - Pois o sentido das normas em causa não é outro que não seja 
o do aproveitamento dos actos praticados, para que os interesses dos 
administrados possam ser apreciados judicialmente.

VII - Motivo por que se requer que a decisão recorrida seja alterada 
no sentido da oposição, forma de processo usada pela ora agravante, ser 
convolada em impugnação judicial, assim se fazendo Justiça.

A Fazenda Pública contra -alegou, concluindo da seguinte forma:
– A caducidade do direito à liquidação da contribuição autárquica dos 

anos de 1995, 1996 e 1999 não é de conhecimento oficioso atendendo 
que as normas especiais de direito tributário não prevêem esse regime, 
prevendo apenas o conhecimento oficioso do instituto da prescrição.

— Por outro lado, a caducidade da liquidação é um vício de liquidação 
que gera mera anulabilidade.

— É regra geral que a anulabilidade tem de ser invocada pelas par-
tes.

— Não pode ser a oposição convolada em impugnação judicial por 
terem sido articulados fundamentos próprios de cada uma das duas 
formas de processo não cabendo ao Tribunal optar por um dos funda-
mentos contra o outro, e por um processo contra o outro e é certo que 
o processo judicial não é divisível.

O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido 
de ser concedido provimento ao recurso.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
— A execução fiscal foi instaurada no Serviço de Finanças de Faro 

inicialmente contra as Construções Sotavento, Ld.ª por dívidas de con-
tribuição autárquica relativa a fracções autónomas do prédio urbano 
inscrito na matriz predial urbana da Sé (Faro) sob o artigo 7413, dos 
anos de 1995, 1996, 1999, 2000, 2001 e 2002.

— Posteriormente a mesma reverteu contra a oponente quanto às 
fracções “CH” e “X” do mesmo prédio com o fundamento de as mesmas 
lhe pertencerem.

— Por escritura e respectiva rectificação outorgadas em 8 de Março 
de 1991 e em 3 de Agosto de 1994, ambas no 1º Cartório da Secretaria 
Notarial de Faro, os então proprietários do terreno onde depois foi cons-
truído o prédio urbano inscrito na matriz predial urbana da Sé (Faro) 

sob o artigo 7413 deram -no à Construções Sotavento, Ld.ª contra a 
futura entrega, depois de construído o prédio, entre outras, das fracções 
autónomas “UCH” e “LX” à ora oponente, as quais ali foram doadas à 
ora oponente pelos ditos proprietários do terreno.

— A permuta seria concretizada na própria constituição da proprie-
dade horizontal.

— Foi reservado direito de propriedade até à entrega das fracções 
mas esse facto não foi inscrito no registo.

— A constituição da propriedade horizontal foi inscrita no registo 
predial a 27 -05 -1995.

— Nunca a adquirente ora oponente nem a sociedade construtora 
do prédio em causa requereram ao Serviço de Finanças de Faro a al-
teração matricial quanto a titularidade, daquelas fracções, pelo que 
desconhecendo aquele Serviço de Finanças aqueles actos notariais 
foram liquidadas as respectivas contribuições autárquicas em nome da 
sociedade construtora.

— Foi efectuada penhora de várias fracções autónomas, tendo o res-
pectivo registo ficado provisório por natureza, nos termos do art° 92º, 
n° 2 alíneas a) e b) do Código do Registo Predial.

— Para efeitos de conversão do citado registo, foi feita a notificação 
nos termos do art° 119° do Código do Registo Predial, aos titulares aí 
mencionados, Maria Luísa Leal de Brito da Mana, João Castelo Branco 
Guerreiro Pereira, José Luís Leal de Brito da Mana e Maria José Castelo 
Branco Guerreiro Pereira, tendo a primeira apresentado requerimento 
onde informa que o ora oponente e proprietário das fracções “CH” e 
“X” juntando os respectivos títulos aquisitivos, as escrituras já men-
cionadas.

— Na posse de tais escrituras, o Serviço de Finanças de Faro efectuou 
a reversão, nos termos e ao abrigo art° 158° do CPPT, contra a actual 
proprietária das fracções em causa, a ora oponente, por despacho de 
23 -03 -2004, tendo ela sido citada em 25 -03 -2004.

3 – Como é sabido, são as conclusões do recurso que delimitam o 
seu objecto.

A este propósito escreveu -se no Acórdão do Pleno desta Secção do 
STA de 11/1/89, in AD nº 330, pág. 844 e segs., que “entendimento 
e decisão perfeitamente conformes à lei. É que o dito art. 690º, 1, do 
C.P.C., na passagem transcrita, exige que a alegação conclua pela in-
dicação dos respectivos fundamentos a justificar o pedido. Sempre 
independentemente de a alegação no seu desenvolvimento já revelar 
tais fundamentos. Isto, para além do mais, porque são as conclusões 
que delimitam o âmbito do próprio recurso como resulta dos artºs. 684º, 
n. 3, e 690º, n. 1, do CPC, e constitui jurisprudência deste Supremo… 
Trata -se de uma inequívoca exigência processual que o julgador não 
pode dispensar”.

Posto isto e da análise das conclusões da motivação do presente 
recurso, ressalta à evidência que são duas as questões que ali vêm ver-
tidas para serem submetidas ao conhecimento deste Supremo Tribunal 
Administrativo, a saber: conhecimento oficioso da caducidade do direito 
à liquidação da contribuição autárquica dos anos de 1995, 1996 e 1999, 
por força do disposto no artº 331º do CC (conclusões I e II) e, a não se 
entender assim, convolação do processo de oposição à execução fiscal 
em processo de impugnação judicial, já que a ilegitimidade da agravante, 
como a caducidade do direito à liquidação, são ilegalidades sindicáveis 
por via da impugnação judicial.
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Pelo que ao não proceder à referida convolação o tribunal recorrido 
violou o disposto nos artºs 97º, nº 3 da LGT e 98º, nº 4 do CPPT.

Vejamos se lhe assiste razão.
4 – Quanto à primeira das referidas questões e ao contrário do que 

vem alegado, resulta da sentença que esta conheceu da caducidade, 
embora absolvendo a FP da instância, uma vez verificada a nulidade do 
erro na forma do processo relativamente a esta questão e a consequente 
excepção dilatória em que se traduz.

Com efeito e como ali se escreveu, “na verdade, por força do disposto 
no art.º 45º das Lei Geral Tributária o direito de liquidar os tributos 
caduca se a liquidação não for validamente notificada ao contribuinte 
no prazo legal, constituindo a irregularidade ou a falta de notificação 
um requisito de validade do próprio acto de liquidação. Pelo que ela 
respeita à legalidade da liquidação e não à sua eficácia, sendo, por 
isso, a impugnação judicial e não a oposição à execução fiscal o meio 
processualmente adequado para alegar a caducidade.

Certo que se poderia duvidar de que assim face ao que dispõe o art.º 204º,
n.º 1, alínea e) do Código do Procedimento e de Processo Tributário. Mas 
ainda assim caberia recordar que a falta de notificação da liquidação ali 
prevista, apertis verbis, de resto, é a que se integra ainda no prazo de ca-
ducidade do imposto e já não depois desta mesma ter ocorrido, sendo que 
a dos autos respeita (depois de decorrido tal prazo), como certeiramente 
refere o Exmº Representante da Fazenda Pública, à inexigibilidade da 
dívida por o imposto ter sido liquidado no prazo de caducidade mas a 
notificação ser posterior, pois que só veio a ocorrer com a citação para 
a execução fiscal que contra ele reverteu…

Deste modo, concluiremos…dizendo que o que a oponente deveria 
ter feito era ter impugnado judicialmente a execução que contra si 
reverteu. Mas, não o tendo feito, praticou a nulidade do erro na forma 
do processo, já que usou de um meio processual com fundamentos de 
outro como aquele tipificado na lei”.

Assim sendo, em vão pretende o recorrente que a caducidade seja de 
conhecimento oficioso.

Aliás e como vem sendo, ultimamente, jurisprudência desta Secção 
do STA, a caducidade do direito à liquidação, tanto dos impostos como 
dos respectivos juros compensatórios, gera mera anulabilidade, pelo 
que não é de conhecimento oficioso, devendo, antes, ser invocada pelo 
contribuinte.

“Certo que a prescrição é de conhecimento oficioso e, por isso, poderia 
parecer que a mesma regra se deveria seguir quanto à caducidade.

Mas não é assim.
Por um lado, a lei só refere expressamente o conhecimento oficioso 

da prescrição e não da caducidade e, pois, se pretendesse consagrar o 
mesmo regime, tê -lo -ia feito sem margem para dúvidas.

Depois, trata -se de institutos substancialmente diferentes: enquanto a 
prescrição tem em vista a inércia do credor, a caducidade visa a certeza 
e segurança jurídica das relações jurídicas respectivas, tendo esta a 
ver com a legalidade da liquidação e aquela com a extinção da dívida 
exequenda.

Pelo que se justificará o conhecimento oficioso da prescrição, que 
não da caducidade.

Esta constitui um vício da liquidação, tal qual outro que implique a 
respectiva anulabilidade, só podendo ser de conhecimento oficioso se 

determinasse inexistência ou nulidade, o que não é reconhecidamente 
o caso” (Acórdão de 4/2/04, in rec. nº 1.733/03).

No mesmo sentido, pode ver -se Acórdão do Pleno desta Secção do 
STA de 18/5/05, in rec. nº 1.178/04.

Pelo que falecem, assim, as conclusões I e II da motivação do re-
curso.

5 – Quanto à arguída convolação do processo de oposição à execução 
fiscal em processo de impugnação judicial, dispõe o artº 97º, nº 3 da 
LGT que deverá ordenar -se “a correcção do processo quando o meio 
usado não for o adequado segundo a lei”.

Por sua vez, estabelece o artº 98º, nº 4 do CPPT que “em caso de 
erro na forma do processo, este será convolado na forma do processo 
adequada, nos termos da lei”.

Por outro lado, tem vindo esta Secção do STA a entender que a convo-
lação é admitida sempre desde que não seja manifesta a improcedência 
ou intempestividade desta, além da idoneidade da respectiva petição para 
o efeito (vide, por todos, acórdão de 21/6/00, in rec. nº 24.605).

No caso dos autos, entendeu o Mmº Juiz “a quo” que, tendo sido 
invocados pela recorrente, na sua petição inicial, dois fundamentos, 
sendo um deles próprio da oposição à execução fiscal (ilegitimidade da 
oponente, por não ser a possuidora dos bens em causa – al. b) do nº 1 do 
artº 204º do CPPT) e outro de impugnação judicial (falta de notificação 
da liquidação no prazo de caducidade), não seria possível a convolação 
da oposição à execução em impugnação judicial, “porque a tal obsta o 
facto de também haver fundamento para oposição que também carece 
de ser apreciada e decidida e só nesta e não na outra formas de processo 
pode ter lugar”, sendo certo que “também obstaculiza a correcção da 
forma de processo a circunstância de não ser possível partir o processo 
em dois”, concluindo, assim, pela absolvição da instância da Fazenda 
Pública por nulidade resultante de erro na forma do processo.

Ora e muito embora a asserção nos pareça correcta, o mesmo já não 
podemos dizer quanto à referida conclusão.

Com efeito e como escreveu, a este propósito, o Ilustre Conselheiro 
Jorge Sousa, in CPPT Anotado, 4ª ed., págs. 744 e 745 “em situações 
deste tipo, havendo uma cumulação de pedidos e ocorrendo erro na forma 
de processo quanto a um deles, a solução é considerar sem efeito o pedido 
para o qual o processo não é adequado, como se infere da solução dada 
a uma questão paralela no n.º 4 do art. 193.º do C.P.C..

Na verdade, refere -se nesta norma, para o caso de cumulação de 
pedidos substancialmente incompatíveis que “a nulidade subsiste, ainda 
que um dos pedidos fique sem efeito, por incompetência do tribunal ou 
por erro na forma de processo”.

Não se estará, decerto, perante um caso aqui directamente enqua-
drável, pois não haverá cumulação de pedidos substancialmente in-
compatíveis.

No entanto, nesta norma pressupõe -se que a solução legal para a 
apresentação de um pedido para o qual o processo é inadequado é a de 
que ele “fique sem efeito”, prosseguindo o processo para a apresentação 
do pedido para o qual o processo é adequado.

Por isso, nestes casos, não haverá possibilidade de convolação, por 
esta pressupor que todo o processo passasse a seguir a tramitação ade-
quada e, nestas situações, tal não poder determinar -se por o processo 
de oposição ser o adequado à apreciação dos fundamentos invocados 
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para que o processo de oposição é adequado” (Jorge Sousa, in CPPT 
Anotado, 4º ed., págs. 744 e 745).

Sendo assim, no caso em apreço e pelas razões supra referidas, não é 
possível a convolação, uma vez que o pedido não pode ser apreciado.

Mas, nem por isso a recorrente vê vedada, definitivamente, a possi-
bilidade da apreciação dessa questão relativa à falta de notificação do 
tributo no prazo de caducidade e já depois de instaurada a execução, 
uma vez que poderá, sempre e para o efeito, socorrer -se do disposto 
no artº 476º do CPC.

Pelo que, falecem, também, as conclusões IV a VII das alegações 
da recorrente.

6 – Nestes termos e com este fundamento, acorda -se em negar pro-
vimento ao presente recurso.

Custas pelo recorrente, fixando -se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 18 de Janeiro de 2006. — Pimenta do Vale (relator) — Vítor 

Meira — Baeta de Queiroz (com a declaração de que confirmaria a 
sentença pelos fundamentos que dela constam).

Acórdão de 18 de Janeiro de 2006.

Assunto:

IVA. Rectificação e dedução do imposto. Créditos conside-
rados incobráveis.

Sumário:

Nos termos do artigo 71.º do CIVA — n.os 8 e 12 — na vigência 
do Decreto-Lei n.º 114/98, de 4 de Maio, era indispensável, 
para a regularidade da rectificação da dedução do imposto, 
inicialmente efectuada, a comunicação ao adquirente dos 
bens e serviços, da respectiva anulação.

Processo n.º 899/05 -30.
Recorrente: Totta Crédito Especializado — Instituição Financeira 

de Crédito, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do STA:
Vem o presente recurso jurisdicional, interposto por TOTTA CRÉ-

DITO ESPECIALIZADO -INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉ-
DITO, S.A., da sentença do TAF de Lisboa, de 14/04/2005, que julgou 
improcedente a impugnação judicial que deduzira contra a liquidação 
adicional de IVA n.º 00063736 e respectivos juros compensatórios, 
respeitantes ao ano de 1998.

Fundamentou -se a decisão em que, devendo o contribuinte comunicar, 
ao sujeito passivo, a anulação total ou parcial do imposto para efeitos de 
rectificação da dedução inicialmente efectuada, conforme interpretação 

conjugada dos n.ºs 8, 9, 12 e 13 do art. 71.º do CIVA (na redacção do DL 
n.º 100/95, de 19 de Maio e alterações introduzidas pelos DL n.ºs 114/98, 
de 04 de Maio e 418/99, de 21 de Outubro), não o tendo feito, não pode 
operar tal dedução, sendo que «não é pelo facto de o adquirente do bem 
ou serviço ter sido declarado insolvente ou falido que a comunicação 
deixa de se justificar, até porque a massa falida, que inclui os direitos ou 
obrigações do contribuinte falido, terá sempre um liquidatário judicial 
para gerir a massa falida».

A recorrente formulou as seguintes conclusões:
«1 ª A decisão recorrida procedeu ao indeferimento da pretensão da ora 

recorrente, então impugnante, por entender que aquela estava, à data da 
ocorrência do facto tributário, obrigada a comunicar ao adquirente dos 
bens e serviços a realização das regularizações de imposto, referentes a 
créditos detidos sobre falidos, respeitantes a Outubro de 1998, sendo que, 
por essa razão, o IVA em causa havia sido indevidamente deduzido;

2ª Considerou o Tribunal recorrido, à semelhança do que já havia feito 
a Administração Tributária, que, não obstante verificar -se um vazio legal 
à data da verificação do facto tributário, o Decreto -Lei n.° 418/99, de 
21.10 veio confirmar a referida obrigação de comunicação, sendo que a 
conjugação da interpretação dada ao n.° 9 do artigo 71.° do CIVA, com 
a redacção que lhe foi dada pelo Decreto -Lei n.° 100/95, de 19.05, bem 
como ao n.° 12 do artigo 71.° do CIVA, com a redacção do Decreto -Lei 
n.° 114/98, de 04.05, já, por si, garantiam tal obrigatoriedade;

3ª A decisão recorrida não pode proceder porque, desde logo, à data 
da verificação do facto tributário, inexistia qualquer preceito legal que, 
para efeitos da incidência de IVA, impusesse a comunicação da regu-
larização de imposto ao adquirente dos serviços, nos casos de dedução 
do IVA relativo a créditos detidos sobre falidos;

4ª De resto, só poderá concluir -se, perante a interpretação da letra do 
artigo 71.° do CIVA, em vigor à data da ocorrência do facto tributário, 
que tal obrigação inexistia, nessa data, sendo que só veio a merecer 
previsão legal para os casos de créditos de falidos com a publicação 
do Decreto -Lei n.° 418/99 de 21 de Outubro, isto é, um ano após a 
ocorrência do facto tributário em apreço;

5ª Por outro lado, e em resultado da conclusão anterior, não é ad-
missível, tal como faz a Administração Tributária e, posteriormente, o 
Tribunal recorrido, a aplicação do Decreto -Lei n.° 418/99, de 21.10, uma 
vez que a mesma violaria o princípio da irretroactividade da lei fiscal, 
em virtude de tal diploma apenas ter entrado em vigor em momento 
posterior ao da verificação do facto tributário;

6ª Da mesma forma, e admitindo que o Tribunal recorrido não pro-
cedeu à aplicação retroactiva do referido diploma legal, só restaria, 
perante tal vazio legal, e uma vez que a sua interpretação não decorre 
nem da letra nem do espírito das normas vigentes à data da ocorrência 
do facto tributário, a integração analógica, que está igualmente vedada 
pelo artigo 11.° da LGT;

7ª Por último, a correcção em causa constitui uma inadmissível so-
breposição do formalismo à materialidade das operações que constitui 
o verdadeiro objecto da incidência do IVA, na medida em que a não 
aceitação da dedução do IVA, com fundamento na inexistência de uma 
simples comunicação de que se havia procedido à anulação do imposto, 
tem como consequência uma penalização excessivamente gravosa do 
credor.
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Por todo o exposto, e o mais que o ilustrado juízo desse Venerando 
Tribunal suprirá, deve o presente recurso ser julgado procedente por 
provado e, em consequência, ser a decisão recorrida revogada, anulando-
-se a liquidação adicional de IVA em questão.»

Não houve contra -alegações.
O Ex.mo magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sen-

tido do não provimento do recurso, uma vez que resulta da «análise 
das sucessivas redacções dos preceitos em causa» que para os sujeitos 
passivos poderem deduzir «o imposto relativo a créditos considerados 
incobráveis em processo de execução», «quando for decretada a fa-
lência», deve a «anulação do imposto para efeitos de rectificação da 
dedução inicialmente efectuada» ser comunicada ao adquirente dos 
bens e serviços.

Tendo a decisão recorrida feito uma interpretação extensiva das re-
feridas normas, que não uma aplicação analógica, «não padece dos 
vícios que lhe são imputados, designadamente de violação do disposto 
no art. 11.º da LGT.»

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
«A)  - A Impugnante efectuou regularizações de IVA a seu favor, na 

importância de 18.022.483$00, valor que incluiu no campo 40 da sua 
declaração periódica referente ao período 98/10, respeitante a créditos 
considerados incobráveis da sociedade Estrela do Lena, S.A., conforme 
informação de fls. 33 e ss. e certidão de fls. 84, ambos dos autos de 
Reclamação Graciosa apensa, cujos autos se dão por integralmente 
reproduzidos;

B)  - Por douta sentença proferida em 26 de Junho de 1998, nos autos 
de Acção Especial de Recuperação de Empresas, registados sob o n.° 
310/96 do Tribunal Judicial da Comarca de Porto de Mós, foi declarada 
a falência da sociedade Estrela do Lena, S.A., cuja douta sentença tran-
sitou em julgado no dia 21 de Setembro de 1998, conforme certidão de 
fls. 84 dos autos de Reclamação Graciosa;

C)  - Na douta sentença referida na alínea anterior foi fixado o prazo de 
60 dias para as reclamações de créditos, conforme mesma certidão;

D) A Impugnante não comunicou ao adquirente dos bens que iria 
proceder às regularizações do imposto referidas na al. A) supra, conforme 
mesma informação e confissão da Impugnante na sua P.I.;

E) A Administração Fiscal entendeu que a Impugnante estava obrigada 
a comunicar ao adquirente dos bens que iria proceder às regularizações 
atrás referidas e, porque não provou tal comunicação, entendeu que 
deduziu indevidamente o IVA em causa e procedeu à correcção da 
matéria colectável e de seguida à sua liquidação adicional, conforme 
documentos de fls. 20 e ss. e documentos de cobrança de fls. 90 a 91, 
todos da Reclamação Graciosa apensa;

F) A Impugnante deduziu reclamação graciosa contra a liquidação 
adicional, mas a reclamação foi indeferida, conforme autos apensos;

G) A Impugnante foi notificada no dia 29 de Dezembro de 2003 do 
indeferimento da reclamação graciosa, conforme documentos de fls. 137 
a 138 da Reclamação Graciosa apensa;

H) A Impugnação foi deduzida no dia 8 de Janeiro de 2004, conforme 
carimbo aposto na primeira folha da douta p.i., que se dá por integral-
mente reproduzido.

Não se provaram outros factos com interesse para a decisão de mé-
rito.»

Vejamos, pois:
A questão dos autos é a da interpretação do art. 71.º do CIVA, com 

referência à dedução do imposto relativo a créditos considerados inco-
bráveis em processo de execução especial de recuperação de empresas 
e falência e insolvência.

E, ainda que a dedução em causa respeite a Outubro de 1998, em que 
vigorava o DL n.º 114/98, de 04 de Maio, torna -se, todavia, necessário 
efectuar alguma excursão legislativa, quer anterior quer posterior.

Assim, no ponto, rezava o n.º 8 daquele normativo, na redacção do 
DL n.º 100/95, de 19 de Maio:

«Os sujeitos passivos poderão deduzir ainda o imposto respeitante a 
créditos considerados incobráveis em processo de execução, processo 
especial de recuperação de empresa ou a créditos de falidos ou insol-
ventes, quando for decretada a falência ou insolvência, sem prejuízo da 
obrigação de entrega do imposto correspondente aos créditos recupera-
dos, total ou parcialmente, no período de imposto em que se verificar 
o seu recebimento, sem observância, neste caso, do prazo previsto no 
n.º 1 do art. 88.º.»

E o n.º 9:
«Na hipótese prevista na primeira parte do número anterior, será co-

municada ao adquirente do bem ou serviço que seja um sujeito passivo 
do imposto a anulação, total ou parcial, do imposto, para efeitos de 
rectificação da dedução inicialmente efectuada.»

A primeira parte do n.º 8 aqui referida respeitava à dedução do im-
posto, referindo -se a segunda à obrigação de entrega relativamente ao 
tributo correspondente aos créditos recuperados, total ou parcialmente, 
no período de imposto em que se verificar o seu recebimento.

Na primeira hipótese e por força do disposto naquele n.º 9, teria de ser 
feita a comunicação ali referida, sob pena de nulidade das deduções e 
rectificações efectuadas, como resultava do originário art. 96.º do CIVA 
(ao depois revogado pelo RJIFNA).

O citado art. 71.º foi alterado, no que ora importa, pelo DL n.º 114/98, 
de 04 de Maio, ficando o n.º 8 com a seguinte redacção:

«Os sujeitos passivos poderão deduzir ainda o imposto respeitante a 
créditos considerados incobráveis em processo de execução, processo 
ou medida especial de recuperação de empresas ou a créditos de falidos 
ou insolventes, quando for decretada a falência ou insolvência.»

Cingiu -se, assim, à primeira parte do anterior n.º 8 (redacção de 
1995).

E a dita segunda parte deste número passou a constituir o n.º 13 do 
mesmo normativo, do teor seguinte:

«Nos casos em que se verificar a recuperação dos créditos, total ou 
parcialmente, os sujeitos passivos são obrigados a proceder à entrega 
do imposto, no período em que se verificar o seu recebimento, sem 
observância, neste caso, do prazo previsto no n.º 1 do art. 88.º.»

Tendo -se ainda acrescentado o n.º 12 com a seguinte redacção:
«No caso previsto na primeira parte do n.º 8 e na alínea c) do n.º 9 

será comunicada ao adquirente do bem ou serviço que seja um sujeito 
passivo do imposto a anulação, total ou parcial, do imposto, para efeitos 
de rectificação da dedução inicialmente efectuada.»

Ou seja, o novo n.º 12 continuou a exigir aquela comunicação, conti-
nuando embora a referir -se ao «caso previsto na primeira parte do n.º 8», 
não atentando em que esta constituía agora o dito n.º 13.
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Trata -se, assim, de um simples lapso material cuja correcção se impõe 
em mera interpretação declarativa, sem consequentemente qualquer 
recurso sequer a interpretação extensiva  - em que o legislador minus 
dixit quam voluit (a situação não está na letra mas está no espírito da 
lei)  - e, muito menos a analogia  - situação não contemplada involun-
tariamente na lei.

Assim, aquele n.º 12 (na redacção do DL n.º 114/98) dever ler -se do 
seguinte modo:

«Nos casos previstos no n.º 8 e na alínea c) do n.º 9 será comunicada 
ao adquirente do bem ou serviço que seja um sujeito passivo do imposto 
a anulação, total ou parcial, do imposto para efeitos de rectificação da 
dedução inicialmente efectuada.»

Em rigor e na melhor interpretação da lei  - dir -se -á mesmo a única 
plausível  -, mantém -se, pois, a necessidade da aludida comunicação 
da anulação do imposto ao adquirente do bem ou serviço, tal como na 
redacção anterior resultante do DL n.º 418/99, de 21 de Outubro.

Este não veio senão corrigir o lapsus calami do legislador de 1998, 
substituindo, no referido n.º 12, a expressão «no caso previsto na primeira 
parte do n.º 8» pela, como se disse «nos casos previstos no n.º 8».

Como logo resulta do respectivo preâmbulo onde se reforça a intenção 
de proceder, no ponto, a um mero ajustamento da redacção do art. 71.º, 
«compatibilizando -a com as alterações verificadas anteriormente em 
outros preceitos do mesmo artigo».

Repete -se estar, pois, em causa, interpretação declarativa que não 
extensiva nem aplicação analógica ou retroactiva.

Nem finalmente se pretenda, como a recorrente  - cfr. conclusão 6.ª 
 - que «a correcção em causa constitui uma inadmissível sobreposição do 
formalismo à materialidade das operações...», tendo como «consequência 
uma penalização excessivamente gravosa do credor».

É que é reconhecido o carácter formalista do IVA, em ordem, no-
meadamente, a evitar, o mais possível, a evasão fiscal pelo que as 
respectivas formalidades o são ad substanciam que não meramente ad 
probationem.

Termos em que se acorda negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, com procuradoria de 1/6.
Lisboa, 18 de Janeiro de 2006. — Brandão de Pinho (relator) — Baeta 

de Queiroz — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 18 de Janeiro de 2006.

Assunto:

Impugnação judicial do acto de liquidação. Prazo de caduci-
dade. Preterição de audiência prévia. Nulidade.

Sumário:

 I — Não é nulo, mas meramente anulável, o acto de liqui-
dação praticado na sequência de um procedimento em 
que foi omitida a audiência prévia do contribuinte, nos 

termos previstos no artigo 60.º da Lei Geral Tributá-
ria.

 II — O direito de audiência prévia não é um direito funda-
mental cuja preterição acarrete, em geral, a nulidade 
do acto.

 III — Assim, a impugnação judicial do acto de liquidação 
fundada no vício referido no antecedente ponto I deve ser 
deduzida no prazo estabelecido no artigo 102.º, n.º 1, do 
Código de Procedimento e de Processo Tributário, sob 
pena de caducidade do direito a essa impugnação.

Processo n.º: 901/05-30.
Recorrente: SGV — Sociedade Graniteira de Valença, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Baeta de Queiroz.
1.1. SGV — SOCIEDADE GRANITEIRA DE VALENÇA, LDA., 

com sede no Porto, recorre da sentença da Mmª. Juiz do Tribunal Ad-
ministrativo e Fiscal de Braga que, «na procedência da excepção da 
caducidade do direito de deduzir impugnação judicial», julgou impro-
cedente a que fora instaurada contra a liquidação de imposto sobre o 
rendimento das pessoas colectivas (IRC) relativo aos exercícios dos 
anos de 1996 e 1997.

Formula as seguintes conclusões:

«1)
A douta sentença recorrida julgou procedente a excepção da caduci-

dade deduzida pela Fazenda Nacional, uma vez que face à fundamentação 
da mesma, a impugnação teria sido apresentada intempestivamente; ou 
seja, para além do prazo de 90 dias previsto no Art. 102° n° 1 CPPT.

2)
Por outro lado, considerou -se ainda o entendimento que a falta de 

audiência prévia prevista no Art. 60º LGT implica apenas a anulação 
do acto.

3)
Todavia, a Recorrente na Resposta à Contestação da Fazenda Nacional 

invocou que o acto em causa era nulo, pelo que poderia ser invocado 
a todo o tempo.

4)
Com efeito, estabelece o Art. 133° al. d) CPA que os actos que ofen-

dam o conteúdo de um direito fundamental são nulos.

5)
Ora, no caso “sub judice” a Recorrente alega que foi violado o Art. 60° 

LGT, ou seja, o princípio da participação.

6)
O princípio da participação tem consagração constitucional, face ao 

disposto no Art. 267° n° 5 (CRP) e permite que os cidadãos, neste caso, 
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os contribuintes participem nas decisões e deliberações que lhes digam 
respeito e que os possa afectar.

7)
Nesse sentido, resulta que no caso “sub judice” não foi efectuada a 

audiência prévia prevista no Art. 60° LGT.

8)
A invocação pela Fazenda Nacional da nova redacção prevista na 

Lei 16/A/2002 de 31/05 não veio alterar violação desta norma, pois a 
Recorrente pretendia apresentar novos elementos, tanto que chegou a 
pedir a prorrogação do prazo, para esse fim, e não lhe foi concedido 
esse direito pela Administração Fiscal.

9)
A impugnação foi tempestiva, pelo que a douta sentença recorrida 

faz errada interpretação do art. 60º LGT, bem como do Art. 267° n° 5 
CRP e Art. 133° CPA.

Termos em que dando provimento ao presente recurso e considerando 
nulo o acto de liquidação (...)».

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, nos termos de jurispru-
dência do Tribunal, de que aponta exemplo.

1.4. O processo tem os vistos dos Exmºs. Adjuntos.
2. Vem fixada a factualidade seguinte:

«1
A impugnante foi notificada para pagar o IRC do ano de 1996, na 

importância de € 130.806,96 e cujo prazo para pagamento voluntário 
ocorreu em 04.01.2002, cfr. doc. de fls 69 e 71 do PA.

2
Igualmente foi notificada para efectuar o pagamento do IRC do ano 

de 1997, na importância de € 55.442,88 e cujo prazo para pagamento 
voluntário ocorreu em 04.01.2002, cfr. doc, de fls. 69 e 72, do PA.

3
A petição foi apresentada no Serviço de Finanças de Vila Nova de 

Cerveira em 09 de Abril de 2002».
3.1. Pretende a recorrente que é tempestiva a apresentação da petição 

de impugnação judicial porque a todo o tempo o seria, já que a prete-
rição da sua audição prévia configura um vício gerador de nulidade, e 
não de mera anulabilidade. É que, defende a recorrente, a participação 
dos cidadãos na formação das decisões que lhes digam respeito tem 
consagração constitucional, pelo que a postergação dessa faculdade 
constitui violação de um direito fundamental.

Pelo contrário, a sentença, debatendo a questão, concluiu que o vício 
acusado não podia levar senão à anulação do acto – conforme, aliás, 
o pedido formulado na petição inicial. E que, consequentemente, não 

era aplicável ao caso a disposição do nº 3 do artigo 102º do Código de 
Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), devendo a impugnação 
ser deduzida dentro do prazo de 90 dias do nº 1 do mesmo artigo, sob 
pena de caducidade do direito a impugnar. Caducidade que declarou, 
por a impugnação ter sido apresentada fora daquele prazo.

3.2. Se é verdade que a Constituição consagra, no nº 5 do seu ar-
tigo 267º, a participação dos cidadãos nas decisões que lhes digam 
respeito, já não pode afirmar -se com afoiteza que estamos perante um 
«direito fundamental» cuja ofensa implique a nulidade do acto final do 
procedimento em que foi cometida.

Os direitos fundamentais podem definir -se como sendo os que «con-
ferem posições jurídicas subjectivas individuais e permanentes, com 
a finalidade principal de proteger a liberdade e a dignidade das pes-
soas», como escreve JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, in OS 
DIREITOS FUNDAMENTAIS Na Constituição Portuguesa de 1976, 
a pág. 87.

Mas o direito à audiência não é um direito absolutamente protegido 
pela Constituição.

Daí que a Secção de Contencioso Administrativo deste Tribunal te-
nha considerado que a preterição do direito de audiência prévia apenas 
constitui vício gerador de nulidade do acto nos casos de procedimentos 
sancionatórios, ou naqueles em que sejam praticados actos lesivos de 
direitos fundamentais. Neste sentido se podem ver os acórdãos de 21 
de Março de 1995, 6 de Maio de 1999 e 12 de Outubro de 1999, nos 
processos nºs. 32515, 39825 e 44503, respectivamente.

Como se lê no acórdão de 17 de Maio de 2001 do Pleno da mesma 
Secção, proferido no processo nº 40860, «o direito de audiência prévia, 
embora não tendo consagração na CRP como um direito fundamental de 
participação, atribui, todavia, ao respectivo titular um verdadeiro direito 
subjectivo procedimental (…), que concretiza o direito à participação 
procedimental que, nos termos do artigo 267º nº 4 da CRP, é um princípio 
de organização e acção administrativa, por sua vez, concretizador da 
dimensão participativa do princípio democrático (…)».

Em sentido aproximado se pronuncia PEDRO MACHETE, A AU-
DIÇÃO PRÉVIA DO CONTRIBUINTE, in PROBLEMAS FUNDA-
MENTAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO, pág. 310: «(…) a participação 
procedimental não consubstancie(a) em primeira linha um meio de pro-
tecção jurídica frente a ameaças definitivas, mas antes uma colaboração 
constitutiva da determinação do próprio interesse público concreto. O 
que está em causa é fundamentalmente garantir a objectividade do pro-
cedimento, designadamente através de uma mais objectiva representação 
do interesse público, e não tanto a garantia dos interesses individuais 
perante a administração». Isto, além do mais, porque «a generalidade 
dos procedimentos administrativos não tem por objecto uma lide ou 
litígio; quando muito, a decisão pode originar um litígio». Para concluir, 
a pág. 331, que o direito de audição do contribuinte não é um direito 
fundamental, mas só «um direito subjectivo legal -procedimental».

Tudo razões por que o direito de audiência prévia, sendo uma das 
formas de realizar a participação do contribuinte nas decisões que lhe 
respeitam, não possa qualificar -se como um direito cujo atropelo acar-
rete a nulidade do acto administrativo praticado a final do respectivo 
procedimento. Aquela participação não se insere no campo das garantias, 
e a audiência prévia não consubstancia, no essencial, um direito de de-
fesa, mas só de pronúncia sobre o objecto do procedimento. A não ser 
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que se trate de um procedimento que culmine com a aplicação de uma 
sanção, ou com a prática de um acto lesivo de direitos fundamentais 
pois, nestes casos, o que está em causa não é já, apenas, a violação do 
direito de participação nas decisões administrativas, mas a preterição de 
uma realidade diferente, e mais intensamente protegida, pela garantia 
de defesa do administrado.

Deste modo, a inobservância da audição prévia do contribuinte é 
vício procedimental gerador de mera anulabilidade, e não de nulidade, 
como quer a recorrente.

E, assim sendo, a impugnação judicial do acto de liquidação em que 
se acusa tal vício não pode ser deduzida a todo o tempo, mas só dentro 
do prazo fixado na lei para impugnação dos actos anuláveis.

Improcedem, consequentemente, as conclusões das alegações de 
recurso.

4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de 
Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo em, 
negando provimento ao recurso, confirmar a sentença impugnada.

Custas a cargo da recorrente, com 50% de procuradoria.
Lisboa, 18 de Janeiro de 2006. — Baeta de Queiroz (relator) — Pi-

menta do Vale — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 18 de Janeiro de 2006.

Assunto:

Competência do tribunal. STA. TCA. Ampliação do âmbito 
do recurso. Artigo 684.º-A do CPC.

Sumário:

 I — Ainda que o recorrente de sentença do TAF, levante 
apenas questões de direito, o recurso não versa exclu-
sivamente matéria de direito — mas, antes, questão de 
facto — se o recorrido impugnar a decisão proferida 
sobre pontos determinados da matéria de facto, não 
impugnados pelo recorrente, presumindo a hipótese 
de procedência das questões por este suscitadas, nos 
termos do artigo 684.º-A, n.º 2, 2.ª parte, do CPC.

 II — Em tal circunstancialismo, é o TCA — e não o STA — o 
tribunal competente para o conhecimento do recurso 
— artigos 41.º, n.º 1, alínea a), e 32.º, n.º 1, alínea b), 
do ETAF, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 124/89.

Processo n.º 1009/05-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Discoteca Praia -Clube, L.da

Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do STA:
A FAZENDA PÚBLICA vem recorrer da sentença do TAF de Braga, 

na medida em que julgou procedente a impugnação judicial deduzida por 
DISCOTECA PRAIA -CLUBE, LDA, contra as liquidações adicionais 
de IVA, com referência aos exercícios de 1999 e 2000.

Fundamentou -se a decisão, em síntese, em que, referindo -se a si-
mulação «àquele quantum relativamente ao qual se pretende enganar 
terceiros, no dizer do art. 240.º, n.º 1 do CC», «se a impugnante pagou, 
à Totalobra, cerca de metade (a fazer fé no laudo do perito encarregado, 
pela AF, de peritagem à questão em causa) do valor orçamentado, então 
a simulação referir -se -á apenas à outra metade» sendo «de notar, aliás, 
que a AF nada averiguou acerca da entrega, pela Totalobra, nos cofres 
do Estado, do IVA liquidado à impugnante, podendo bem suceder que, 
nos períodos em questão, a situação daquela, face ao IVA, seja de 
inequívoco cumprimento, não se justificando, então, o corte que as 
liquidações reflectem» e «de assinalar também, por outro lado, que 
a AF não põe em questão a realização das obras, pela Totalobra, nem 
metade do respectivo valor».

A Fazenda recorrente formulou as seguintes conclusões:
«1. O n.° 3 do art. 19.° do CIVA, em conjugação com o seu n.° 2, 

exclui o direito à dedução do IVA, em facturas ou documentos equi-
valentes, ainda que passados em forma legal, quando o preço nelas 
mencionado for simulado.

2. A letra destes normativos por força do art. 11.°/l da LGT e do art. 9.° 
do Cód. Civ., ponto de partida e limite, para determinar o sentido e al-
cance decisivos dos mesmos, veda uma distinção entre uma simulação 
global e uma simulação parcial de preço, tendo em vista as consequên-
cias jurídicas aí fixadas no que respeita à falta dos requisitos formais e 
substanciais do exercício do direito à dedução do IVA suportado pelo 
seu titular, previstos nos arts. 19.° e 20.° do CIVA.

3. A exclusão do direito à dedução do IVA suportado é uma decor-
rência da situação apurada  - e não denegada pela impugnante,  - através 
de peritagem idónea promovida pela Administração Fiscal à obra em 
causa, de empolamento dos preços facturados pela prestadora de serviços 
Totalobra ao sujeito passivo, ora impugnante, titular daquele direito.

4. Este empolamento de preços consubstancia para efeitos do n.° 3 do 
art. 19.° do CIVA numa simulação de preço, operando ex lege , desde 
logo, a exclusão desse direito à dedução do IVA da esfera jurídica da 
credora desse imposto.

5. O IVA dedutível, ora em causa, é, na mecânica do imposto esta-
belecida nos arts. 19.° e ss. do CIVA, insusceptível de ser apurado por 
métodos indirectos ou avaliação indirecta, como preconiza a douta 
sentença, mas apenas por recurso a correcções técnicas/objectivas, 
decorrentes de imposição legal.

6. Ao decidir como decidiu o M°. Juiz a quo fez uma inadequada 
interpretação do n.° 3, conjugado com o n.° 2, do art. 19.° do CIVA.

Termos em que, concedido provimento ao recurso, deve a douta 
sentença recorrida ser revogada e substituída por outra que julgue a 
impugnação improcedente.»

Concluindo, por sua vez, a impugnante:
«1)  - A douta sentença recorrida fez correcta aplicação do direito e 

perfeita interpretação das normas jurídicas;
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2)  - Como tal, não merece qualquer censura, devendo ser confir-
mada.

Termos em que, nos melhores de direito e com o sempre mui douto 
suprimento de Vossas Excelências, deve o presente recurso ser consi-
derado improcedente, mantendo -se a douta decisão recorrida, a qual 
deverá, consequentemente, ser confirmada.»

O Ex.mo magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido 
do provimento do recurso.

Mostram -se corridos os vistos legais.
Como se mostra dos autos, o TCAN julgou -se incompetente, em razão 

da hierarquia, para o conhecimento do recurso, por este versar apenas 
matéria de direito  - «a questão de saber como interpretar o disposto no 
n.º 3, conjugado com o n.º 2, do artigo 19.º do CIVA»  - sendo que, «da 
leitura das conclusões da alegação de recurso resulta à evidência que a 
Recorrente não põe em causa a factualidade dada como provada, não 
invoca quaisquer factos ou circunstâncias que não hajam sido contem-
plados na sentença recorrida, nem faz qualquer juízo sobre questões 
probatórias, limitando -se a discutir a questão da aplicação e interpre-
tação das citadas normas», «o que significa que inexiste controvérsia 
factual a dirimir e que a matéria controvertida neste recurso se resolve 
mediante uma exclusiva actividade de aplicação e interpretação das 
citadas normas jurídicas».

Mas não é assim.
O art. 684.º -A, n.º 2, 2.ª parte, do CPC dá ao recorrido a possibilidade 

de «impugnar a decisão proferida sobre pontos determinados da matéria 
de facto, não impugnados pelo recorrente, prevenindo a hipótese de 
procedência das questões por estes suscitadas».

Ora, é a hipótese dos autos.
Na verdade, a sentença decidiu a questão de direito nestes colocada 

 - interpretação do art. 19.º, n.ºs 2 e 3 do CIVA  - na base factual referida 
de que há simulação de preço quanto a metade do valor orçamentado, 
o que a recorrente aceita.

Mas não a recorrida que, nas alegações, de tal discorda radicalmente, 
apenas concluindo que a sentença «fez correcta aplicação do direito» 
 - sem qualquer referência à dita base factual  - e «perfeita interpretação 
das normas jurídicas».

Na verdade, afirma peremptoriamente a não existência de qualquer 
simulação de preço, que não existem razões para suspeitar da sua con-
tabilidade, que o relatório da inspecção se baseia «apenas e tão somente 
em meras pressuposições, ou conjecturas não objectivamente demonstra-
das», as quais não são suficientes «para justificar a conclusão formulada 
e abalar a credibilidade da contabilidade da sociedade recorrida», mais 
pondo em causa a pronúncia «sobre a existência, ou não, dos factos tribu-
tários em causa», tendo «suficientemente alegado»: «as incongruências 
e contradições apresentadas no relatório que serve de base à liquidação 
correctiva», «as considerações infundadas e descabidas quanto à pos-
sibilidade de retorno do capital investido», os rendimentos dos sócios, 
sujeitos a imposto, a entrega do imposto  - «revelado nas facturas e 
mais documentos contabilísticos correspondentes»  -, concluindo «pela 
inexistência de causa simulandi».

Pelo que o recurso tem, também, por objecto, matéria de facto abun-
dantemente controvertida.

Ora, a competência deste STA, para apreciação dos recursos juris-
dicionais interpostos dos TAFs, cinge -se apenas a matéria de direito, 
ou melhor, radica no exclusivo fundamento, em matéria de direito, 

do mesmo recurso  - art. 32.º, n.º 1, al. b) do ETAF aprovado pelo DL 
n.º 129/84  - constituindo, assim, excepção à competência generalizada 
do TCA, ao qual, nos precisos termos do art. 41.º, n.º 1, al. a) do mesmo 
diploma, compete conhecer dos recursos de decisões dos TAFs, salvo o 
disposto no art. 32.º, n.º 1, al. b).

Assim, tais fundamentos factuais do recurso importam a incompe-
tência deste STA para dele conhecer, fazendo, antes, radicá -la no dito 
TCA -Norte.

Termos em que se acorda julgar este STA incompetente, em razão da 
hierarquia, para conhecer do presente recurso.

Sem custas.
Transitado, remeta àquele tribunal.
Lisboa, 18 de Janeiro de 2006. — Brandão de Pinho (relator) — Lúcio 

Barbosa — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 18 de Janeiro de 2006.

Assunto:

Questão de facto. Incompetência hierárquica.

Sumário:

Se no recurso interposto de decisão do tribunal de 1.ª instância 
se incluírem questões de facto de que aquele não haja co-
nhecido, é o Supremo Tribunal Administrativo incompetente 
em razão da hierarquia para conhecer do recurso, cabendo 
tal competência ao Tribunal Central Administrativo.

Processo n.º 1019/05 -30.
Recorrente: Salvador José Barreiros da Cunha.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Vítor Meira.
Salvador José Barreiros da Cunha impugnou no Tribunal Tributário 

de 1ª Instância de Viana do Castelo liquidações de IVA dos anos de 
1994, 1995 e 1996.

Por sentença do Mº Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga 
foi declarada a caducidade do direito de impugnar, absolvendo -se a 
Fazenda Pública do pedido.

Não se conformando com a decisão recorreu o impugnante para 
este Supremo Tribunal Administrativo, formulando as seguintes con-
clusões:

1ª. A instauração, tempestiva, da impugnação distribuída com o 
n.° 32/00, do extinto Tribunal Tributário de Viana do Castelo, fez in-
terromper o prazo de caducidade.

2ª. Tal decisão transitou em julgado no dia 14/03/2002, pelo que, e 
na pior das hipóteses, começou a correr no dia seguinte novo prazo, de 
acordo com o previsto no art. 102°, do CPPT.

3ª. Tal prazo teve de ser contado, de acordo com o disposto no n.° 1 
do art.° 20º do CPPT, 279° e 296°, do Cód. Civil e 72° do CPA, pelo 
que, se suspende em férias, feriados, sábados e domingos.
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4ª. Tendo expirado o novo prazo em 02/10/2002 e tendo a impugna-
ção sido apresentada em 18/09/2002, não se verificou a caducidade do 
direito de impugnar.

5ª. O Mmo. Juiz a quo, violou as disposições citadas nas conclusões 
n°s. 2 e 3 supra.

Não houve contra -alegações.
Pelo Exmo Magistrado do Ministério Público foi emitido parecer no 

sentido do não provimento do recurso.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
A sentença recorrida considerou provados os seguintes factos:
1. Os termos dos prazos de cobrança voluntária das liquidações ocor-

reram entre 31.10.98 e 31.10.99—fls. 136, 137e 142 a 146;
2. O impugnante pretendeu discutir as liquidações aqui em causa, na 

impugnação 32/00 do extinto Tribunal Tributário de Viana do Castelo, 
tendo aí, em 14.12.01, sido exarada douta decisão (transitada em jul-
gado em 28.02.02) de absolvição da instância, da Fazenda Pública, por 
cumulação ilegal de pedidos — fls. 149 a 153;

3. A petição inicial desta impugnação deu entrada em 18.09.02.
Assentes tais factos apreciemos o recurso.
Dispõe o artigo 32º alínea b) do ETAF que compete à Secção de 

Contencioso Tributário conhecer dos recursos interpostos de decisões 
dos Tribunais Tributários de 1ª Instância (hoje Tribunais Administrativos 
e Fiscais) com exclusivo fundamento em matéria de direito.

Logra pois prioridade de apreciação a questão da competência em 
razão da hierarquia deste Supremo Tribunal Administrativo.

Nos termos dos artigos 280º do Código de Procedimento e Processo 
Tributário e 26º alínea b) do ETAF este Supremo Tribunal apenas co-
nhece 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. Ma-
nuel de Andrade de que a competência se afere pelo “quid disputatum” e 
não pelo “quid decisum”, para a determinação da competência do tribunal 
não importa saber se a matéria invocada releva ou não para a decisão do 
recurso por a questão da competência ter de ser previamente decidida.

Nas alegações da recorrente e respectivas conclusões que acima se 
transcreveram sustenta a recorrente que a impugnação distribuída com 
o nº 32/00 transitou em julgado em 14/03/2002, começando a correr 
no dia seguinte novo prazo. Por seu turno, consta do probatório que a 
decisão sobre aquela impugnação nº 32/00 transitou em julgado em 
28/02/02. Quer isto dizer que o recorrente manifesta a sua discordância 
com o probatório e pretende daí retirar consequências jurídicas. Donde 
ser mister concluir que o recurso não versa exclusivamente matéria de 
direito, o que determina a incompetência hierárquica deste Supremo 
Tribunal Administrativo para dele conhecer.

Em conformidade com o exposto, acorda -se em conferência em 
declarar este Supremo Tribunal Administrativo incompetente em razão 
da hierarquia para conhecer do recurso, cabendo tal competência ao 
Tribunal Central Administrativo Norte.

Custas pela recorrente, fixando em 120€ a taxa de justiça e em 40 % 
a procuradoria.

Lisboa, 18 de Janeiro de 2006. — Vítor Meira (relator) — Baeta de 
Queiroz — Brandão de Pinho.

Acórdão de 18 de Janeiro de 2006.

Assunto:

Emolumentos notariais. Reenvio prejudicial. Suspensão da 
instância.

Sumário:

Tendo sido suscitada no processo questão da compatibilidade 
do artigo 5.º da Tabela de Emolumentos Notariais com os 
artigos 4.º, 10.º e 12.º da Directiva n.º 69/335/CEE, do 
Conselho, de 17 de Julho, na redacção dada pela Directiva 
nº 85/303/CEE, do Conselho, de 10 de Junho, questão essa 
relativamente à qual foi decidido o reenvio prejudicial para 
o TJCE em outro processo, justifica -se que seja declarada 
a suspensão da instância até que seja proferida decisão 
por aquele Tribunal.

Processo n.º 1047/05 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: TURISFIM — Construções Urbanas, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

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

1 – Fazenda Pública, não se conformando com a sentença do então 
Tribunal Tributário de 1ª Instância de Aveiro, que julgou procedente a 
impugnação judicial que a firma Turisfim – Construções Urbanas, SA, 
com sede no lugar de Meladas, Mozelos, Santa Maria de Feira, dedu-
ziu contra o acto de liquidação de emolumentos notariais, realizado 
pelo Cartório Notarial de Santa Maria da Feira, no valor global de 
807.600$00, por ocasião da celebração de escritura pública de cessão de 
quotas e alteração do pacto social, dela vem interpor o presente recurso, 
formulando as seguintes conclusões:

1. A douta sentença recorrida inverteu os termos da prioridade das 
questões de direito a resolver e postergou a questão nuclear da quali-
ficação dos emolumentos notariais como imposto, diga -se: imposição 
indirecta, segundo os termos da Directiva, ou como taxa, no sentido de 
poder configurar “direitos com carácter remuneratório” como consta da 
alínea e) do n° 1 do artigo 12 da mesma Directiva 69/355/CEE.

2. Como se enaltece no Acórdão, de 31 de Maio de 2001, rec° 26392, 
da 2ª Secção do STA: “..., a fonte de toda a imperatividade normativa 
que vigora no direito interno radica, em última instância, na lei fun-
damental”.

3. O que significa que não apreciou e decidiu antes sobre a constitu-
cionalidade dos emolumentos notariais liquidados, quer do ponto de vista 
formal do princípio da legalidade, quer sobremodo da sua materialidade 
porquanto isso obrigava a dilucidar a natureza jurídica dos emolumentos, 
a sua classificação com taxas, cujo valor (preço) deriva da sua bilatera-
lidade e do seu carácter sinalagmático correspondente dalgum modo ao 
complexo de elementos que concorrem para a sua formação, inclusive os 
custos indirectos que nele se repercutem e que têm a ver com a própria 
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instituição, organização e funcionamento do Serviço Público legalmente 
habilitado a prestar os serviços indispensáveis para a conformação dos 
actos em causa (aumento do capital social da impugnante).

4. Por isso, não pôde determinar se existe ou não violação da Direc-
tiva no pressuposto de que, como taxação da Tabela dos Emolumentos 
anexa ao Código de Notariado, se produziu no caso sub judice qualquer 
discriminação, dupla tributação ou disparidade que a Directiva, enquanto 
postulado legal tendia a obviar na prossecução da harmonização das 
legislações dos Estados — membros e como instrumento de uma das 
políticas necessárias aos objectivos da EU, em concreto a livre circu-
lação de capitais.

5. Assim como não analisou prioritariamente se a Directiva se impunha 
como tal no sistema jurídico português, visto que se considera direito 
derivado comunitário, que tem como destinatários os próprios Estados 
— membros e se preocupa dominantemente pelos resultados que em 
si mesma se consagram, se havia ou não omissão por parte do Estado 
nacional na sua transposição ou, vista a Adesão ter ocorrido em 1986 
e terem sido contemplados um conjunto de derrogações e disposições 
transitórias adequadas à adaptação, nomeadamente da economia – e 
em particular no que diz respeito aos movimentos de capitais ( - cfr. 
Tratado de Adesão de Portugal, in Portugal na CEE, PEDRO ALVARES, 
Edição da Europa — América, 2ª edição, pp. 394 -401) – aos objectivos 
comunitários.

6. Portanto, tal como se reconhece no Acórdão do Tribunal Cons-
titucional no 115/2002, Proc° 567/00, Diário da República, II série, 
n° 123, de 28 de Maio de 2002, os emolumentos notariais são autênticas 
taxas, ao tempo não sujeitas ao princípio da legalidade formal exigível 
segundo o art° 106° (da CRP, conformadoras de um carácter próprio de 
bilateralidade, “pois não há quebra do nexo sinalagmático”.

7. Reitera -se que, como se deixou impugnado na contestação, a liqui-
dação não padece de quaisquer vícios, sendo legal, válida e eficaz.

8. A sentença é, portanto, contrária ao direito aplicável e deve ser 
recomendada a sua reformulação, considerando a acepção de que os 
emolumentos notariais liquidados são taxas e, por isso, configuram 
“Direitos com carácter remuneratórios”, nos termos do art° 12°, n° 1, 
alínea e), da Directiva n° 69/355/CEE e como tal estão excepcionados 
das imposições indirectas elencadas no artigo 10° da mesma Directiva, 
no sentido final de ser indeferida a pretensão da impugnante porque os 
termos da petição não colhem mérito.

9. De todo o modo o acto de liquidação dizendo respeito a cessão de 
quotas e transformação do modelo social não parece enquadrar e estar 
abrangido pela Directiva n° 69/335/CEE, de 17.7.1 969, pelo que também 
nesse aspecto a decisão judicial com os contornos que apresenta e os 
fundamentos em que se sustenta não se coadunará desse modo com o 
direito nacional aplicável.

A impugnante não contra -alegou.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido 

de ser concedido provimento ao presente recurso, sufragando -se, para 
o efeito, na jurisprudência desta Secção do STA.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
 - No dia 27 de Julho de 2000, a impugnante celebrou uma escritura 

pública de cessão de quotas e alteração do pacto social, outorgada no 
Cartório Notarial de Santa Maria da Feira;

 - O referido Cartório Notarial, liquidou e cobrou à pela quantia de 
812.850$00, dos quais 807.600$00 correspondem a emolumentos, con-
forme cópia do registo de conta a fls. 26;

 - Tal montante foi apurado através da aplicação do artigo 5º da Tabela 
e Emolumentos anexa ao Código do Notariado aprovado pelo DL 397/83, 
de 2 de Novembro, DL 207/95 de 14 de Agosto, com as alterações 
introduzidas pelo DL 378/87 de 5 de Maio, DL 575/89 de 26 de Julho, 
e pela Portaria n° 1046/91, de 12 de Outubro;

 - O referido montante de 807.600$00 foi pago pela impugnante em 
27 de Julho de 2000;

 - A presente impugnação foi instaurada em 25 de Outubro de 2000.
3 – Conforme resulta dos autos, é questionada a interpretação dos 

artºs 4º, 10º e 12º da Directiva nº 69/335/CEE, do Conselho, de 17/7/69, 
com as alterações introduzidas pela Directiva nº 85/303/CEE, do Conse-
lho, de 10/6/85, tornando -se necessário apurar se é compatível com tais 
disposições o artº 5º, nº 1, conjugado com a al. c) do artº 3º da Tabela 
de Emolumentos Notariais aprovada pela Portaria nº 996/98 de 25/11, a 
propósito da impugnação de uma liquidação de emolumentos notariais 
cobrados relativamente à celebração de uma escritura de cessão de 
quotas e de alteração do pacto social.

Sobre a questão da referida impugnação da liquidação dos emolumen-
tos notariais cobrados aquando da celebração da escritura de cessão de 
quotas, ao abrigo daquelas normas, foi, num caso idêntico, decidido por 
este Supremo Tribunal Administrativo, no acórdão de 17/3/04, prolatado 
no recurso nº 1.331/03, o reenvio prejudicial para o TJCE, nos termos 
do disposto no artº 234º do Tratado de Roma.

4 – Valendo, também, em relação ao presente processo as razões que 
justificaram o reenvio do predito processo, mas não se justificando, 
por ser acto inútil, que seja efectuado um duplo reenvio sobre a mesma 
questão, acorda -se, nos termos do disposto no artº 279º, nº 1 do CPC, 
em declarar a suspensão da instância até que seja proferida decisão do 
TJCE, nesta parte, relativamente àquele reenvio.

Sem custas.
Lisboa, 18 de Janeiro de 2006. — Pimenta do Vale (relator) — Bran-

dão de Pinho — Vítor Meira.

Acórdão de 18 de Janeiro de 2006.

Assunto:

Conflito negativo de competência em razão do território. 
Processo de graduação e verificação de créditos.

Sumário:

Estando pendente o processo de execução no serviço de 
finanças da área do domicílio fiscal do executado, é o 
Tribunal Administrativo e Fiscal dessa área o competente, 
em razão do território, para apreciar e decidir o processo 
de graduação e verificação de créditos, atento o disposto 
nos artigos 150.º e 151.º, nº 1, do CPPT.



74 75

Processo n.º 1066/05 -30.
Requerente: Caixa Geral de Depósitos, S. A. (conflito negativo de 

competência entre os tribunais administrativos e fiscais de Lisboa e 
Loulé).

Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

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

1 – Caixa Geral de Depósitos, SA, requereu junto deste Supremo 
Tribunal a resolução do conflito negativo de competência suscitado entre 
os Mmºs Juízes dos extintos Tribunais Tributários de 1ª Instância de Faro 
e de Lisboa relativamente a um processo de graduação e verificação de 
créditos, em que ambos atribuíram mutuamente a competência, negando 
a própria, para a sua apreciação e decisão.

Ouvidas as autoridade judiciais em conflito, nos termos do disposto 
no artº 118º do CPC, respondeu apenas a Mmª Juiz do agora Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Loulé, comunicando que “nada mais tinha 
a aditar à fundamentação que sustenta a decisão de incompetência 
territorial proferida em 08 de Maio de 2002 e que assim integralmente 
se mantém” (vide fls. 26).

O Exmº Procurador -Geral Adjunto remeteu -se para o parecer proferido 
pelo Magistrado do Ministério Público junto do TCA Sul, o qual é no 
sentido de ser “o TAF de Loulé o tribunal competente para apreciar e 
decidir os presentes autos de verificação e graduação de créditos”, atento 
o disposto nos artºs 150º e 151º do CPPT e 3º do Decreto -lei nº 419/93 
de 28/12 (vide fls. 34).

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A questão agora suscitada consiste, assim, em saber quem é o 

Tribunal competente para apreciar e decidir o processo de graduação 
e verificação de créditos, interposto no então Tribunal Tributário de 1ª 
Instância de Faro.

Resulta dos autos que a Caixa Geral de Depósitos, em 4/7/98, ins-
taurou, no Tribunal Tributário de 1ª Instância de Lisboa, contra Abílio 
Afonso Santos e mulher Cremilde Mendonça Ramos dos Santos, resi-
dentes em Faro, um processo de execução fiscal.

Este processo de execução, pelas razões que constam da decisão de 
fls. 13 e 14, que aqui damos por integralmente reproduzidos para todos 
os efeitos legais e que nos escusámos estar aqui a repetir, foi remetida 
para o Serviço de Finanças de Faro, onde foi recebida em 8/11/01, por 
ser aí o domicílio do devedor.

Por outro lado e posteriormente, o processo de reclamação e graduação 
de créditos foi também remetido ao Tribunal Tributário de 1ª Instância 
de Faro, tendo sido devolvido, novamente, ao Tribunal Tributário de 1ª 
Instância de Lisboa, por decisão do Mmº Juiz daquele Tribunal, após 
ter excepcionado a sua incompetência em razão do território, atento o 
disposto no artº 865º, nº 4 do CPC.

Entretanto, o Mmº Juiz do Tribunal Tributário de 1ª Instância de Lis-
boa decidiu que não lhe competia apreciar e decidir o referido processo, 
dado o disposto no artº 151º, nº 1 do CPPT, sendo competente para o 
efeito o Tribunal Tributário de 1ª Instância de Faro, já que era o Serviço 
de Finanças de Faro o competente para a execução fiscal.

Quid juris?

3 – Dispõe o artº 150º do CPPT que “é competente para a execução 
fiscal o órgão da execução fiscal do domicílio ou sede do devedor, da 
situação dos bens ou da liquidação, salvo tratando -se de coima fiscal e 
respectivas custas, caso em que será competente o órgão da execução 
fiscal da área onde tiver corrido o processo da sua aplicação”.

Por sua vez, estabelece o artº 151º, nº 1 do CPPT que “compete ao 
tribunal tributário de 1ª instância da área onde correr a execução, depois 
de ouvido o Ministério Público nos termos do presente Código, decidir 
os incidentes, os embargos, a oposição, incluindo quando incida sobre os 
pressupostos da responsabilidade subsidiária, a graduação e verificação 
de créditos e as reclamações dos actos materialmente administrativos 
praticados pelos órgãos da execução fiscal”.

Ora e como vimos, o processo de execução em causa, nos termos do 
disposto no artº 3º do Decreto -lei nº 419/93 de 28/12, foi remetido para 
o Serviço de Finanças de Faro, por ser o competente, já que era o da 
área do domicílio fiscal do executado (cfr. o citado artº 150º).

Sendo assim e atento o disposto no predito artº 151º, nº 1, caberá ao 
agora Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, a competência, em 
razão do território, para conhecer do processo de graduação e verificação 
de créditos, já que é no Serviço de Finanças de Faro que o processo de 
execução corre seus termos.

3 – Nestes termos, acorda -se em decidir o presente conflito no sentido 
de ser competente, em razão do território, para conhecer do processo 
de graduação e verificação de créditos o Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Loulé.

Sem custas.
Lisboa, 18 de Janeiro de 2006. — Pimenta do Vale (relator) — Vítor 

Meira — Brandão de Pinho.

Acórdão de 18 de Janeiro de 2006.

Assunto:

Ónus de prova. IRS. Residência do contribuinte. Artigo 342.º
do Código Civil.

Sumário:

 I — Provando -se que o contribuinte tem número fiscal em 
Portugal e aqui reside, é dele o ónus de prova de que 
residiu em Portugal menos de 183 dias.

 II — Estamos perante um facto impeditivo, pelo que a prova 
de tal facto, nos termos do n.º 2 do artigo 342.º do CC, 
compete àquele contra quem a invocação é feita.

Processo n.º 1102/05.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Gunter Albert Frolich.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lúcio Barbosa.
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Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo:

1. GUNTER ALBERT FROLICH, identificado nos autos, impug-
nou judicialmente, junto do então Tribunal Tributário de 1ª Instância 
do Porto, a liquidação adicional de IRS do ano de 1991, e respectivo 
agravamento.

O Mm. Juiz do TAF do Porto julgou a impugnação procedente, anu-
lando a liquidação impugnada.

Inconformada, a Fazenda Pública interpôs recurso para o TCA 
– Norte.

Este, por acórdão de 2 de Junho de 2005, negou provimento ao re-
curso.

De novo inconformada, a FAZENDA PÚBLICA trouxe recurso para 
este Supremo Tribunal.

Formulou as seguintes conclusões nas respectivas alegações de re-
curso:

1. Em contencioso tributário não existe um ónus da prova em sentido 
formal.

2. Mas, de acordo com a jurisprudência dominante, a administração 
fiscal deve comprovar os pressupostos legitimadores da sua actuação e 
o contribuinte a falta de validade desses pressupostos.

3. A prova que compete à administração fiscal respeita apenas e tão 
só aos requisitos do acto, tal qual ela os apreendeu e equacionou à data 
da sua emanação.

4. Em regra, a Administração Fiscal estabelece a qualidade de resi-
dente pela titularidade do número fiscal e pelo domicílio fiscal que lhe 
encontra associado, sendo que, atento o grande número de contribuintes 
residentes, não lhe é, em princípio, exigível outro tipo de prova nesta 
matéria.

5. O Recorrente e a mulher dispunham de número de identificação 
fiscal, o que constituía prova, prima facie, da sua residência no país, 
nada tendo informado em contrário no decurso do procedimento de 
liquidação.

6. Tendo em conta os factos na posse da administração fiscal, mostrava 
 -se verificado e comprovado o pressuposto subjectivo da sua actuação 
e, como tal, satisfeito o seu onus probandi.

7. Competia, pois, ao contribuinte fazer prova da falta da validade 
desse pressuposto, pela demonstração da veracidade da versão dos factos 
constante da sua impugnação.

8. Este não logrou realizar tal prova, pelo que se mantêm válidos os 
pressupostos do acto impugnado

9. Só a deficiente distribuição do ónus da prova determinou o non 
liquet a que alude o aresto recorrido e a incorrecta aplicação do art. 121, 
1 do C.P.T.

Não houve contra -alegações.
Neste STA, o EPGA sustenta que o recurso merece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto fixada no TCA:
1. Pelos Serviços de Prevenção e Inspecção Tributária foi apurado 

que foi colocado à disposição do impugnante em território português a 
quantia de 119.550 DM pela empresa GABOR SHOES AND FASHION, 
com sede em Marienberger Str. 31, D -83024 Rosenheim, conforme in-

formação constante de fls. 17,45 e 46, cujo teor se dá por integralmente 
por reproduzido;

2. Pelo Banco de Portugal foi informado qual o valor da cotação 
em 31/12/90 (leia -se 31/12/91, que é o constante da informação) do 
DEM, conforme informação constante de fls. 17, cujo teor se dá por 
reproduzido;

3. Pelos Serviços de Fiscalização Tributária em 30/10/1995 foi 
preenchido o mapa de apuramento DC 2/91, o qual consta de fo-
lhas 14 a 17 e aqui se dá por integralmente reproduzido para todos 
os efeitos legais;

4. Do documento supra referido consta que os rendimentos referidos 
no ponto 1 convertidos para escudos importam em Esc. 10.557.221$00$, 
conforme informação constante de fls. 17, cujo teor se dá por integral-
mente reproduzido;

5. O impugnante não entregou a declaração de rendimentos relativa 
a 1991, conforme informação constante de fls. 17 e 46, cujo teor se dá 
por integralmente reproduzido;

6. Em 30/10/1995 foi fixado ao impugnante o rendimento colectável 
de Esc. 10.437.221 $00, conforme informação constante de fls. 11 a 13, 
cujo teor se dá por integralmente reproduzido;

7. O impugnante foi notificado do valor do rendimento colectável 
que lhe foi fixado e da fundamentação sucinta das correcções, conforme 
informação constante de fls. 11 a 17, cujo teor se dá por integralmente 
reproduzido;

8. Pelo impugnante foi apresentada reclamação nos termos do art. 84° 
do CPT a qual foi indeferida na totalidade tendo sido mantido o valor do 
rendimento colectável fixado, com um agravamento de Esc. 172.231$00, 
conforme informação constante de fls. 25 a 38, cujo teor se dá por 
integralmente reproduzido;

9. O impugnante foi notificado para efectuar o pagamento da li-
quidação n. 5353041793, referente ao ano de 1991, no valor total de 
5.732.549$00, até 15/01/1997, conforme informação constante de fls. 44, 
cujo teor se dá por integralmente reproduzido;

10. O impugnante tinha residência na Praceta Egas Moniz, 164, 9° 
Esquerdo, no Porto, conforme informação constante de fls. 44, cujo teor 
se dá por integralmente reproduzido.

FACTOS NÃO PROVADOS
Dos factos, com interesse para a decisão da causa, constantes da 

impugnação judicial admitida liminarmente, todos objecto de análise 
concreta, não se provaram os que não constam da factualidade supra 
descrita, nomeadamente não ficou provado que o impugnante tivesse 
permanecido mais de 183 dias em Portugal no ano de 1991.

3. A questão a decidir é uma questão de ónus da prova.
No caso concreto, o que está em causa é a residência do impug-

nante.
E o que importa saber é a quem incumbe o ónus de prova sobre a 

residência em Portugal, por mais de 183 dias do contribuinte, sabido 
que é que o mesmo residiu em Portugal em determinado ano, sendo 
possuidor do respectivo número fiscal.

Vejamos então.
Defende o contribuinte, ora impugnante, que residiu então apenas 

precariamente em Portugal, não tendo aqui residido mais de 183 dias.



78 79

Quanto a esta questão o TCA, e em sede de probatório, respondeu 
do seguinte modo:

“… não se provaram (os factos)que não constam da factualidade supra 
descrita (nota: os factos provados), nomeadamente não ficou provado 
que o impugnante tivesse permanecido mais de 183 dias em Portugal 
no ano de 1991”.

Perante este cenário fáctico, como responderam juridicamente as 
instâncias?

O tribunal de 1ª instância, depois de afirmar que “normalmente sem-
pre que o sujeito passivo permanecer mais de 183 dias no Estado onde 
aufere os rendimentos é neste que é tributado”, conclui que “para que 
os rendimentos auferidos em Portugal aí fossem tributados era neces-
sário que o impugnante tivesse permanecido mais de 183 dias naquele 
País”, tirou a conclusão jurídica, de harmonia com o seguinte discurso 
fundamentador:

“Segundo Jorge Lopes de Sousa … o ónus de prova dos factos cons-
titutivos dos direitos da Administração Tributária ou dos contribuintes 
recai sobre quem os invoque.

“Tal está em conformidade com a regra prevista para o procedimento 
tributário, conforme se constata da análise do artigo 74º da LGT.

“Assim sendo, no caso em apreço compete à Administração Fiscal a 
prova dos requisitos supra expostos, nomeadamente fazer prova que o 
impugnante tenha permanecido em Portugal mais de 183 dias no ano de 
1991. Contudo a Administração Fiscal não logrou demonstrar tal facto 
constitutivo do seu direito.

“Com efeito, no que à matéria dos autos concerne, constata -se que 
não foi feita prova alguma, quer documental, quer testemunhal, na qual 
tivesse ficado provado que o impugnante tivesse permanecido e / ou 
residido em Portugal mais de 183 dias no ano de 1991”.

E daí a conclusão subsequente, expressa do seguinte modo:
“Compete à Administração Fiscal a prova de que o impugnante tenha 

permanecido em Portugal mais de 183 dias.
“A Administração Fiscal não logrou demonstrar tal facto constitutivo 

do seu direito”.
E, face a tal conclusão, porque a Administração Fiscal não logrou 

ilidir o ónus de prova que, na sua óptica, lhe incumbia, daí que tenha 
anulado a liquidação impugnanda.

O acórdão recorrido moveu -se nos mesmos parâmetros, se bem que 
partindo de premissas legais diversas.

Escreveu -se no aresto sob censura:
“Perante estas dúvidas, mais não restava ao Mm. Juiz a quo que dar 

como não provado que o impugnante tivesse permanecido mais de 183 
dias em Portugal no ano de 1991.

“Na verdade, a impugnação judicial foi deduzida em 29 de Janeiro de 
1997. A essa data preceituava o n. 1 do art. 121º do CPT …

“Comentando esta norma escreveu o Prof. Saldanha Sanches:
“A manutenção de uma dívida fundada sobre a existência do facto 

tributário sem que se possam ao contribuinte violações dos seus deve-
res de cooperação tem pois que traduzir -se em anulação do acto que 
o pressupõe …

“O regime do ónus de prova constante do art. 74º da LGT, entendemos 
não ser aplicável no caso sub judice.

“Acolhendo a posição expendida por Manuel de Andrade e Professor 
Alberto dos Reis, as regras legais sobre a repartição do ónus de prova 

são de natureza mista (processual e substantiva), ou seja, serão de direito 
substantivo se, em abstracto, visam solucionar conflitos de interesses, 
fixando os respectivos direitos e obrigações; se, pelo contrário, visam 
regular os actos e termos a praticar para a propositura ou desenvolvi-
mento de um processo judicial, são de direito processual.

“No caso concreto estamos ante uma situação que podia pôr em causa 
as garantias, direitos e interesses legítimos anteriormente constituídos 
do contribuinte, sendo assim norma de natureza substantiva”.

Estamos agora em condições de conhecer a posição das instâncias.
Ambas entendem que o ónus de prova da residência do contribuinte 

(no tocante à sua permanência, por mais de 183 dias, em Portugal) é 
da Fazenda Pública.

Partindo de disposições legais diversas, chegam ambas ao mesmo 
resultado.

Referiremos desde já que, no tocante às normas convocadas, a razão 
está do lado Tribunal de 2ª Instância.

Na verdade, o facto tributário nasce na vigência do CPT, não sendo 
assim aplicáveis as normas, quer da LGT, quer do CPPT.

Avancemos agora para a solução da questão posta pela recorrente 
Fazenda Pública.

Vejamos então.
A norma segundo a qual é permitida a liquidação de IRS é a constante 

do art. 16º, 1, a) do CIRS, na redacção vigente à data, segundo a qual 
“são residentes em território português as pessoas que, no ano a que 
respeitam os rendimentos hajam nele permanecido mais de 183 dias, 
seguidos ou interpolados”.

Isto depois do n. 1 do art. 14º do mesmo Código consagrar uma norma 
de incidência pessoal segundo a qual “ficam sujeitas a IRS as pessoas 
singulares que residam em território português…”.

Por sua vez, o art. 3º, n. 2, do DL n. 463/79, de 30/11 (diploma que 
instituiu o número fiscal do contribuinte, estatui que “por domicílio fiscal 
entende -se o lugar de residência habitual do contribuinte, o qual funcio-
nará como sua sede para efeitos jurídico -fiscais, nomeadamente para 
qualquer tipo de contacto necessário com a administração fiscal”.

Por sua vez, mais abrangentemente, e traduzindo a perspectiva ci-
vilística, “a pessoa tem domicílio no lugar da sua residência habitual” 
– art. 82º, 1, do Código Civil.

Pois bem.
Como resulta dos autos, o impugnante tinha número de contri-

buinte. Significa isto que tinha domicílio fiscal em Portugal. Por outro 
lado, e como resulta do probatório residia efectivamente em Portugal 
(ponto 10).

Mas será que residiu mais do que 183 dias em Portugal?
Esta é a questão.
Já vimos que não ficou provado que o impugnante tivesse residido 

mais do que 183 dias em Portugal. Daí que as instâncias, fazendo fun-
cionar o ónus da prova em desfavor da Fazenda Pública, deram razão 
ao contribuinte, nos termos que atrás deixamos expostos.

Temos para nós, porém que o problema encontrará um princípio de 
solução no art. 70, n. 1, do CPT, que estatui que “os interessados que 
intervenham ou possam intervir em quaisquer processos nos serviços da 
administração fiscal ou nos tribunais tributários comunicarão, no prazo 
de 10 dias, qualquer alteração do seu domicílio ou sede”.
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É certo que esta disposição não nos resolve directamente o problema, 
mas ajuda -nos a entender onde reside o ónus da prova no tocante à 
questão que ora nos ocupa.

Sabendo nós que não foi dado conhecimento de residência alterna-
tiva, estamos agora em condições de afirmar que o contribuinte violou 
uma norma de cooperação. Diferentemente do que, ao que cremos, se 
defende no acórdão recorrido, quando traz à colação o Prof. Saldanha 
Sanches.

Mas será que funciona aqui a regra do art. 121º do CPT?
Vejamos o que diz a lei:
Dispunha o n. 1 do citado artigo:
“Sempre que da prova produzida resulte a fundada dúvida sobre a 

existência e quantificação do facto tributário, deverá o acto impugnado 
ser anulado”.

Será que estamos perante a “fundada dúvida”, a que alude o citado 
normativo?

Pensamos que não
Na verdade, e no caso, não nos parece estar em causa uma “fundada” 

dúvida.
É que, face ao disposto no art. 70º, 1, do CPT, parece não poder 

falar -se em fundada dúvida sobre a existência do facto tributário, já que 
estamos perante a inércia probatória do impugnante.

Cabia -lhe, a nosso ver, o ónus de provar aquela circunstância (resi-
dência em Portugal por 183 dias ou, até, menos tempo). Era um dever 
de cooperação (mais até: uma exigência legal) que se lhe exigia face a 
este último normativo. Isto tendo em conta que está também provado 
nos autos que o impugnante tinha residência em Portugal e aqui detinha 
um número fiscal.

Daí se pode pois concluir que a Administração Fiscal, diferentemente 
do que defendem as instâncias, fez a prova sobre a existência e quanti-
ficação do facto tributário, pelo que a nosso ver não estamos perante a 
hipótese prevista no art. 121º do CPT.

Pelo que haverá que trazer à colação a regra geral do art. 342º do 
CC.

Na verdade, perante os factos provados (residência do impugnante em 
Portugal e posse do respectivo número fiscal), a conclusão era óbvia: 
o contribuinte residia em Portugal, sendo que aqui tinha residência 
habitual e permanente.

A sua alegação de que, não obstante isto, aqui não residiu mais de 
183 dias, é a alegação de um facto impeditivo, cuja prova “compete 
àquele contra quem a invocação é feita”, no caso, o impugnante – dis-
posição citada.

Não tendo cumprido tal ónus de prova, deve concluir -se que o im-
pugnante residiu em Portugal mais de 183 dias.

Ou seja: a decisão de non liquet, no tocante a este ponto, resolve -se 
contra o impugnante.

4. Face ao exposto, acorda -se em conceder provimento ao recurso 
interposto pela Fazenda Pública, revogar o acórdão recorrido, bem como 
a sentença proferida na 1ª instância, julgando -se, em consequência, 
improcedente a impugnação.

Custas pela impugnante, aqui recorrida, mas apenas na 1ª instância.
Lisboa, 18 de Janeiro de 2006. — Lúcio Barbosa (relator) — Vítor 

Meira — Pimenta do Vale.

Acórdão de 18 de Janeiro de 2006.

Assunto:

Acção para o reconhecimento de um direito. Juros indem-
nizatórios.

Sumário:

A acção para o reconhecimento de um direito não é o meio 
processual adequado para pedir a condenação da Ad-
ministração no pagamento de juros indemnizatórios, na 
sequência de anulação judicial de acto tributário de liqui-
dação, em que não foi apreciado tal pedido na impugnação 
judicial.

Processo n.º: 1152/05 -30.
Recorrente: Teresa Maria Seabra Van Zeller Bettencourt.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Vítor Meira.
Teresa Maria Seabra Van Zeller Bettencourt interpôs no Tribunal 

Tributário de 1ª Instância do Porto acção para reconhecimento do direito 
a juros indemnizatórios invocando o direito a tais juros por virtude de 
sentença transitada em julgado que declarou que a Administração Fiscal 
incorrera em erro na determinação da matéria colectável, o que originara 
a ilegalidade da liquidação e sua consequente anulação.

Por sentença do Mº Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal do 
Porto foi julgado procedente a excepção de erro na forma de processo, 
absolvendo -se a entidade requerida da instância.

Não se conformando com tal decisão recorreu aquela para este Su-
premo Tribunal Administrativo, tendo formulado as seguintes conclu-
sões:

1ª  - Vem o presente recurso interposto da douta sentença de fls. 129/133 
que julgou procedente a excepção de erro na forma de processo e, em 
consequência, absolveu a Fazenda Pública da instância.

2ª  - Com a propositura da acção em que foi assim absolvida da instân-
cia a Fazenda Pública visou a Autora/Recorrente obter pela via judicial 
o que não conseguiu pela via administrativa, na sequência do que foi 
decidido pela sentença proferida no processo de impugnação judicial que 
correu termos pelo 2° Juízo, 2ª Secção, do extinto Tribunal Tributário 
de 1ª Instância do Porto sob o nº 40/94

3ª  - A ora Recorrente, com efeito, impugnou a liquidação do imposto 
sucessório que lhe foi feita pela 2ª Repartição de Finanças de Vila Nova 
de Gaia (proc. 454) de que resultou o valor a pagar de Esc. 2.182.846$/€ 
10.887,99 (cfr. 1 - 2 e 3 supra,).

4ª  - Pagou o imposto liquidado, em 26 -01 -1987, antes de apresentar 
a respectiva impugnação (cfr. 1 - 4 e 5 supra).

5ª  - Na petição de impugnação, pediu a Impugnante/Recorrente, 
expressamente, que fossem contados a seu favor os juros (ao tempo) 
previstos nos §§ 1º e 2.º do (também ao tempo) CSISSD – cfr. 1  - 6 
supra.

6ª  - Julgada procedente a impugnação e transitada em julgado a deci-
são, com a consequente obrigação de pagamento dos juros peticionados, 



82 83

a impugnante/Recorrente não recebia nem o imposto anulado nem os 
juros que peticionou,

7ª  - pelo que requereu esses pagamentos à Repartição de Finanças 
competente (cfr. 1 -8 supra).

8ª  - Veio a receber, em restituição, o imposto pago a mais 
(Esc. 1.248.811$/€ 6.229,04) e a recusa de pagamento dos juros (cfr. I  -
11 supra).

9ª  - A utilização, no caso, da acção prevista no art. 145º do CPPT é, no 
entendimento da Recorrente, o meio processual adequado para lhe poder 
assegurar uma tutela plena, eficaz e efectiva do seu direito a juros.

10ª  - A utilização desta acção (para reconhecimento de direitos) não 
pode já fazer -se hoje nos termos restritivos afirmados pela sentença 
sob recurso.

11ª  - A evolução verificada na lei e na doutrina (timidamente na 
jurisprudência) é claramente no sentido do alargamento do campo de 
aplicação da acção para o reconhecimento de direitos, por forma a dar 
cumprimento ao princípio constitucional da tutela plena e efectiva dos 
direitos dos particulares (arts. 20º/1 e 2, 205.°/1 e 2 e 268.°/4 e 5 da 
CRP,),

12ª  - Pelo que, contrariamente ao decidido na sentença sob recurso, 
a utilização pela Recorrente da acção para o reconhecimento do seu 
direito não consubstancia erro na forma de processo.

13ª  - De resto, o recurso à acção do art. 145º do CPPT fê -lo a Recor-
rente na sequência e em cumprimento necessário da impugnação judicial 
que deduziu e que foi julgada procedente.

14ª  - A sentença recorrida enferma, aliás, de um vício de raciocínio ao 
conferir ao interessado a possibilidade de fazer uso da acção do art. 145º 
do CPPT apenas quando esse é o único meio processual susceptível de 
lhe assegurar a tutela efectiva do seu direito e ao reconhecer que, no 
caso, não lhe é possível a convolação porque nem o recurso conten-
cioso, nem a execução de julgado são viáveis, já só o sendo a acção 
para o reconhecimento de direitos do art. 145º do CPPT, o que torna a 
convolação desnecessária.

15ª  - Decidindo corno decidiu, a sentença sob recurso não fez a melhor 
interpretação do art. 145º do CPPT, nomeadamente do seu n° 3; e violou 
os arts. 20º/1 e 2, 205º/1 e 2 e 268º/4 e 5 da CRP, privando a Recorrente 
da garantia que ali lhe é atribuída.

Não houve contra -alegações.
Pelo Exmo Magistrado do Ministério Público foi emitido parecer 

no sentido do não provimento do recurso porque a recorrente só usou 
a acção para o reconhecimento de direito porque, então, já não podia 
requerer a execução de sentença mas, ao usar este meio, subverteu o 
artigo 143º nº5 do CPPT.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
O presente recurso é praticamente igual aos que correram termos neste 

Supremo Tribunal Administrativo com os nºs 607/05 e 609/05, que foram 
julgados em 6 de Outubro de 2005 e 16 de Novembro de 2005 e no qual 
o actual relator foi, respectivamente, adjunto e relator. São idênticas as 
conclusões das alegações e o probatório da sentença, apenas diferindo 
quanto à identidade da recorrente, à numeração das páginas que se 
referem, bem como ao número da impugnação instaurada e respectivos 
valores. Assim sendo, limitar -nos -emos a transcrever o que naqueles 
acórdãos se escreveu sobre as questões suscitadas no recurso.

“A recorrente impugnou judicialmente uma liquidação de imposto 
sucessório, pedindo, além do mais, «os juros a que aludem os 1° e 2° 
do art. 155° do CSISSD», obtendo sentença que, por reconhecer a 
existência de «erro na determinação da matéria colectável (...) que fere 
a liquidação de ilegalidade», a anulou parcialmente, sem nada decidir 
quanto ao pedido de juros que formulara. 

Com esta sentença se conformou a impugnante, não reagindo contra 
a falta de apreciação do pedido de juros que formulara. Mas veio, mais 
tarde, a pedir, à Administração «a restituição do imposto pago, com 
os juros peticionados, vencidos até à data do efectivo pagamento das 
quantias que lhe são devidas». 

A Administração devolveu o imposto correspondente à parte da 
liquidação anulada, mas, considerando «que não existiu erro de facto, 
mas sim de direito, imputável aos serviços», entendeu não ser aplicável 
o § 1° do artigo 155° do Código do Imposto Municipal do Imposto sobre 
as Sucessões e Doações (CIMISSD), pelo que recusou pagar juros. 

Perante este circunstancialismo, a recorrente intentou a presente 
acção, pedindo o reconhecimento do direito a juros indemnizatórios, 
obtendo a sentença de que agora recorre, e que considerou, em súmula, 
haver erro na forma de processo, e inexistir a possibilidade de convo-
lação para outra forma processual adequada. 

A questão a decidir é, pois, a de saber se, nas relatadas circunstân-
cias, a recorrente podia ou não utilizar a acção para reconhecimento de 
direito com vista à obtenção dos perseguidos juros indemnizatórios.

3.2. Como se aponta na sentença e, também, no parecer do Exm°. 
Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal, a recorrente dispunha 
de outros meios processuais para obter a condenação da Administração 
no pagamento de juros indemnizatórios. 

Desde logo, e uma vez que peticionou esses juros na impugnação 
judicial, sem obter decisão do Tribunal de 1ª Instância sobre tal matéria, 
podia ter arguido a nulidade da sentença, por omissão de pronúncia 
sobre questão que o juiz tinha o dever de decidir. 

Mas não o fez. 
Podia, ainda assim, ter recorrido a juízo para obter a execução da 

sentença anulatória da liquidação, e requerer, então, que a Adminis-
tração fosse condenada a pagar juros indemnizatórios. 

Também o não fez. 
Podia ter recorrido contenciosamente do despacho a que se refere o 

ponto 4 da matéria de facto dada por provada na sentença. 
Não o fez. 
Optou por discutir a questão no âmbito administrativo (como, expres-

samente, reconhece na conclusão 2ª das suas alegações), recorrendo a 
juízo só quando concluiu que nada obtinha por essa via, escolhendo, 
então, o único meio processual que o tempo entretanto decorrido lhe 
não impedia — a acção para reconhecimento de direito. 

À escolha da recorrente está subjacente uma concepção segundo a 
qual a acção para reconhecimento de direito tem cabimento quando, 
ainda que haja outros meios processuais mais específicos e adequados 
para obter a tutela jurídica de que carece o interessado, este já não 
está em tempo para deles lançar mão. 

Só uma franja da doutrina, claramente minoritária, perfilha esta 
concepção, que na jurisprudência não encontra eco. 

É que a acção para reconhecimento de um direito está concebida 
como um meio complementar dos restantes meios contenciosos, desti-
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nado a servir os casos em que a lei não faculta instrumentos processuais 
adequados à tutela jurisdicional efectiva dos direitos e interesses legí-
timos do administrado, como se diz no acórdão desta Secção de 11 de 
Dezembro de 2002, proferido no recurso n° 46283, que refere, no mesmo 
sentido, da Secção de Contencioso Administrativo deste Tribunal, os 
arestos de 10 de Fevereiro de 2001, 27 de Julho de 2001, 10 de Julho 
de 2001 e 1 de Outubro de 2001, nos recursos n°s. 46633, 46283, 47462 
e 47063, respectivamente. Em sentido aproximado podem ainda ver -se, 
da Secção de Contencioso Tributário, os acórdãos de 29 de Janeiro 
de 2003 — recurso n° 1514/02 —, 12 de Fevereiro de 2003 — recurso 
n° 15 16/02 —, 26 de Fevereiro de 2003 — recurso n° 1906/02 —,
12 de Março de 2003 — recurso n° 163/03 —, 26 de Março de 2003 
— recurso n° 164/03 —, 2 de Julho de 2003— recurso nº 1905/02  -, 
8 de Outubro de 2003 — recurso n° 525/03 —, 12 de Novembro de 
2003 — recurso n° 1237/03 —, e 14 de Janeiro de 2004 — recurso 
n° 1698/04. 

Apoiando -se em VIEIRA DE ANDRADE, de que cita as Lições ao 
3° ano 96/97, e em jurisprudência consubstanciada em arestos de 15 
de Maio de 1997 — recurso n°41922 —, 9 de Outubro de 1997 — re-
curso n° 38860 —, e 28 de Outubro de 1997 — recurso n° 41797 —
(todos da Secção de Contencioso Administrativo), afirma o acórdão 
da mesma Secção de 12 de Outubro de 1999, proferido no recurso 
n° 35116, que no contencioso administrativo vigora o princípio da 
legalidade ou tipicidade dos meios processuais, pelo que havendo acto 
administrativo cuja impugnação assegure a plena tutela do direito ou 
interesse legalmente protegido não é admissível o recurso à acção para 
reconhecimento de direito. No mesmo pendor e, ainda da Secção de 
Contencioso Administrativo, vão os acórdãos de 14 de Maio de 1996 
— recurso n° 38927 — e 6 de Outubro de 1999—recurso n°45015. 

A Secção de Contencioso Tributário decidiu, em 6 de Outubro de 1999, 
no recurso n° 23747, que o deficiente que desconhece o seu direito à 
isenção de imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, consa-
grado no artigo 44º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, não impugnando 
a liquidação que não contempla o benefício, não pode socorrer -se da 
acção para reconhecimento de direito, «uma vez que a impugnação é o 
modo mais eficaz e que mais garantias dá ao administrado para atacar 
a liquidação de IRS». 

Em caso mais próximo daquele que agora apreciamos julgou a mesma 
Secção que a acção para reconhecimento de direito não é meio proces-
sual idóneo para pedir juros indemnizatórios na sequência de anulação 
judicial da liquidação em impugnação em que tais juros não foram 
pedidos — acórdão de 17 de Abril de 2002, recurso nº 26470, citado, 
aliás, pela sentença recorrida. 

Ora, este carácter de complementaridade instrumental da acção para 
reconhecimento de direito face aos restantes meios processuais, carac-
terizado pela esmagadora maioria da jurisprudência e comummente 
admitido pela doutrina, implica que dela só se possa lançar mão quando 
os outros meios processuais não dêem tutela plena, eficaz e efectiva ao 
direito ou interesse a defender. 

Não está nessa circunstância, como se viu, o direito que a recor-
rente pretende fazer valer, pelo que a acção que intentou não pode 
ter sucesso. 

3.3. Nas conclusões 11ª a 15ª a recorrente defende que esta concep-
ção, perfilhada pela sentença recorrida e acolhida, também, por este 

Tribunal de recurso, não é conforme «ao princípio constitucional da 
tutela plena e efectiva dos direitos dos particulares». 

Também a esta questão deu resposta a nosso ver acertada a sen-
tença recorrida, apoiando -se no acórdão do Tribunal Constitucional 
n° 435/98, de 16 de Julho. 

Se o legislador constitucional exige que a lei ordinária preveja 
meios de reacção perante os tribunais contra todas as actuações da 
Administração lesivas de direitos ou interesses legalmente protegi-
dos, já não impõe que a mesma lei coloque ao dispor dos adminis-
trados uma pluralidade de meios para esse fim. Deste modo, não 
há obstáculo constitucional a que o legislador ordinário tipifique 
os meios processuais que institui, prevendo um a que atribui com-
plementaridade instrumental — ou seja, que pode ser usado quando 
os outros não dêem tutela bastante ao direito ou interesse em de-
fesa. Longe de ofender o que está constitucionalmente garantido, 
o legislador ordinário, ao criar a acção para reconhecimento de 
direito com este carácter complementar, deu completa satisfação 
ao ditame da Constituição.

Em sentido aproximado podem ver -se os acórdãos de 5 de Junho 
de 2000 — recurso n°41915— do Pleno da Secção de Contencioso 
Administrativo deste Tribunal e de 20 de Novembro de 2004 — recurso 
nº 1579/03 — da mesma Secção.”.

Em conformidade com o exposto e sem necessidade de outras con-
siderações, acorda -se em conferência neste Supremo Tribunal Admi-
nistrativo em negar provimento ao recurso, assim mantendo a sentença 
recorrida.

Custas pela recorrente com 50 % de procuradoria.
Lisboa, 18 de Janeiro de 2006. — Vítor Meira (relator) — Baeta de 

Queiroz — Brandão de Pinho.

Acórdão de 18 de Janeiro de 2006.

Assunto:

Processo executivo. Compensação. Reclamação. Subida ime-
diata. Prejuízo irreparável. Artigo 278.°, n.º 3, do CPPT.

Sumário:

 I — A enumeração do n.º 3 do artigo 278.° do CPPT, não é 
taxativa.

 II — Defendendo a reclamante que tem um crédito sobre o 
Estado, susceptível de operar o pagamento da dívida 
exequenda, através do instituto da compensação, e 
pedindo que tal crédito seja atendido no pagamento 
dessa dívida, a reclamação contra o acto de indefe-
rimento de tal pretensão deve subir imediatamente, 
por ser susceptível de causar prejuízo irreparável à 
reclamante.
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Processo n.º 1202/05.
Recorrente: Imobiliária Construtora Grão Pará, S. A.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lúcio Barbosa.

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

1. IMOBILIÁRIA CONSTRUTORA GRÃO PARÁ, SA, com sede 
na Rua Castilho, 50, Lisboa, reclamou junto do Tribunal Fiscal e Ad-
ministrativo de Loulé do despacho do Senhor Secretário de Estado dos 
Assuntos Fiscais que lhe indeferiu o pedido de pagamento de dívidas 
de Contribuição Autárquica através da compensação, por alegadamente 
deter créditos sobre o Estado Português.

Alegou vícios de violação de lei.
Pediu a subida imediata da dita reclamação.
O Mm. Juiz daquele Tribunal decidiu diferir o conhecimento da 

reclamação para final, ordenando que os autos voltassem “ao Serviço 
de Finanças de Lagoa”, devendo ser remetidos ao Tribunal “depois de 
realizada a penhora e a venda”.

Inconformada com esta decisão, a reclamante interpôs recurso para 
este Supremo Tribunal.

Formulou as seguintes conclusões nas respectivas alegações de re-
curso:

1. No âmbito dos processos de execução n. 1066.2003.01502581, a 
Recorrente requereu o pagamento das quantias exequendas através da 
utilização do crédito que titula sobre o Estado Português, mais concreta-
mente o Ministério das Finanças e o Ministério da Segurança Social.

2. Este requerimento foi indeferido por despacho do Senhor Secretário 
de Estado dos Assuntos Fiscais.

3. A Recorrente apresentou uma reclamação desse indeferimento, nos 
termos do disposto no art. 276° do CPPT.

4. A Recorrente requereu a subida imediata da reclamação, com base 
em doutrina doutamente defendida pelo Venerando Juiz Conselheiro 
Jorge Lopes de Sousa, invocando com fundamento a inutilidade da 
decisão se proferida a final, bem como prejuízo irreparável.

5. A reclamação deduzida tem como objecto a apreciação de um facto 
extintivo da própria execução, ou seja, o pagamento da dívida exequenda 
 -cfr. art. 176.°, n. 1, alínea a), e art. 276.° do CPPT.

6. Estando em discussão o meio de pagamento oferecido pela Re-
corrente, e recusado pela Administração Fiscal, está posta em causa 
a legitimidade e legalidade do prosseguimento da própria execução, 
discutindo -se, em concreto, a extinção da mesma.

7. A não subida imediata da reclamação apresentada permitirá o 
prosseguimento dos autos de execução, com a consequente penhora e 
venda dos bens da Recorrente.

8. Se isto se verificar, e a final venha a ser dada razão à Recorrente, 
esta decisão carecerá de total utilidade porquanto o seu património já 
terá sido alienado, tendo apenas a Recorrente direito ao reembolso do 
indevidamente pago.

9. A venda de bens em processo de execução é sempre feita por um 
valor bastante inferior ao valor real.

10. Assim sendo, como é, a entidade exequente penhorará e vendará 
tantos bens quantos os que considere necessários para perfazer o mon-
tante supostamente em dívida.

11. Isto leva à delapidação do património da Recorrente.
12. Caso venha a ser dada razão à Recorrente, a final, esta será apenas 

reembolsada do indevidamente pago, que não corresponderá, necessa-
riamente, ao valor dos bens vendidos.

13. Há aqui um prejuízo irreparável, na medida em que é, até, im-
possível de quantificar.

14. A apreciação da existência, ou não, de um facto extintivo da 
execução, quando questionada em sede de reclamação, nos termos do 
art. 276.° e seguintes do CPPT, é necessariamente de conhecimento 
imediato pelo tribunal, sob pena de violação do direito de tutela judicial 
efectiva garantido a qualquer cidadão.

15. Acresce que ao não admitir o conhecimento imediato da recla-
mação em causa, o Meritíssimo Juiz a quo violou o direito de acesso 
à justiça e o disposto nos art°s. 278° do CPPT, em conjugação com os 
art°s. 95° e 103° da LGT, bem como no art. 268°, n. 4, da CRP.

16. A Recorrente beneficia de apoio judiciário, conforme documento 
junto aos autos de reclamação.

Não houve contra -alegações.
Neste STA, o EPGA defende que o recurso merece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. A questão a decidir tem a ver com a subida imediata a Tribunal (e 

consequente conhecimento) da reclamação apresentada.
Que dizer?
Vejamos a lei.
Dispõe o art. 278° do CPPT:
“1. O tribunal só conhecerá das reclamações quando, depois de reali-

zadas a penhora e a venda, o processo lhe for remetido a final.
“…
“3. O disposto no n. 1 não se aplica quando a reclamação se fun-

damentar em prejuízo irreparável causado por qualquer das seguintes 
ilegalidades:

a) Inadmissibilidade da penhora dos bens concretamente apreendidos 
ou da extensão com que foi realizada;

b) Imediata penhora dos bens que só subsidiariamente respondam 
pela dívida exequenda;

c) Incidência sobre bens que, não respondendo, nos termos de direito 
substantivo, pela dívida exequenda, não deviam ter sido abrangidos 
pela diligência;

d) Determinação da prestação de garantia indevida ou superior à 
devida.

“…”
É óbvio que não pode interpretar -se como taxativa a enumeração 

do n. 3 do art. 278° do CPPT, acima transcrito, sob pena de inconsti-
tucionalidade.

Admitem -se outras ilegalidades para além das descritas, desde que 
de igual magnitude, e susceptíveis de causar prejuízo irreparável ao 
interessado.

Ponto é determinar se o despacho de indeferimento em causa é de 
molde a causar prejuízo irreparável à recorrente.
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Vejamos.
A recorrente, citada para o processo de execução, veio requerer a 

extinção da dívida executiva, pedindo a compensação com o crédito 
invocado.

Como resulta da lei a compensação por iniciativa do contribuinte é 
permitida pelo art. 90° do CPPT.

A autoridade recorrida defende que não, que a reclamante não detém 
o crédito invocado, indeferindo por isso o pedido da recorrente.

Seguir -se -á daqui, como é óbvio, face a tal indeferimento, o prosse-
guimento da execução.

Será que tal decisão é susceptível de causar prejuízo irreparável à 
recorrente?

Entendemos que sim.
Na verdade, e como vimos, a recorrente defende que tem um crédito 

sobre o Estado, suficiente para pagamento das dívidas exequendas 
através da dita compensação.

Assim, impõe -se apreciar imediatamente esta questão, sob pena de, 
prosseguindo o processo, se proceder à penhora e venda dos bens. Sem 
que tal penhora, na hipótese de não estar inquinada de qualquer vício 
susceptível de reclamação com subida imediata, por não caber mani-
festamente na letra e no espírito daquele normativo que atrás se citou, 
terminar com a venda do bem.

A acontecer assim, a recorrente só veria a apreciação desta ques-
tão num momento em que estava já consumado a referida venda. 
Quando, como vimos, ela alega que tem um crédito sobre o Estado 
susceptível de operar uma compensação, com a inerente extinção 
da execução.

Afigura -se -nos pois que uma situação como a presente justifica um 
remédio extremo, como é o recurso com subida imediata.

Diremos pois que esta concreta situação justifica que se possa dizer 
que se está perante uma situação que potencia um prejuízo irreparável 
para a recorrente.

Daí que se imponha a subida imediata dos autos a Tribunal, a fim 
de que o Tribunal conheça do mérito da reclamação, se a tal nada mais 
obstar.

E nem se diga que está descoberto um meio fácil para um qualquer 
executado se furtar à penhora dos bens, ao considerar -se a reclamação 
impeditiva dessa penhora.

Na verdade, nada impedirá a exequente de socorrer -se de um meio 
cautelar (eventual arresto dos bens), na hipótese de estarem reunidos os 
pressupostos legais (vide art°s. 136° e 214° do CPPT).

No sentido ora exposto, já se decidiu neste STA (vide, a propósito, o 
Acórdão de 7 de Dezembro de 2004 — Rec. n. 1216/04).

4. Face ao exposto, acorda -se em conceder provimento ao recurso, 
revogando -se a sentença recorrida, prosseguindo os autos para conhe-
cimento imediato da reclamação, se a tal nada mais obstar.

Sem custas.

Lisboa, 18 de Janeiro de 2006. — Lúcio Barbosa (relator) — Vítor 
Meira — Pimenta do Vale.

Acórdão de 25 de Janeiro de 2006.
Processo n.º 615/04-30.
Recorrente: Garola & Bernardo Construções, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Vítor Meira (por vencimento).

“Garola & Bernardo Construções, Lda” veio requerer a reforma 
do acórdão de 27 de Setembro de 2005 que deferiu parcialmente o 
seu pedido de aclaração. Alegou em síntese e na parte pertinente que 
ocorreu “lapso manifesto do juiz na norma aplicável e na sua aplica-
ção” por o entendimento perfilhado apenas poder dever -se à aplicação 
de normas do CPT numa redacção que não estava então em vigor, 
porquanto, como resulta do artigo 86º, os vogais da Comissão agiam 
“com imparcialidade e independência técnica”, não estando em causa 
qualquer situação de representação, tendo -se por isso cometido “erro 
manifesto e grosseiro”.

A Fazenda Pública pronunciou -se pela improcedência do pedido de 
reforma por não ter ocorrido qualquer lapso manifesto do juiz.

O Exmo Magistrado do Ministério Público não se quis pronunciar.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Começaremos por referir o modo francamente lamentável e desele-

gante como se expressa o reclamante, que entendemos impróprio de 
um articulado processual e do relacionamento institucional, ofensivo 
do próprio Tribunal a que se dirige. Mas sobre tal ponto e por contenção 
ética nada mais se dirá.

O artigo 669º nº2 do CPC prevê os casos em que pode haver reforma 
da sentença:

a) tenha ocorrido manifesto lapso do juiz na determinação da norma 
aplicável ou na qualificação jurídica dos factos;

b) constem do processo documentos ou quaisquer elementos que, só 
por si, impliquem necessariamente decisão diversa da proferida e que o 
juiz, por manifesto lapso, não haja tomado em consideração.

No caso vertente a situação deve ser encarada no âmbito da alínea a) 
de acordo com o invocado pela requerente.

Esta questão já foi tratada no acórdão deste S.T.A. no recurso 388/03, 
de 10/3/2004, cuja apreciação aqui seguiremos de perto. Aí se refere:

A inovação é justificada no relatório do DL n.º 329 -A/95, de 12/12, 
nos termos seguintes: “sempre na preocupação da realização efectiva 
e adequada do direito material e no entendimento de que será mais útil 
à paz social e ao prestígio e dignidade que a administração da justiça 
coenvolve, corrigir que perpetuar um erro juridicamente insustentá-
vel, permite -se, embora em termos necessariamente circunscritos e 
com garantias de contraditório, o suprimento do erro de julgamento 
mediante a reparação da decisão de mérito pelo próprio juiz decisor, 
ou seja, isso acontecerá nos casos em que, por lapso manifesto de 
determinação da norma aplicável ou na qualificação jurídica, a sen-
tença tenha sido proferida com violação de lei expressa ou naqueles 
em que dos autos constem elementos, designadamente de índole 
documental que, só por si e inequivocamente, impliquem decisão 
em sentido diverso e não tenham sido considerados igualmente por 
lapso manifesto.”
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Ora, como se sublinha in Cadernos de Justiça Administrativa n.º 25, 
pág. 54:

“Quanto ao alcance do mesmo preceito legal (dito art. 669.º, n.º 2), o 
STA tem construído um critério orientador para a definição do carácter 
manifesto do lapso cometido e que possibilita a imediata reparação do 
erro de julgamento que o originou. Tem sido, com efeito, sublinhada a 
excepcionalidade desta faculdade que insere um desvio aos princípios 
da estabilidade das decisões judiciais e do esgotamento do poder juris-
dicional do juiz quanto à matéria da causa (art. 666.º, n.º 1 do CPC), 
salientando -se que a mesma só será admissível perante “erros palmares, 
patentes, que, pelo seu carácter manifesto, se teriam evidenciado ao 
autor da decisão, não fora a interposição de circunstância acidental ou 
uma menor ponderação, tê -lo levado ao desacerto”.

Cfr. os acórdãos nºs 46.455 de 16/11/00, 44.495 de 17/03/99 e 46.909 
de 11/7/01.

E o mesmo tem entendido o Tribunal Constitucional, como se vê 
do seu acórdão nº 171/2000 de 22/03: “a al. a) do n.º 2 do art. 669.º 
do CPC prevê a reforma da sentença nas situações de manifesto erro 
de julgamento de questões de direito, erro esse que terá, portanto, de 
ser evidente, patente e virtualmente incontrovertível, para que possa 
fundamentar um pedido de reforma.”

Prevê -se assim a reforma da decisão nas situações de manifesto erro 
de julgamento de questões de facto ou de direito, erro esse que terá, 
portanto, de ser evidente, patente e virtualmente incontroverso.

“Trata -se de casos de descuido, deslize ou de um momentâneo esque-
cimento ou inconsideração do juiz, manifestos ou evidentes, acontecidos 
na elaboração interior do seu raciocínio decisório”  - cfr. o recente acórdão 
do STA, de 02/05/08 rec. 26.235.

Cfr. Lopes do Rego, Comentário ao Código de Processo Civil, 1999, 
pág. 444.

Ora na situação concreta em análise não estamos perante erros palma-
res, patentes ou evidentes que, só por si e pelo seu carácter manifesto, 
tenham levado ao alegado desacerto. Assim sendo, não cabe a decisão 
na previsão do normativo em causa.

Como se pode ver, o acórdão aclarando fundamentou -se na chamada 
teoria da representação entre o sujeito passivo e os seus representante e 
perito designados intervenientes na Comissão. Nele se pode ler que “tal 
representante deu a sua concordância ao que na Comissão foi decidido, 
não tendo lavrado qualquer voto de vencido ou de discordância com 
qualquer das questões que foram tratadas”, “tendo aceitado os valores aí 
fixados e a fundamentação que os sustentou, não faltando ao contribuinte 
um conhecimento concreto da motivação do acto”, concluindo -se que 
“fazendo parte da Comissão e não tendo votado contra o deliberado, 
é ele também autor do acto que agora questiona pelo que, como diz o 
Ministério Público, não pode “venire contra factum proprium””. Em 
consequência, considerou -se fundamentada a decisão no sentido de que, 
face à representação, os efeitos jurídicos respectivos se produziam na 
esfera jurídica do representado.

Sem se fazer qualquer referência à teoria do abuso de direito.
O que se quis dizer e se disse foi que, dada a representação e os 

respectivos efeitos, o contribuinte era como que autor do próprio acto 
impugnado pelo que não teria sentido socorrer -se de um vício que, 
assim, lhe era imputável.

É certo que, como refere a reclamante, o artigo 86º nº2 do CPT, na 
redacção que lhe foi dada pelo DL 47/95 de 10 de Março, referia a “im-
parcialidade e independência técnica” dos vogais da Comissão. Mas o 
artigo 91º nº1 da LGT nenhuma referência faz a tais deveres.

Como se pode ver na anotação à LGT (Leite de Campos, Benjamim 
Rodrigues e Jorge de Sousa) – 2ª edição, fls. 365, “configurando -se 
esta relação como de representação, justificar -se -á que se estabeleça 
a vinculação do sujeito passivo pela actuação deste perito, da mesma 
forma que tal vinculação existe no domínio do direito civil (arts. 1178º 
nº1 e 258º do Código Civil)”, embora com as ressalvas que os autores 
aí expressam.

Ora, no caso concreto, a decisão da Comissão teve lugar em 5 de 
Maio de 1999 pelo que, face à lei vigente, nada há que objectar à alu-
dida representação.

Donde ser de concluir não ter havido no acórdão reformando “lapso 
manifesto do juiz”, “erro evidente, patente e virtualmente incontrovertí-
vel”, “erro palmar, patente e manifesto” ou, sequer, “menor ponderação” 
ou desacerto.

Em conformidade com o exposto, acorda -se em conferência neste 
Supremo Tribunal Administrativo em indeferir o pedido de reforma.

Custas pela reclamante, fixando -se em 99€ a taxa de justiça.

Lisboa, 25 de Janeiro de 2006. — Vítor Meira (relator por vencimento) —
Baeta de Queiroz — Mendes Pimentel (sem prejuízo, naturalmente, da 
declaração de voto de fls. 120 -123).

Acórdão de 25 de Janeiro de 2006.

Assunto:

Caducidade de garantia. Deferimento tácito.

Sumário:

Constatando -se que o despacho judicial apreciando requeri-
mento de verificação de caducidade de garantia, apresen-
tado ao abrigo do artigo 183.º-A do CPPT, foi proferido 
mais de 30 dias após a apresentação daquele requerimento, 
este tem de considerar -se tacitamente deferido, nos termos 
dos n.os 4 e 5 do mesmo artigo.

Processo n.º 691/05 -30.
Recorrente: Sociedade Agrícola e Imobiliária da Quinta 

de S. Paio, L.da

Recorrente: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Cons. Dr. Jorge Manuel Lopes de Sousa
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Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

1 – SOCIEDADE AGRÍCOLA E COMERCIAL DA QUINTA DE 
S. PAIO, LDA, impugnante num processo de impugnação judicial 
pendente no Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela, requereu 
o levantamento de uma penhora.

O Meritíssimo Juiz daquele Tribunal indeferiu o requerido.
Inconformada, a Impugnante interpôs o presente recurso jurisdicional 

para este Supremo Tribunal Administrativo, apresentando alegações 
com as seguintes conclusões:

A) A decisão sob análise, violou, e de uma forma frontal, o estatuído 
nos artigos 183º -A, e 235º, do C.P.P.T., bem como nos artigos 671º e 
672º, do C.P.C., estes aplicáveis ex vi do determinado no artigo 2º, do 
mesmo C.P.P.T.

B) Devendo pois, e muito embora sem que tal constitua qualquer 
demérito para quem a proferiu, ser total e completamente revogada, e 
substituída por uma outra que, expressamente reconheça que o reque-
rimento de folhas 163 a folhas 165, se encontra já deferido tacitamente, 
ou então o defira expressamente

Não foram apresentadas contra -alegações.
O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer 

nos seguintes termos:
O primeiro fundamento do recurso, posto na alínea A) não é de co-

nhecer porque a questão não foi tratada na sentença recorrida e não é 
de conhecimento oficioso.

A norma do art. 183.º -A do C.P.P.T. reporta o “dies a quo” ao da apre-
sentação da impugnação e não ao da prestação de garantia (no caso o da 
efectivação da penhora). Como assim, e tendo em conta que, no caso, a 
impugnação judicial foi apresentada em Março de 2001 (n.º 1 do proba-
tório), quando a sentença recorrida foi proferida há muito que estavam 
perfeitos os prazos previstos nas duas versões do dito art. 183.º -A.

Como assim, procede o segundo fundamento do recurso que, por 
isso, merece provimento.

Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – Na sentença recorrida deu -se como assente a seguinte matéria 

de facto:
1 - Em Março de 2001, a requerente deduziu a presente impugnação ju-

dicial referente a Imposto de Sisa e respectivos juros compensatórios.
2 - Com base na liquidação impugnada neste processo, e por falta 

de pagamento voluntário, foi instaurado o processo de execução fiscal 
n.º 0485 -00/100065.9 no Serviço de Finanças de Bragança, o qual tem 
também o número 2496 -00/7000032 -4 do Serviço de Finanças de Vila 
Real.

3 - Em 18 de Outubro de 2004 foi efectuada a penhora cujo levanta-
mento é agora peticionado (fls. 167).

3 – Nas suas alegações e na conclusão B), a Recorrente suscita a 
questão de estarem verificados os pressupostos de deferimento tácito 
do seu pedido de levantamento da penhora.

A existir deferimento tácito, terá de se entender que está já deferido 
o requerido, pelo que ficará prejudicado o conhecimento das outras 
questões que foram suscitadas no presente recurso jurisdicional.

Assim, dependendo da resposta a essa questão do deferimento tácito 
a utilidade ou não do conhecimento do restante objecto do recurso, 

deverá começar -se por apreciar essa questão que, por ter a ver com 
a utilidade do próprio recurso jurisdicional, tem de considerar -se de 
conhecimento oficioso.

4 – O art. 183.º -A do C.P.P.T., nos seus n.ºs 4 e 5, estabelece o se-
guinte:

4 – A verificação da caducidade cabe ao tribunal tributário de 1.ª 
instância onde estiver pendente a impugnação, recurso ou oposição, 
ou, nas situações de reclamação graciosa, ao órgão com competência 
para decidir a reclamação, devendo a decisão ser proferida no prazo de 
30 dias após requerimento do interessado.

5 – Não sendo proferida a decisão referida no número anterior no 
prazo aí previsto, considera -se tacitamente deferido o requerido.

Como se vê o requerimento de verificação da caducidade da garantia 
considera -se tacitamente deferido se não for proferida decisão no prazo 
de 30 dias após ter sido apresentado o requerimento.

No caso em apreço, o requerimento foi apresentado em 30 -11 -2004, 
como se vê pelo carimbo que nele foi aposto, reproduzido a fls. 9.

A sentença recorrida foi proferida apenas em 1 -2 -2005.
Por isso, é manifesto que decorreu o período de tempo necessário para 

a formação de deferimento tácito, pelo que o requerimento de verificação 
da caducidade tem de se considerar tacitamente deferido.

Nestas condições, é inútil apreciar se o deferimento deveria também 
ocorrer pelo motivo apreciado na sentença recorrida, pelo que fica 
prejudicado o seu conhecimento (art. 137.º do C.P.C.).

Termos em que acordam em conceder provimento ao recurso jurisdi-
cional, revogar o despacho recorrido e considerar deferido tacitamente 
o requerimento de verificação da caducidade da garantia.

Sem custas.
Lisboa, 25 de Janeiro de 2006. — Jorge de Sousa (relator) — Pimenta 

do Vale — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 25 de Janeiro de 2006.

Assunto:

Representante da fazenda pública. Notificação por mandatá-
rio da parte. Artigo 229.º -A do Código de Processo Civil.

Sumário:

No regime legal anterior ao C.P.T.A., não é obrigatório para 
os mandatários das partes notificarem o representante da 
Fazenda Pública dos articulados posteriores à contestação 
e requerimentos autónomos, nos termos previstos no ar-
tigo 229.º-A do CPC para as notificações entre mandatários 
constituídos pelas partes.

Processo n.º 823/05 -30.
Recorrente: Avícola de Galicia, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge de Sousa.
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Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

1 – AVÍCOLA DA GALICIA, SA, interpôs recurso para este Supremo 
Tribunal Administrativo de um despacho do Meritíssimo Juiz do Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Braga que indeferiu um seu requerimento de 
rectificação de um despacho em foi determinado que as partes deveriam 
notificar -se nos termos do art. 229.º -A do C.P.C. e que se informava que 
se considerava incidente tributável a falta de menção do cumprimento 
do disposto naquele normativo, na medida em o Tribunal fosse obrigado 
a dele indagar.

A Recorrente apresentou alegações com as seguintes conclusões:
1. A questão submetida à mui douta apreciação de V. Exas. resume -se 

em saber se a obrigação imposta pelo artigo 229º -A do CPC;
2. Qual seja, a de os mandatários judiciais das partes se notificarem 

mutuamente dos actos que vão praticando no processo após a contes-
tação, é extensível aos representantes legais;

3. Dito doutro modo, se um mandatário judicial é obrigado, por via 
daquele preceito, a notificar um representante legal que no mesmo 
processo intervenha e se este, por sua vez, tem igual obrigação para 
com aquele;

4. Não obstante o entendimento do Mmº. Juiz a quo, que diz que tal 
obrigação existe, a recorrente defende tese contrária, a qual vai tentar 
demonstrar;

5. Com efeito, in casu, o signatário é mandatário judicial da im-
pugnante, ora recorrente, e o director de finanças é representante da 
Fazenda Pública;

6. Ora, a representação vem regulada nos artigos 258º e segs. do CC, 
pela qual alguém realiza um negócio jurídico nos limites dos poderes 
que lhe competem, produzindo os seus efeitos na esfera jurídica do 
representado;

7. Por seu turno, o mandato vem regulado nos artigos 1157º e segs. do 
mesmo diploma, tratando -se de um contrato pelo qual uma das partes se 
obriga a praticar um ou mais actos jurídicos por conta da outra;

8. O mandatário pode ser também representante, nos termos do arti-
go 1178º -1 daquele Código;

9. Mas um representante não é, necessariamente, um mandatário;
10. Ora, o artigo 229º -A do CPC tão só impõe que as notificações se 

façam entre mandatários judiciais das partes;
11. E não entre qualquer interveniente no processo, como é o caso 

do director de finanças, a quem compete a representação legal da Fa-
zenda Pública;

12. Mas não é mandatário judicial da mesma;
13. Já que o mandato judicial só pode ser conferido a advogados, 

advogados estagiários e solicitadores, cfr. artigo 34º -1 do CPC;
14. Dispondo, por seu turno, o artigo 5º -2 do CPPT que “o mandato 

tributário só pode ser exercido, nos termos da lei, por advogados, ad-
vogados estagiários e solicitadores quando se suscitem ou discutam 
questões de direito perante a administração tributária em quaisquer 
petições, reclamações ou recursos”;

15. Como não ocorreria impor -se as notificações entre o signatário, 
como mandatário judicial, e o Ministério Público, que é o representante 
do Estado, também a do director de finanças não pode ocorrer;

16. Pois que nem um nem outro é mandatário judicial, mas repre-
sentante legal;

17. Sendo, um e outro, tão só, por essa sua qualidade, intervenientes 
no processo;

18. Também, as próprias partes, pleiteando, porventura, por si, quando 
não seja obrigatória a constituição de advogado, cfr. mesmo artigo 34º -1, 
não estão obrigadas a notificar -se mutuamente, como é óbvio;

19. Há, pois, lapso manifesto ao ordenar -se que “as partes” deverão 
notificar -se mutuamente, nos termos do referido artigo 229º -A;

20. O argumento do Mmº. Juiz, reproduzindo o fundamento, exclusi-
vamente economicista, do legislador não pode ter aplicação quando as 
ditas partes não sejam representadas por mandatários judiciais;

21. Aliás, o que se diz no preâmbulo do DL nº 183/2000 de 10 de 
Agosto é que “pretende -se ainda desonerar os tribunais da prática de ac-
tos de expediente que possam ser praticados pelas partes, como acontece, 
por um lado, com a de recepção e envio de articulados e requerimentos 
autónomos por estas apresentados após a notificação ao autor da contes-
tação do réu, os quais passarão a ser notificados pelo mandatário judicial 
do apresentante ao mandatário judicial da contraparte, no respectivo 
domicílio profissional”;

22. Não sendo, assim, apenas o que o Mmº. Juiz a quo transcreve 
no despacho em crise, pois, se tivesse continuado um pouco mais, 
teria visto claramente que o legislador, tanto no dito preâmbulo como 
no próprio articulado da lei, se refere expressamente aos mandatários 
judiciais das partes;

23. Excluindo, pois, qualquer outra qualidade de intervenientes no 
processo;

24. Não podendo imputar -se ao legislador, como faz o Mmº. Juiz, 
falta de precisão na redacção do preceito, pois que ele bem conhece a 
lei e a língua portuguesa;

25. Violou o Mmº. Juiz a quo as normas dos artigos 5º -2 do CPPT, 
258º e segs., 1157º e segs. e 1178º -1 do CC e 34º -1 e 229º -A do CPC.

Nestes termos,
E nos que mui doutamente não deixarão de ser supridos por V. Exas., 

deve ao presente recurso conceder -se inteiro provimento, com todas as 
consequências, revogando -se, designadamente, o despacho recorrido,

Como é tudo de lei e de elementar Justiça!
Não foram apresentadas contra -alegações.
O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer 

nos seguintes termos:
O despacho recorrido é o que indeferiu o pedido de rectificação, como 

se vê do teor do requerimento de fls. 24.
Como não houve recurso do despacho rectificando, rege a 2.ª parte 

do n.º 2 do art. 667.º do C.P.C., nos termos do qual só há recurso de 
agravo do despacho que deferir a rectificação.

Assim, e como no caso o pedido de rectificação foi indeferido, deste 
indeferimento não cabe agravo, pelo que, salvo melhor opinião, não se 
deve conhecer do recurso.

Se, porém, assim não se entender, então é de prover o recurso, pois 
que o representante da Fazenda Pública não deve ser considerado man-
datário judicial, nomeadamente para os efeitos do art. 229.º -A do C.P.C. 
(cfr. ac. de 25 -5 -05, rec. N.º 195/05, para cuja fundamentação remeto, 
“brevitatis causa”.
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A Recorrente foi notificada deste douto parecer, defendendo, em suma, 
que o seu requerimento de interposição de recurso deverá ser interpretado 
como indicando como objecto do recurso o despacho rectificando que 
consta de fls. 421.

Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A primeira questão a apreciar é a de saber qual o despacho de que 

a Recorrente interpôs o presente recurso jurisdicional: se foi aquele cuja 
rectificação pediu ou o que indeferiu o pedido de rectificação.

A fórmula utilizada pela Recorrente foi a seguinte: «... notificada 
do despacho de fls..., que indeferiu o seu anterior requerimento de 
rectificação do despacho de fls..., porque inconformada, vem do mesmo 
interpor recurso...».

Esta frase é ambígua, pois a expressão «do mesmo», que identifica 
o despacho de que se recorre, tanto poderia reportar -se ao despacho 
de que se pediu a rectificação como àquele que indeferiu o pedido de 
rectificação.

O facto de a Recorrente na parte final do mesmo requerimento, antes 
de iniciar as alegações, referir como fundamento da tempestividade do 
recurso jurisdicional, o art. 686.º, n.º 1, do C.P.C. revela que a Recorrente 
pretendeu, efectivamente, interpor recurso do despacho de que pediu a 
rectificação, pois esta norma reporta -se à contagem do prazo de interposi-
ção de recurso dos despachos de que é pedida rectificação, estabelecendo 
que o prazo para recorrer deles só começa a correr depois de notificada 
a decisão proferida sobre o requerimento de rectificação.

Assim, é de entender que o despacho de que a Recorrente recorreu 
foi o de fls. 421 do processo principal (fls. 3 do presente processo de 
agravo) em que se determinou o seguinte:

As partes deverão, doravante, notificar -se nos termos do art. 229º -A 
do CPC, sendo informadas de que consideramos incidente tributável 
a falta de menção de cumprimento do disposto naquele normativo, na 
medida em que obrigue a dele indagar.

3 – A questão que é objecto do presente recurso jurisdicional é, assim, 
a de saber se as partes que tenham constituído mandatário judicial têm 
obrigação de notificar o representante da Fazenda Pública, de «todos os 
articulados e requerimentos autónomos que sejam apresentados após a 
notificação ao autor da contestação do réu», nos termos do art. 229.º -A
do C.P.C..

No acórdão de 25 -5 -2005, proferido no recurso n.º 195/05, deste 
Supremo Tribunal Administrativo, referido no douto parecer do Ex-
celentíssimo Procurador -Geral Adjunto, apreciou -se uma questão de 
interpretação do mesmo artigo, mas noutra vertente que é a de saber se 
o representante da Fazenda Pública está sujeito ao dever de efectuar as 
notificações referidas naquele art. 229.º -A.

No entanto, em face do princípio da igualdade de meios processuais, 
enunciado no art. 98.º da L.G.T., em que se estabelece que «as partes 
dispõem no processo tributário de iguais faculdades e meios de defesa, 
a solução para a questão de saber se o representante da Fazenda Pública 
deve efectuar as notificações está conexionada com a de saber se deve ser 
notificado. Por isso, trata -se de duas vertentes da mesma questão essencial, 
que é a de saber se o representante da Fazenda Pública deve ser equiparado 
a mandatário, para os efeitos previstos naquele art. 229.º -A.

4 – O presente processo iniciou -se antes de 1 -1 -2004, pelo que não 
lhe é aplicável, supletivamente, além do C.P.C., o regime do C.P.T.A., 
mas sim o da L.P.T.A., por força do disposto nos arts. 5.º, n.º 1, e 7.º 

da Lei n.º 15/2002, de 22 de Fevereiro, na redacção dada pela Lei 
n.º 4 -A/2003, de 19 de Fevereiro.

O referido art. 229.º -A estabelece o seguinte:

Artigo 229.º -A
Notificações entre os mandatários das partes

1  - Nos processos em que as partes tenham constituído mandatário 
judicial, todos os articulados e requerimentos autónomos que sejam 
apresentados após a notificação ao autor da contestação do réu, serão 
notificados pelo mandatário judicial do apresentante ao mandatário 
judicial da contraparte, no respectivo domicílio profissional, nos termos 
do artigo 260.º -A.

2 – O mandatário judicial que só assuma o patrocínio na pendência 
do processo indicará o seu domicílio profissional e, se for o caso, o 
respectivo endereço de correio electrónico ao mandatário judicial da 
contraparte.

Com a imposição da obrigação de serem efectuadas pelos mandatários 
notificações entre si, pretendeu -se «desonerar os tribunais da prática 
de actos de expediente que possam ser praticados pelas partes», como 
se refere no Preâmbulo do Decreto -Lei n.º 183/2000, de 10 de Agosto, 
que aditou o art. 229.º -A ao C.P.C.

No entanto, os termos em que está redigido este artigo não abrangem 
todas as situações de apresentação de articulados e requerimentos.

Na verdade, por um lado, não se impõe a obrigação de efectuar notifi-
cações às próprias partes, quando forem elas que apresentem articulados 
e requerimentos, nos casos em que podem intervir sem mandatário 
indicados no art. 32.º do C.P.C., pois refere -se que as notificações são 
efectuadas «pelo mandatário judicial do apresentante».

Por outro lado, ao fazer -se referência aos casos em que as partes 
«tenham constituído mandatário judicial» e não àqueles em que elas 
sejam representadas por mandatário judicial, está -se, em termos literais, 
a afastar do campo de aplicação desta norma os casos em que ocorre essa 
representação por advogado, solicitador ou advogado -estagiário, mas ele 
não é constituído pelas partes, como sucede nos casos de apoio judiciário 
e nos casos de nomeação previstos no art. 698.º, n.º 1, do C.P.C..

De forma idêntica, o teor literal daquele art. 229.º -A não abrange os 
casos em que uma das partes é representada pelo Ministério Público, 
pois também não ocorre nela constituição de mandatário, mas sim uma 
representação legal, em que o Ministério Público não actua no âmbito 
de uma relação de mandato, mas com autonomia constitucionalmente 
garantida (arts. 219.º, n.º 2, da C.R.P.) e caracterizada pela «vinculação 
a critérios de legalidade e objectividade e pela exclusiva sujeição dos 
magistrados do Ministério Público às directivas, ordens e instruções 
previstas nesta lei» (art. 2.º, n.º 2, do Estatuto do Ministério Público).

O mesmo sucede com o representante da Fazenda Pública, que tam-
bém assume uma representação legal (arts. 72 e 73.º do E.T.A.F. de 
1984 e 53.º e 54.º do E.T.A.F. de 2002), sem as características de uma 
relação de mandato forense.

Por outro lado, a fórmula utilizada, reportando -se aos «processos em 
que as partes tenham constituído mandatário judicial», interpretada 
à luz do princípio da igualdade das partes, enunciado no art. 3.º -A 
do C.P.C., aponta no sentido de aquele art. 229.º -A, n.º 1, apenas ser 
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aplicável, nos casos de constituição de mandatário, quando todas as 
partes o tenham constituído, pois apenas nesses com a generalização 
da obrigação de notificação a todas as partes, a concretização daquele 
princípio será atingida.

5 – Assente que os termos daquele art. 229.º -A não abrangem as 
situações em que não há constituição de mandatário, a extensão do 
regime nele previsto aos casos em que as partes são representadas por 
mandatário não constituído ou por representantes institucionais desig-
nados por lei, como sucede com o Ministério Público e o representante 
da Fazenda Pública, apenas será viável por interpretação extensiva ou 
por aplicação analógica, ou através de outra disposição legal de que se 
infira tal extensão.

Sobre a interpretação extensiva, ensina BAPTISTA MACHADO (1):
O intérprete chega à conclusão de que a letra do texto fica aquém do 

espírito da lei, que a fórmula verbal adoptada peca por defeito, pois diz 
menos do que aquilo que se pretendia dizer. Alarga ou estende então o 
texto, dando -lhe um alcance conforme ao pensamento legislativo, isto 
é, fazendo corresponder a letra da lei ao espírito da lei. Não se tratará 
de uma lacuna da lei, porque os casos não directamente abrangidos pela 
letra são indubitavelmente abrangidos pelo espírito da lei. Da própria 
ratio legis decorre, p. ex., que o legislador se quer referir a um género; 
mas, porventura fechado numa perspectiva casuística, apenas se referiu 
a uma espécie desse género.

A interpretação extensiva assume normalmente a forma de extensão 
teleológica: a própria razão de ser da lei postula a aplicação a casos que 
não são directamente abrangidos pela letra da lei mas são abrangidos 
pela finalidade da mesma.

Os argumentos usados pelo jurista para fundamentar a interpretação 
extensiva são o argumento de identidade de razão (arg. a pari) e o 
argumento de maioria de razão (arg. a fortiori). Segundo o primeiro, 
onde a razão de decidir seja a mesma, a mesma deve ser a decisão. De 
acordo com o segundo, se a lei explicitamente contempla certas situa-
ções, para que estabelece dado regime, há -de forçosamente pretender 
abranger também outra ou outras que, com mais fortes motivos, exigem 
ou justificam aquele regime.

No caso em apreço, não é seguro que ao referir -se apenas aos casos 
em foi constituído mandatário o legislador tenha dito menos do que o 
que queria, designadamente no que concerne aos casos de represen-
tação legal orgânica previstos na lei. Com efeito, tendo em mente o 
caso do Ministério Público (2) é perfeitamente compreensível que não 
se tenha pretendido desonerar o tribunal de efectuar notificações aos 
mandatários das partes, passando a onerar com tal tarefa os serviços 
do Ministério Público, pois, ao fim e ao cabo, funcionando os serviços 
deste no âmbito do próprio tribunal e sendo mesmo, em alguns casos, 
os respectivos serviços assegurados por funcionários da carreira de fun-
cionários judiciais (3), não se estaria a desonerar o tribunal, globalmente 
considerado como serviço público, integrado por serviços judiciais e 
do Ministério Público.

Por outro lado, a conclusão de que não se terá pretendido estender 
ao Ministério Público o regime daquele art. 229.º -A, n.º 1, é reforçada 
pela sua parte final e pelo n.º 2, em que se refere que as notificações se 
fazem no domicílio profissional do mandatário e que os mandatários 
que assumam o patrocínio na pendência do processo indicarão o seu 

domicílio profissional, pois este conceito não é aplicável ao Ministério 
Público.

Para além disso, há um argumento quantitativo que, se bem que tenha 
um peso duvidoso, não deixa de impressionar pela invulgar dimensão 
da quantidade dos lapsos legislativos que o consubstanciariam se não se 
fizesse uma interpretação literal, que é o facto de no referido art. 229.º -A 
e respectiva epígrafe se fazerem 6 (seis) referências a «mandatário das 
partes» e «mandatário judicial»: na verdade, sendo absolutamente inusual 
que em cerca de meia dúzia de linhas de texto haja seis lapsos terminológi-
cos (!), parece de concluir que o uso insistente daquela expressão, em vez 
de uma fórmula mais abrangente (como, por exemplo, «representantes das 
partes»), será o reflexo de que se pretendeu mesmo restringir a aplicação 
da norma aos casos em que é adequado utilizar essa expressão.

6 – No que concerne a aplicação analógica ela apenas seria possível 
se se estivesse perante uma lacuna de regulamentação.

Como refere BAPTISTA MACHADO, haverá uma lacuna jurídica 
quando existir uma incompletude contrária ao direito, quando não houver 
na lei resposta para uma questão jurídica. (4)

No caso em apreço não se esta perante uma situação desse tipo, pois, 
por um lado, as situações em que uma das partes não constitui mandatário 
têm regulamentação, que é a de as notificações respectivas terem de ser 
efectuadas pela secretaria do tribunal.

Por outro lado, não pode considerar -se seguro que o fim visado pelo 
legislador de desonerar os tribunais não se tenha limitado apenas aos 
casos em que as partes constituem mandatário: na verdade, a constituição 
de mandatário judicial pelas partes será a regra nos processos cíveis e os 
casos em que todas as partes constituem mandatário serão, decerto, muito 
mais numerosos do que aqueles em que intervém o Ministério Público ou 
um advogado nomeado, pelo que a pretendida desoneração dos tribunais 
será atingida, em grande medida, mesmo que se afastem do âmbito de 
aplicação da norma os casos em que não ocorra essa constituição.

Por isso, não se detectando uma lacuna de regulamentação, mesmo 
numa perspectiva teleológica, está afastada a possibilidade de fazer uma 
aplicação analógica daquele regra do art. 229.º -A.

7 – Por outro lado, à face da legislação aplicável ao caso dos autos, 
que como se referiu é a anterior à entrada em vigor do C.P.T.A., não se 
vislumbra qualquer disposição legal de que, directa ou indirectamente, 
se possa inferir uma extensão ao representante da Fazenda Pública (ou 
ao Ministério Público) das obrigações de efectuar notificações previstas 
naquele art. 229.º -A.

Termos em que acordam em conceder provimento ao recurso juris-
dicional e em revogar o despacho recorrido.

Sem custas.
Lisboa, 25 de Janeiro de 2006. — Jorge de Sousa (relator) — Pimenta 

do Vale — Lúcio Barbosa.

(1) Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador, páginas 185 -186
(2) Já que o do representante da Fazenda Pública não estaria presente, decerto, nas preo-

cupações legislativas ao introduzir alterações no C.P.C.
(3) Nos termos do art. 66.º, n.º 2, alínea b), do Estatuto dos Funcionários de Justiça, 

aprovado pelo Decreto -Lei n.º 343/99, de 26 de Agosto, é dever dos funcionários de justiça 
«colaborar na normalização do serviço, independentemente do lugar que ocupam e da 
carreira a que pertencem».

(4) Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador, página 194.
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Acórdão de 25 de Janeiro de 2006.

Assunto:

IRC. Especialização de exercícios. Juros de mora de acções 
judiciais. Proveitos. Provisões.

Sumário:

 I — O princípio de especialização de exercícios, porque se 
destina a tributar a riqueza gerada em cada exercício, 
impõe que os respectivos proveitos e custos sejam conta-
bilizados à medida que sejam obtidos e suportados, e não 
à medida que o respectivo recebimento ou pagamento 
ocorram.

 II — Porém, não ofende tal princípio a contabilização de juros 
de mora, referentes a uma acção judicial entretanto in-
tentada, como proveito, em exercício posterior (quando 
tais proveitos forem efectivamente percebidos) se a não 
contabilização no exercício em que a acção foi proposta 
não resultou de omissão voluntária ou intencional.

Processo n.º 830/05 -30.
Recorrente: CENTROCAR — Centro de Equipamentos Mecânicos, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Cons. Dr. Lúcio Barbosa.

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

1. CENTROCAR – Centro de Equipamentos Mecânicos, Ld., com 
sede nos Marcos da Pedrulha – Zona Industrial – Eiras – Coimbra, im-
pugnou judicialmente, junto do então Tribunal Tributário de 1ª Instância 
de Coimbra, a liquidação adicional de IRC do ano de 1989.

O Mm. Juiz do TAF de Coimbra julgou tal impugnação parcialmente 
procedente.

Inconformada, a impugnante interpôs recurso para este Supremo 
Tribunal.

Formulou as seguintes conclusões nas respectivas alegações de re-
curso:

1. É a partir das regras da contabilidade que, numa primeira fase, 
deve ser feito o apuramento do lucro tributável para efeitos fiscais, sem 
prejuízo da posterior realização de correcções que a legislação fiscal 
determinar ao resultado obtido com base na contabilidade, nos termos 
do n. 1 do artigo 17..° do CIRC.

2. Assim, de acordo com o princípio contabilístico da “prudência” a 
recorrente não devia contabilizar como proveito, como na verdade não 
contabilizou, um montante de juros de mora objecto de condenação 
judicial contra um seu cliente, sem que tenha ocorrido o seu pagamento, 
dado tratar -se de um “activo contingente”.

3. O “princípio ou regra da prudência” deve prevalecer, no caso ob-
jecto de recurso, sobre o “princípio da especialização dos exercícios”, 
pelo simples facto da contabilização prudente de um activo ser mais 
relevante, sob o ponto de vista da “true and fair view” do balanço e da 

“defesa dos credores”, do que considerar como proveito um potencial 
recebimento que está para além da vontade e do controlo da própria 
empresa, antes dependendo, ao menos em parte, da eficácia da máquina 
judicial e da existência de bens do devedor.

4. Embora o “princípio da especialização dos exercícios” deva 
ceder, no caso do recurso, face ao “princípio da prudência”, porém, 
mesmo entendendo -se o contrário, o que apenas se configura como 
hipótese de raciocínio, tal princípio – o da especialização dos exer-
cícios” – não impede que no caso concreto dos juros de mora de 
acções judiciais, dada a contingência e imprevisibilidade inerente 
ao seu recebimento, sejam apenas contabilizados, enquanto proveito, 
no ano em que tal vier a suceder, tal permitindo o artigo 18. n. 2 
do CIRC.

5. Acresce que, nos termos do artigo 17.° n. 1 do CIRC, os juros de 
acções judiciais não são objecto de variações patrimoniais positivas 
(cfr. artigo 21.° do CIRC) nem de especiais correcções de acordo com 
critérios da fiscalidade que determinem que devam ser considerados 
como proveitos fiscalmente relevantes.

6. O acórdão do TCA Sul de 29.4.03 em que o Senhor Juiz a quo se 
estribou, relatava uma situação completamente diferente da presente, 
uma vez que nesse caso o contribuinte debitou (“facturou”) os juros 
aos seus clientes e contabilizou tais proveitos na conta de “proveitos 
diferidos”, não tendo sucedido nada disto com a recorrente.

7. Desta forma, salvo o devido respeito, não faz sentido, no caso pre-
sente, defender (tal como o fez o Senhor Juiz “a quo”) que a recorrente 
devia antes ter levado a proveito os juros e, consequentemente, criar 
uma provisão para clientes de cobrança duvidosa.

8. De qualquer forma, ainda que pudesse fazer sentido tal contabi-
lização (debitar ao cliente/levar a proveito e, consequentemente, criar 
provisão), o que de forma alguma se concede, sempre se diga que os 
tribunais não podem deixar de ser sensíveis ao encargo administrativo 
suplementar que tal procedimento trás para as empresas com a gestão 
do seu contencioso, sem efeitos práticos visíveis, quer para a AF quer 
para o contribuinte.

9. Por outro lado, a empresa ao “debitar” os juros de mora aos 
clientes objecto de processo ou execução judicial poderá estar a 
beneficiar o próprio infractor, pois vai possibilitar ao devedor a 
contabilização de um custo, com o consequente decréscimo da sua 
matéria colectável.

10. Foram, pois, violados os artigos 17º n. 1 e 18º n. 2 do CIRC 
e, bem assim, o “princípio da prudência” constante do n. 4 do POC, 
aprovado pelo DL 410/89, de 21 de Novembro, dos pontos 5.3. e 6. da 
Directriz Contabilística n. 26, de 19.5.1999, e, por força da aplicabili-
dade no direito interno, ex vi Directriz Contabilística n. 18 (publicada 
no DR 179, 2ª série de 5.8.1997), do n. 20 e 21 da IAS 37; foi ainda 
violado o mesmo princípio constante do POC do Sistema Bancário, nos 
termos Instrução n. 4/96 do Banco de Portugal, Capítulo VII (Normas 
Específicas de Contabilização), ponto 4 (Créditos Vencidos), ponto (ii) 
(contabilização de juros e despesas após o vencimento), aplicável ana-
logicamente ao presente caso.

Não houve contra -alegações.
Neste STA, o EPGA defende que o recurso não merece provi-

mento.
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Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. No tocante à matéria de facto, e uma vez que a mesma não veio im-

pugnada, remete -se para os termos da decisão da 1ª instância – art. 713º, 
6, do CPC, ex -vi do art. 726º do mesmo Código.

3. A questão a resolver nos presentes autos está em saber se os juros de 
mora peticionados em acções propostas em tribunal devem ser incluídas 
ou não na rubrica proveitos, relativamente ao exercício em que a acção 
foi proposta ou se, pelo contrário, podem ser incluídas no exercício em 
que tais juros de mora vierem a ser percebidos.

A recorrente coloca a questão do seguinte modo:
“O objecto do presente recurso respeita, pois, à inclusão na matéria 

colectável de IRC do ano de 1989 dos seguintes valores referentes a 
proveitos incorridos, na opinião da AF, com juros de mora judiciais”.

O que a recorrente entende é que esse montante de juros de mora só 
pode ser contabilizado no exercício em que venham efectivamente a 
ser obtidos.

Defende assim que o princípio de especialização de exercícios, deve 
ceder face ao princípio da prudência. E, mesmo que assim se não entenda, 
devido à imprevisibilidade e contingência do seu recebimento, só podem 
ser contabilizados como proveito no ano do respectivo recebimento, 
como é permitido pelo art. 18º do CIRC. Também de acordo com o 
art. 17º do CIRC não são proveitos fiscalmente relevantes. Acresce 
que considerar tais juros como proveito e inscrever uma verba igual 
como provisão (como sustenta o Mm. Juiz), constitui um encargo ad-
ministrativo para as empresas, a que o Tribunal não pode deixar de 
ser sensível.

Que dizer?
Pois bem.
É inequívoco que vigora no CIRC o princípio da especialização de 

exercícios, como decorre do art. 18º, 1, do CIRC.
Ora, não se percebe porque razão o alegado princípio da prudência 

deve prevalecer sobre o princípio da especialização de exercícios.
Nada se vê que impeça que a importância em causa seja levada a 

proveitos (com a correlativa provisão), já que, como bem refere o Mm. 
Juiz a quo, fazendo apelo a este normativo legal, considera que “os pro-
veitos e os custos devem ser reconhecidos quando obtidos ou incorridos, 
independentemente do seu recebimento ou pagamento”.

Na verdade, é sabido que o princípio de especialização dos exercícios 
visa tributar a riqueza gerada em cada exercício, independentemente do 
seu efectivo recebimento.

A aplicação deste princípio ganha assim relevância nos casos em que 
não existe coincidência entre o exercício em que os ganhos ou perdas 
são contabilizados e o exercício em que os recebimentos ou despesas 
correspondentes têm lugar.

Aquele princípio vale assim para os casos em que os custos são con-
tabilizados num exercício mas em que a despesa efectiva só é suportada 
noutro, e para os casos em que o ganho ainda que contabilizado num 
exercício, só é, de facto, recebido noutro.

Ora, em tais situações, em que existe desencontro entre a contabi-
lização dos custos e dos proveitos e a sua efectiva concretização, a 
lei ordena que os mesmos sejam contabilizados à medida que sejam 
obtidos e suportados, e não à medida que o respectivo recebimento 
ou pagamento ocorram. Daí que se devam imputar ao exercício os en-
cargos que emergem de operações nele realizadas, ainda que nele não 

suportadas, do mesmo modo que se devem imputar a um exercício os 
proveitos resultantes de operações nele feitas mesmo que arrecadados 
noutro (1).

Quer isto dizer que o facto do seu recebimento estar para além da 
vontade e do controle da própria empresa não significa que não possa 
ser tido como proveito do respectivo exercício, almofadado com a 
possibilidade da provisão de igual montante – art.33º, 1, a) e 34º, 1, b) 
do CIRC, na redacção ao tempo vigente.

Nem se nos afigura – diferentemente do que defende o recorrente 
– que os juros das acções judiciais não sejam objecto de variações 
patrimoniais positivas, que impeçam que sejam considerados proveitos 
fiscalmente relevantes.

Por outro lado, não se vê que uma tal contabilização proveito /provisão 
signifique encargo administrativo suplementar gravoso, nem onde possa 
estar o benefício do infractor.

Mas não quer isto dizer, sem mais, que se deva proceder à correcção 
técnica do proveito em causa, considerando, como se viu, o princípio 
da especialização dos exercícios.

Sem pôr em causa a relevância fiscal de tal princípio, não haverá 
impedimento à imputação de custos (ou de proveitos) a exercícios 
anteriores, quando tal imputação não tenha resultado de omissões vo-
luntárias e intencionais com vista a operar transferência de resultados 
entre exercícios.

O que está de acordo com o POC – Plano Oficial de Contabilidade, 
tanto de 1977, como de 1989 – prevendo perdas imputáveis a exercícios 
anteriores.

Aliás, a própria AF, bastante rígida no entendimento deste princípio 
da especialização económica dos exercícios (vide ofício -circular C -1/71, 
de 11/1) flexibilizou a sua posição através do ofício -circular C -1/84, de 
18/6, consequência do parecer do Centro de Estudos Fiscais, publicado 
in CTF 307/309, págs. 781 e ss., sobre que recaiu despacho de concor-
dância do SEO, de 8/6/84.

Assim, no caso concreto, afigura -se -nos ser de aceitar, para efeitos 
fiscais a contabilização efectuada pelo contribuinte, já que não vem 
ocorre qualquer omissão voluntária ou intencional, com vista a operar 
transferência de resultados entre exercícios (2).

Sem embargo de se reconhecer a necessidade de contabilizar como 
proveito o montante dos juros de mora, quando efectivamente forem 
percebidos.

A pretensão do recorrente merece assim acolhimento.
4. Face ao exposto, acorda -se em conceder provimento ao recurso, 

revogando -se a sentença recorrida no segmento impugnado, julgando -se 
nessa parte procedente a impugnação, com a inerente anulação, nessa 
dimensão, do acto impugnado, com a restituição do montante indevida-
mente liquidado, acrescido dos competentes juros indemnizatórios.

Sem custas.
Lisboa, 25 de Janeiro de 2006. — Lúcio Barbosa (relator) — Vítor 

Meira — Pimenta do Vale.

(1) Vide Acórdão do STA de 9/2/2000, rec. n. 22.208
(2) Vide Acórdão do STA de 23/2/2000, rec. n. 24.039
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Acórdão de 25 de Janeiro de 2006.

Assunto:

Caducidade da liquidação. Omissão de pronúncia. Conhe-
cimento oficioso.

Sumário:

 I — Não ocorre omissão de pronúncia quando o juiz não 
aprecia a caducidade da liquidação não invocada na 
petição inicial.

 II — A caducidade da liquidação não é, no direito tributário, 
de conhecimento oficioso.

Processo n.º 913/05 -30.
Recorrente: Luís Miguel Morais de Almeida.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Vítor Meira.
Luís Miguel Morais de Almeida impugnou no Tribunal Tributário de 

1ª Instância do Porto a liquidação de imposto de sisa, juros compensa-
tórios e selo que lhe foi notificada.

Por sentença da Mª Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto 
foi a impugnação julgada improcedente.

Não se conformando com tal decisão dela recorreu o impugnante para 
o Tribunal Central Administrativo Norte, o qual se declarou incompe-
tente em razão da hierarquia para conhecer do recurso, sendo os autos 
remetidos a este Supremo Tribunal Administrativo.

O recorrente formulou as seguintes conclusões das suas alegações:
A) A douta sentença sob recurso é nula por omissão de pronúncia, 

ao não conhecer da caducidade do direito à liquidação alegada pelo 
impugnante, ainda que de forma deficiente.

B) Caso se entenda que não resulta da petição inicial da impugnação 
a alegação da caducidade do direito à liquidação, a douta sentença é 
igualmente nula por omissão de pronúncia, porquanto a mesma cadu-
cidade é de conhecimento oficioso.

C) O prazo de caducidade do direito de liquidação adicional de im-
posto municipal de sisa relativo a transmissão ocorrida em 23 de Junho 
de 1998 e que não se baseie em avaliação é de quatro anos contados, 
nos termos do art.° 45º, n°1, da LGT, conjugado com o n°5 do art°5º 
do Decreto -Lei n°398/98, de 17 de Dezembro, e com o § 3º do art°111º 
do CIMSISD.

D) Não tendo o recorrente sido notificado da liquidação impugnada 
até ao dia 23de Junho de 1998, caducou o direito à mesma liquidação

E) A douta sentença, ao não julgar verificada a caducidade do di-
reito à liquidação, interpretou e aplicou erradamente artº45º, n°1, da 
LGT, conjugado com o n°5 do art°5° do Decreto -Lei n°398/98, de 17 
de Dezembro, e com o § 3.° do art°111º do CIMSISD, violando estes 
preceitos legais.

Não houve contra -alegações.
Pelo Exmo Magistrado do Ministério Público foi emitido parecer 

no sentido do provimento do recurso por procederem a três últimas 
conclusões das alegações.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
A sentença recorrida considerou provados os seguintes factos:
A. Em 02/08/97, o impugnante foi o único outorgante de um contrato 

promessa de compra e venda, onde promete comprar à sociedade Amé-
rico Clemente & Companhia Limitada, pelo preço de 25.000.000$00, 
uma habitação tipo T3, Dto., ao nível do 3° andar com lugar de garagem 
e arrumos, no prédio sito na Rua Dr. Mário Cal Brandão n°s 311 e 327, 
Águas Santas, Maia, fls. 19 a 21 dos autos.

B. Em 23/06/98, o impugnante outorgou uma escritura pública com 
a sociedade Américo Clemente & Companhia Limitada, declarando 
comprar -lhe, pelo preço de 14.500.000$00, a fracção autónoma desig-
nada pela letra “M”, correspondente a habitação no 3° andar direito, 
tipo T 3, com entrada pelo n° 327 da Rua Mário Cal Brandão, lugar 
de aparcamento automóvel, e arrumos ambos na sub -cave, fls. 11 a 18 
dos autos.

C. Para tal aquisição, a impugnante recorreu ao crédito bancário no 
valor de 19.890.000$00, sendo 13.000 050$00 para aquisição e o restante 
para efectuar obras de beneficiação a efectuar na mesma fracção.

D. Em 29/04/03, o impugnante apresentou reclamação graciosa, que 
veio a ser indeferida por Despacho do Chefe do Serviço de Finanças 
notificado ao impugnante em 04/09/03, (P.A. de reclamação junto aos 
autos).

E. Em finais de 2002, a Inspecção Geral de Finanças, levou a cabo 
uma inspecção junto do Banco de Investimento Imobiliário, no âmbito 
de detecção de fraudes ao regime do crédito bonificado, fls. 50 a 68 
dos autos.

F. Na sequência dessa inspecção foi realizada uma comparação entre 
os valores das escrituras públicas e os valores dos contratos de pro-
messa, de transferências/cheques emitidos para pagamento de transac-
ções e de avaliação dos imóveis, onde se verificou que, o contribuinte 
n° 180 003 232, ou seja o impugnante, relativamente a um imóvel situado 
na Maia, declarou no valor de aquisição do contrato promessa 124 699,47 
€ (25.000.000$00) e no valor de aquisição da escritura 72. 325,70 € 
(14.500.000$00), fls. 51 dos autos.

G. O impugnante foi notificado a 06/12/00 para “pagar na Tesouraria 
de Finanças da Maia 2, no prazo de 30 dias a contar da assinatura do 
aviso de recepção, mediante guias a solicitar nestes Serviço de Finan-
ças, a importância global de 10.956,99€, sendo 7.287,77€ respeitantes 
a I.M.SISA, 3.250,55€ respeitantes a juros compensatórios e 418,67 € 
respeitantes a Imposto de Selo, que foi liquidado por ter declarado 
preço inferior ao efectivamente pago, na compra da fracção “M” do 
prédio sito em Rua Dr. Cal Brandão, 324/344 Águas Santas, inscrito 
na matriz predial urbana da freguesia de Águas santas sob o artigo n° 
7020. (...) fls. 8 dos autos.

H. O impugnante 07/01/03, requereu, nos termos do art. 37° do CPPT, 
a informação concreta e objectiva sobre os factos cujo conhecimento por 
parte da Administração Fiscal permitiram a liquidação a que se refere 
os autos, fls. 9 dos autos.

Assentes tais factos apreciemos o recurso.
Nas suas alegações, cujas conclusões se transcreveram, o recorrente 

refere que invocara a caducidade do direito à liquidação e que, ainda 
que se entendesse que o não fizera, tal constituiria omissão de pronúncia 
por ser de conhecimento oficioso e, de qualquer modo, verifica -se tal 
caducidade.
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Vejamos então. Lendo atentamente a petição inicial não se encontra 
nela qualquer, ainda que breve, (ou deficiente, como sugere o recorrente), 
referência à caducidade do direito à liquidação. Assim sendo, a alegada 
omissão de pronúncia por parte da sentença recorrida por se não ter 
pronunciado sobre tal caducidade não invocada, não pode proceder. Só 
ocorre a nulidade por omissão de pronúncia, nos termos do artigo 668º 
nº1 al. d) do CPC, quando o juiz deixe de pronunciar -se sobre questões 
que devesse apreciar. Não tendo a caducidade sido alegada não tinha o 
julgador que se pronunciar sobre ela.

Refere porém o recorrente que tal conhecimento era oficioso e que 
por isso o juiz se tinha que pronunciar, como o terá agora que fazer este 
Supremo Tribunal Administrativo. Se assim fosse assistir -lhe -ia razão. Mas 
não é. Este Supremo Tribunal tem -se pronunciado sobre tal questão e tem 
decidido que a caducidade da liquidação não é de conhecimento oficioso. 
Refiram -se a título exemplificativo nesse sentido os acórdãos desta Secção 
de Contencioso Tributário nºs 28/05 de 1 de Junho de 2005 e 361/05 de 2 
de Novembro de 2005, bem como o acórdão do Pleno da mesma Secção 
nº 564/02 de 7 de Julho de 2004. Transcreve -se deste último acórdão:

“Da caducidade da liquidação. Regime do seu conhecimento.
Será a caducidade da liquidação de conhecimento oficioso?
A questão é controversa.
Defendem uns, arrimando -se no disposto no art. 333, 1, do Código 

Civil (CC), que a mesma é de conhecimento oficioso. Objectam ou-
tros que, sendo a caducidade da liquidação uma ilegalidade que afecta 
o respectivo acto, e não sendo caso de nulidade, terá um tratamento 
idêntico às restantes ilegalidades, susceptíveis de impugnação, e como 
tal a necessitar de alegação prévia. Ou seja: a caducidade não é de 
conhecimento oficioso. Quid juris?

A caducidade do direito do Estado à liquidação, ao contrário da 
prescrição, não teve acolhimento no Código do Processo das Contri-
buições e Impostos.

A sua pesquisa haveria de fazer -se nas várias leis de tributação (vide, 
a título de exemplo, o art 28º do CIMV, o art 94º, do CCI, o art 35º do 
CIP e o art 41º do CIC).

Não assim a prescrição que constava expressamente do art 27º do 
CPCI.

Não era esta então de conhecimento oficioso, a não ser em hipóteses 
contadas (vide §§ 2º e 3 deste artigo).

O Código de Processo Tributário vem consagrar expressamente a 
figura da caducidade do direito à liquidação de impostos e outras pres-
tações tributárias (art 33º), nada adiantando, porém, sobre o regime do 
seu conhecimento (se era oficioso ou não).

Por sua vez, consagra -se também nesse Código a prescrição das 
obrigações tributárias (art 34º), esclarecendo -se que o seu conhecimento 
é oficioso (art 259º).

A caducidade da liquidação tem depois assento na Lei Geral Tri-
butária (art 45º), nada se dizendo também aqui sobre o regime do seu 
conhecimento.

Por sua vez, a prescrição das dívidas tributárias tem previsão no 
art 48º da LGT, estatuindo o art 175º do CPPT que o seu conhecimento 
é oficioso.

Não havendo nas leis tributárias qualquer norma sobre o regime do 
conhecimento da caducidade da liquidação, impõe -se saber se esta é ou 
não de conhecimento oficioso.

Já vimos que aqueles que assim pensam, ou seja, que defendem que 
a caducidade da liquidação é de conhecimento oficioso, estribam o seu 
pensamento no art 33º, 1, do CC, que reza assim:

“A caducidade é apreciada oficiosamente pelo tribunal e pode ser 
alegada em qualquer fase do processo, se for estabelecida em matéria 
excluída da disponibilidade das partes”.

Pois bem. Como, no tocante a impostos, estamos patentemente perante 
matéria excluída da disponibilidade das partes, é óbvio que, para quem en-
tende aplicável este preceito, é a caducidade de conhecimento oficioso.

……………………………………………………………………………..
Mas não nos parece ser esta a melhor solução.
Desde logo, e se bem atentarmos, não é paralelo o caminho seguido no 

direito civil para a prescrição (a invocar sempre pelas partes – art 303º 
do CC), o que desde logo evidencia não haver aqui consonância com o 
direito tributário, onde, como vimos, a prescrição é de conhecimento 
oficioso. Não é pois decisivo apontar a regra prevista no CC para a 
caducidade, pois, como vimos, onde as disposições são expressas – na 
prescrição – o regime é diverso. Depois porque se nos afigura paten-
temente que a liquidação efectuada já depois de decorrido o prazo de 
caducidade, é apenas uma ilegalidade, idêntica a outras ilegalidades, 
susceptível de gerar a anulabilidade do acto, a alegar expressamente 
no processo de impugnação.

Vemos realmente no art 99º do CPPT que constitui fundamento de 
impugnação “qualquer ilegalidade”, sendo que nos parece inequívoco 
que a liquidação depois de decorrido o prazo de caducidade, é igual-
mente uma ilegalidade idêntica a todas as outras que se englobam no 
citado art 99º do CPPT, e que não merece tratamento diverso.

A necessitar de alegação na petição inicial. Sob pena do seu conhe-
cimento ficar precludido.

Tal e qual como acontece com as outras ilegalidades.
Estando nós no domínio da legalidade tributária afigura -se -nos ser 

de apelar aos princípios que a regem, a procurar no direito tributário, 
e não no Código Civil.

É certo que a prescrição é de conhecimento oficioso. Mas aqui po-
demos ver uma questão que tem a ver com a eficácia do acto, que não 
com a sua ilegalidade, justificando assim tratamento diverso.

Concluímos assim que a caducidade da liquidação não é de conhe-
cimento oficioso”.

Fizemos esta longa transcrição porque ela constitui jurisprudência 
corrente deste Supremo Tribunal Administrativo e foi lavrada em acórdão 
do Pleno da Secção de Contencioso Tributário.

Com base nela podemos pois decidir a questão que vem alegada. 
Como vimos não havia omissão de pronúncia por a caducidade da 
liquidação não ter sido invocada na petição. Mas a sentença também 
não podia oficiosamente decidir sobre tal questão não alegada, como o 
não pode agora este Supremo Tribunal Administrativo.

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

Custas pelo recorrente, fixando em 50 % a procuradoria.
Lisboa, 25 de Janeiro de 2006. — Vítor Meira (relator) — Baeta de 

Queiroz — Brandão de Pinho.
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Acórdão de 25 de Janeiro de 2006

Assunto:

Recurso contencioso de anulação. Ordem de conhecimento 
dos vícios imputados ao acto. Obrigação de apreciar todos 
os vícios invocados.

Sumário:

 I — Estabelecendo o artigo 57.° da Lei de Processo nos 
Tribunais Administrativos uma ordem preferencial de 
conhecimento dos vícios imputados ao acto impugnado, 
no domínio desta lei o juiz não está obrigado a, julgando 
existir o primeiro que aprecia, continuar a verificar se 
ocorrem os demais.

 II — O vício formal atinente à fundamentação não é, em 
regra, o primeiro a ser conhecido; mas tem de o ser 
quando a motivação do acto falte ou seja insuficiente 
e o conhecimento das razões em que se fundou o autor 
do acto seja imprescindível para apreciar os vícios de 
fundo.

Processo n.º 915/05 -30.
Recorrente: Fiandeira Castanheirense — Indústria Têxtil, S. A.
Recorrido: Subdirector-geral dos Impostos.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Baeta de Queiroz.
1.1. FIANDEIRA CASTANHEIRENSE – INDÚSTRIA TÊXTIL, 

S. A., com sede em Castanheira de Pêra, recorre da sentença do Mmº. 
Juiz do Tribunal Tributário de 1ª Instância de Leiria que, no recurso 
contencioso de anulação de despacho do SUBDIRECTOR -GERAL 
DOS IMPOSTOS, determinou a sua anulação, por vício de forma 
atinente à fundamentação, porém, sem se pronunciar sobre os demais 
vícios que a recorrente lhe imputava.

Formula as seguintes conclusões:

«A
O presente recurso tem como objecto apenas a parte da douta sentença 

recorrida em que se decide não conhecer os demais vícios alegados 
pela Recorrente (além do da falta ou insuficiência de fundamentação) 
imputados ao acto do Exm°. Sub -Director Geral dos Impostos, por se 
considerar que o reconhecimento da ocorrência de falta ou insuficiência 
de fundamentação, no acto recorrido, “... prejudica a apreciação das 
restantes. (Art°. 660/2 do CPC).”

B
Seja em função da natureza do acto recorrido e da consequente de-

finição da regulação processual idónea para a respectiva impugnação 
(que só em última linha recorre à lei processual civil), seja por força 
do comando contido no citado n°. 2 do art°. 97° do CPPT, antes de ser 
possível o recurso, subsidiário, ao enquadramento normativo constante 

do Código de Processo Civil, há que verificar a inexistência de disposição 
normativa aplicável ao caso em apreço, no CPPT e na LPTA.

C
O art°. 57° da LPTA deveria, pois, ter sido a norma aplicada pelo Mm°. 

Tribunal a quo, em detrimento da contida no art°. 660º, n.º 2 do CPC.

D
Nos presentes autos, a Recorrente alegava a verificação, no acto 

recorrido, de três vícios de ilegalidade, a saber: (i) revogação de acto 
constitutivo de direitos, fora dos condicionalismos legalmente estabe-
lecidos para o efeito, em violação dos art°s. 140º, n°. 2 e 141° do CPA; 
(ii) violação do princípio da boa fé, previsto no art°. 6° -A do CPA; e 
(iii) violação do dever de fundamentação, estatuído nos art°s. 124° e 
125° do CPA.

E
Analisando a supra indicada enumeração dos vícios alegados pela 

Recorrente, à luz da jurisprudência e doutrina respeitantes à questão 
aqui em apreço, verifica -se que o único vício gerador de anulação não 
impeditiva da prática de acto novo, com o mesmo sentido decisório, 
só que agora expurgado do vício que conduziu à decisão anulatória, é 
exactamente o de violação do dever de fundamentação do acto recorrido. 
Ambos os demais vícios, a serem consideradas procedentes as respecti-
vas alegações, impediriam a Administração de praticar novo acto, com 
idêntico sentido decisório.

F
E não se diga que, da apreciação da questão respeitante ao vício de 

falta de fundamentação, dependia a possibilidade de conhecimento 
acerca dos demais vícios. A matéria de facto dada como provada, na 
douta sentença sob recurso (cfr. págs. 2 e 3), demonstra que a revoga-
ção do anterior acto constitutivo de direitos para a Recorrente, operada 
pelo acto recorrido, não se limitou a alguma parte que àquela fosse 
desfavorável, nem foi decidida mediante a sua concordância, como o 
exigiria o disposto no art°. 140º, n°. 2 do CPA. De igual modo, também 
constitui ponto assente que a mesma revogação não foi decidida com 
fundamento na invalidade do acto revogado, para os efeitos do 141° do 
CPA, mais sendo certo que essa invalidade nunca foi posta em causa, 
seja no procedimento ou nas Contestação ou Alegações oferecidas pela 
Autoridade Recorrida. Por último, a violação do princípio da boa fé, 
consagrado no art°. 6° -A do CPA, é matéria de apreciação da conduta 
procedimental da Autoridade Recorrida, como inteiramente reflectida 
nos autos, que o Mm°. Tribunal a quo se encontrava, portanto, em 
plenas condições de fazer.

G
Assim, salvo o muito devido respeito, a Recorrente considera que 

o Mm°. Tribunal a quo, pela douta sentença ora sob recurso, violou o 
disposto no art°. 57° da LPTA, omitindo a sua pronúncia sobre questões 
que aquela disposição normativa lhe impunha que conhecesse.

Nestes termos, e nos mais de Direito (...), deverá o presente recurso 
ser julgado procedente e provado e, em consequência, ser revogada a 
douta Sentença recorrida, porque violadora do disposto no art°. 57° da 
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LPTA, sendo proferida decisão sobre os demais vícios alegados pela 
Recorrente, acerca da ilícita revogação de acto constitutivo de direitos 
e da violação do princípio da boa fé».

1.2. Contra -alega a entidade recorrida, defendendo a manutenção do 
julgado e concluindo deste modo:

«1.
Como são jurisprudência e doutrina dominantes, os vícios de forma 

do acto são de conhecimento prévio a todos os outros vícios. E,

2.
isto porque, está em causa a maneira (forma) com a Administração 

dá a conhecer o seu iter volitivo.

3.
Ora, se dá a conhecer o seu iter volitivo de foram incompleta ou 

insuficiente é lógico que quem é seu destinatário – em princípio, mas 
não parece ser aqui o caso — não entendeu as razões ou todas as razões 
que sustentam a decisão da Administração.

4.
Por esse motivo, este é um vício que deve preceder, como precedeu, 

a análise de outros, eventuais, vícios.

5.
Pelo que, o Mm° Juiz não tinha que conhecer, como não conheceu, 

de outros vícios, como bem sabe a recorrente.

6.
Donde, não violou o Mm° Juiz quaisquer disposições legais desig-

nadamente, as apontadas pelo recorrente.
Nestes termos e nos mais de direito, devem V.Ex.ªs manter a douta 

sentença recorrida, uma vez que fez uma correcta interpretação e apli-
cação da lei».

1.3. O Exmº. Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal é de 
parecer que o recurso não merece provimento: mesmo que se entenda 
que o Tribunal recorrido devia ter apreciado o vício de que não conheceu, 
ele não ocorre, pois «o despacho recorrido apenas se limitou a verificar 
que não se encontrava verificada uma condição imposta noutro despacho. 
Assim, não revogou qualquer despacho anterior».

1.4. O processo tem os vistos dos Exmºs. Adjuntos.
2. A matéria de facto está assim estabelecida:

«1.
Em 28/1/1997, a recorrente apresentou requerimento para a regulari-

zação das suas dívidas fiscais e para com a Segurança Social ao abrigo 
do Decreto -Lei n.° 124/96, de 10 de Agosto, como consta de fls. 19 e 
segs. cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido;

2.
Por despacho do Ex.mo Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fis-

cais datado de 28/10/1998, foi autorizado o pagamento da dívida em 
150 prestações mensais e iguais, ou em alternativa, por meio de dação 
em pagamento ‘.. das instalações avaliadas no relatório identificado 
nos considerandos, a efectuar no prazo de três meses após a data de 
comunicação do presente despacho, livres de ónus ou encargos...’ tudo 
como consta de fls. 36 cujo conteúdo aqui se dá por integralmente 
reproduzido;

3.
Este despacho foi notificado à recorrente no dia 12 de Janeiro de 

1999;
4.

Em 18 de Janeiro de 1999, a recorrente enviou uma comunicação à 
Repartição de Finanças de Castanheira de Pêra, confirmando a vontade 
de proceder ao pagamento por meio de dação, com a entrega das suas 
instalações, tendo em simultâneo requerido informações quanto ao 
montante da exacto das dívidas relacionadas pela Repartição de Finanças 
de Castanheira de Pêra, tudo como consta de fls. 38 cujo conteúdo se 
dá por integralmente reproduzido;

5.
Com data de 25/2/1999, a recorrente foi notificada para no... prazo 

de 10 dias, contados da assinatura do aviso de recepção, deve apre-
sentar nesta Repartição de Finanças requerimento dirigido ao Senhor 
Ministro das Finanças, requerendo a extinção da dívida exequenda e 
acrescido, com dação em pagamento de bens móveis ou imóveis, nas 
seguintes condições...”, como consta de fls. 39 cujo conteúdo se dá por 
integralmente reproduzido;

6.
Com data de 12/3/1999, a recorrente dirigiu ao Ex.mo chefe da Repar-

tição de Finanças de Castanheira de Pêra, o ofício que consta de fls. 41 
cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido;

7.
Com data de 8 de Abril de 1999, a recorrente dirigiu ao Ex.mo Sr. 

Ministro das Finanças o requerimento cuja cópia consta de fls. 42, cujo 
conteúdo se dá por integralmente reproduzido;

8.
Com data de 28 de Maio de 1999, a recorrente foi notificada do 

Despacho do Ex.mo. Subdirector Geral dos Impostos, no uso de sub-
delegação de competências, indeferindo o pedido de dação de bens 
para pagamento de dívidas no âmbito do Decreto -Lei 124/98 (..) Os 
fundamentos constam de cópia do oficio n.° 5889, de 18/5/1999, da 
Direcção de Serviços de Justiça Tributária da DGCI, que faz parte 
integrante desta notificação (fls. 43 cujo conteúdo se dá por integral-
mente reproduzido);
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9.
O ofício n.° 5889 reza assim: “Para conhecimento de V. Ex e noti-

ficação ao interessado comunica -se que por despacho de 6/5/99 do 
Ex.mo. Sr. Subdirector -Geral dos Impostos no uso de sub delegação, foi 
indeferido o pedido de dação em pagamento constante do requerimento 
anexo, na medida em que não se encontravam reunidos os pressupostos 
que condicionavam a viabilização da dação, enunciados no despacho 
de S. Exa o SEAF de 18.10.98, nomeadamente a desoneração do imóvel 
que seria objecto da mesma (fls. 44 cujo conteúdo se dá por integral-
mente reproduzido)».

3.1. Impugnando o acto que indeferiu o seu pedido de dação em pa-
gamento de dívidas fiscais de um bem imóvel, a ora recorrente acusou -o 
de ter revogado, sem que ocorressem os pressupostos previstos no 
artigo 140º nº 2 do Código de Procedimento Administrativo (CPA), 
um anterior acto que, tendo autorizado a mesma dação em pagamento, 
era constitutivo de direitos (artigos 29º a 31º da petição inicial); de, 
«com esta “instabilidade” de decisões», ofender o princípio da boa fé 
contido no artigo 6º -A do mesmo diploma (artigo 32º da mesma peça); 
e de violar «também o dever de fundamentação previsto nos artºs 124º 
e 125º do CPA» (artigos 36º e 37º do articulado inicial).

A sentença recorrida, começando por conhecer deste último vício, e 
achando -o verificado, não entrou na apreciação dos demais.

A questão que vem colocada no presente recurso jurisdicional é a de 
saber se o Tribunal a quo, tendo julgado que o acto contenciosamente 
recorrido não está suficientemente fundamentado, por isso o anulando, 
devia, ainda assim, por força do disposto no artigo 57º da Lei de Pro-
cesso nos Tribunais Administrativos (LPTA), apreciar os demais vícios 
suscitados na petição de recurso.

Cabe notar que, na sentença, não se faz referência ao referido artigo da 
LPTA, antes se apelando, para omitir a apreciação dos vícios de fundo, 
ao artigo 660º nº 2 do Código de Processo Civil (CPC).

3.2. Estamos perante um processo de recurso contencioso de anulação 
iniciado em 1 de Setembro de 1999, como resulta da observação do 
carimbo aposto na primeira página da petição inicial.

A sentença impugnada tem data de 1 de Outubro de 2002.
Aquando da prolação da sentença estava já publicada a lei nº 15/2002, 

de 22 de Fevereiro, cujo artigo 1º aprovou o Código de Processo nos 
Tribunais Administrativos (CPTA) para entrar em vigor um ano após a 
publicação (artigo 7º), não se aplicando o CPTA aos processos pendentes 
à data da sua entrada em vigor (artigo 5º nº 1).

Como assim, o CPTA não é lei que agora nos importe.
O que assume relevância, porque não se encontra, na lei anterior, 

disposição semelhante à do nº 2 do artigo 95º do CPTA, que impõe ao 
juiz a apreciação de todas as causas de invalidade do ato impugnado, 
mesmo assim, com uma ressalva: a de não dispor dos elementos in-
dispensáveis.

Ora, por força do disposto no artigo 97º nº 2 do Código de Proce-
dimento e de Processo Tributário (CPPT), como já acontecia com o 
artigo 118º nº 3 do Código de Processo Tributário (CPT), os recursos 
contenciosos de actos administrativos em matéria tributária que não com-
portem a apreciação da legalidade do acto de liquidação são regulados 
pelas normas sobre processo nos tribunais administrativos.

Em consequência, interessa -nos a Lei de Processo nos Tribunais 
Administrativos (LPTA), antecessora do CPTA, aonde deparamos com 
o artigo 57º que manda, dentro dos vícios do acto sancionados com a 
sua anulabilidade, salvo diferente indicação do recorrente, começar 
pela apreciação daqueles «cuja procedência determine, segundo o pru-
dente critério do julgador, mais estável ou eficaz tutela dos interesses 
ofendidos».

Mas não se pode dizer, como a recorrente faz nas conclusões B e C, 
que a aplicação da norma deste artigo 57º da LPTA se faz «em detrimento 
da contida no artº. 660º, n.º 2 do CPC».

Na verdade, o artigo 57º dá ao juiz indicações sobre a ordem por que 
deve apreciar os vícios do acto, mas não lhe exige que, encontrado um 
desses vícios, prossiga na análise dos demais. Pelo contrário, o facto de 
a lei estabelecer uma ordem de prioridade no conhecimento dos vários 
vícios aponta claramente no sentido de que, encontrado um, o juiz não 
está obrigado a abordar os demais; de outro modo, ou seja, se o legislador 
quisesse obrigar, sempre, à análise de todos os vícios, seria desprovido 
de sentido apontar uma ordenação.

Assim, encontrando o juiz um vício de que resulta a anulação do acto, 
a norma que indica o caminho a seguir – já anunciado pelo artigo 57º 
da LPTA – é a do artigo 660º nº 2 do Código de Processo Civil: o co-
nhecimento dos vícios sobrantes fica prejudicado, alcançada como já 
está a pretensão do recorrente.

3.3. Resta saber se o Mmº. Juiz a quo, ainda que não tenha incorrido 
na omissão de pronúncia de que a recorrente o acusa (cfr. a conclusão 
G), escolheu bem ao começar pela apreciação do vício formal atinente 
à fundamentação.

É que, ao contrário do que afirma o recorrido nas suas contra -alegações, 
a jurisprudência e a doutrina não têm entendido que «os vícios de forma 
do acto são de conhecimento prévio a todos os outros vícios».

No sumário do acórdão de 7 de Março de 2001 da Secção de Con-
tencioso Administrativo deste Tribunal, proferido no processo nº 44548 
pode ler -se que «Não obstante, no âmbito dos vícios que conduzem à 
anulação do acto contenciosamente impugnado, se deva dar prioridade 
aos vícios atinentes à sua legalidade interna em detrimento dos vícios 
relativos à sua legalidade externa ou meramente formal, de acordo com 
as regras constantes do artº 57º da LPTA, casos há em que, por razões 
de natureza lógica, é forçoso dar primazia ao conhecimento do vício 
de forma. É o que sucede quando para conhecer dos vícios de violação 
de lei assacados ao acto se torna absolutamente necessário apurar da 
motivação de facto que fundamentou o acto recorrido».

A mesma Secção voltou a seguir igual entendimento em 19 de Maio 
de 2004, ao julgar o processo nº 228/03. Consta do sumário do respec-
tivo aresto: «Segundo o critério da mais estável ou eficaz tutela dos 
interesses ofendidos, plasmado no art. 57º da LPTA, o conhecimento 
dos vícios de fundo, como a violação de lei, tem prioridade sobre o 
vício de forma por falta de fundamentação. Todavia, pode justificar -se 
a precedência do vício de forma quando a indagação acerca da concreta 
motivação do acto se mostrar indispensável ao controlo dos vícios de 
substância, o que supõe que o acto materializa predominantemente 
poderes discricionários».

Ainda da Secção de Contencioso Administrativo se pode ver, no 
mesmo sentido, o sumário do mais recente acórdão – 12 de Julho de 
2005 – tirado no processo nº 1586/03: «Não obstante no âmbito dos 
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vícios que conduzem à anulação do acto contenciosamente impugnado, 
se deva dar prioridade aos vícios atinentes à sua legalidade interna em 
detrimento dos vícios relativos à sua legalidade externa ou meramente 
formal, de acordo com as regras do artº 57º da LPTA, casos há em que 
a ordem de conhecimento deve ser inversa. É o que sucede quando para 
conhecer do vício de violação de lei por erro nos pressupostos de facto 
e de direito, se torna absolutamente necessário apurar da motivação de 
facto que fundamentou o acto recorrido».

Acrescente -se, ainda, que se não conhece doutrina significativa que 
tenha criticado esta antiga e reiterada orientação jurisprudencial.

Ora, na presença de vícios de que resulte a anulação do acto – e de 
outros não cuidamos aqui –, uns, formais, outros, de fundo, é perceptível 
que tutela mais eficazmente os interesses ofendidos pelo acto a sentença 
que o anula em resultado da verificação de um vício impeditivo da prática 
de um novo acto com o mesmo conteúdo jurídico. Por isso, e em regra, 
se deve começar pelo conhecimento dos vícios de violação de lei, em 
detrimento do vício de forma por falta de fundamentação.

Não assim quando o acto, em resultado do vício formal, assuma 
uma tal configuração que constitua obstáculo à apreciação dos vícios 
de fundo. Por outras palavras, quando, para ver se o acto enferma de 
vício de violação de lei, seja necessário conhecer as razões por que foi 
praticado, e ele as não expresse.

Como é, aqui, o caso.
Sem se conhecerem os concretos e integrais fundamentos por que a 

autoridade recorrida recusou, pelo acto de 6 de Maio de 1999, a dação em 
cumprimento, não se pode avaliar se «revogou», como quer a recorrente, 
o anterior acto de 28 de Outubro de 1998 do Secretário de Estado dos 
Assuntos Fiscais que autorizara essa mesma dação em cumprimento, ou 
se se limitou a constatar a impossibilidade da dação em resultado da não 
verificação dos vários pressupostos mencionados no nº 2 do despacho 
de 28 de Outubro de 1998 – caso este, último, em que o acto recorrido 
estaria, afinal, a dar cumprimento ao do membro do Governo…

E o mesmo se diz do vício resultante da violação do princípio da boa 
fé. Vício que, aliás, do modo como o configura a recorrente, se confunde 
com o de violação das normas dos artigos 140º e 141º do CPA: quando 
a recorrente acusa a Administração de, «com esta “instabilidade” de 
decisões», ofender o princípio da boa fé contido no artigo 6º -A do 
mesmo diploma, o que está a significar é que a Administração, primeiro, 
autorizou e, depois, não autorizou, assim revogando, ilegalmente, um 
acto que diz ser constitutivo de direitos.

De todo o modo, para avaliar se a entidade recorrida, ao praticar 
o acto impugnado, se conduziu de acordo com os ditames da boa fé, 
é, também, necessário conhecer por inteiro as razões que a levaram a 
decidir como decidiu.

Em súmula, no caso, para conhecer dos vícios de fundo que a recor-
rente imputa ao acto, há que saber, primeiro, qual a motivação dele.

E, tendo -se na sentença julgado, sem oposição expressa no presente 
recurso jurisdicional, que o acto não está devidamente fundamentado, 
bem se andou em, começando pelo conhecimento deste vício, não 
entrar na apreciação dos de violação de lei. Essa apreciação não só não 
era necessária, dada a relação de prejudicialidade invocada, como nem 
sequer era possível, face ao que aqui se viu.

Improcedem, pelo exposto, as conclusões das alegações de recurso.

4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de 
Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo em, 
negando provimento ao recurso jurisdicional, confirmar a sentença 
impugnada.

Custas a cargo da recorrente, fixando -se a procuradoria em 50 % 
(cinquenta por cento).

Lisboa, 25 de Janeiro de 2006. — Baeta de Queiroz (relator) — Pi-
menta do Vale — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 25 de Janeiro de 2006.

Assunto:

Acto de liquidação. Acção para reconhecimento de um direito. 
Meio processual adequado. Violação do direito comunitá-
rio. Prazo para reagir contra o acto de liquidação.

Sumário:

 I — A acção para reconhecimento de um direito continua 
a ser, no contencioso tributário, mesmo após a revisão 
constitucional de 1998, um meio processual de que só é 
legítimo lançar mão quando outros não haja capazes de 
tutelar efectivamente os direitos ou interesses legalmente 
protegidos que o interessado pretende defender.

 II — A invocação de vício de violação de lei, por contra-
riedade com os princípios do direito comunitário da 
equivalência e da efectividade, não impõe que se admita 
o interessado a reagir a todo o tempo através da acção 
para reconhecimento de um direito, bastando àqueles 
princípios que se lhe permita actuar para além do prazo 
de 90 dias da impugnação judicial, ou seja, dentro do 
prazo da revisão oficiosa do acto de liquidação, presen-
temente, de 4 anos.

Processo n.º 994/05 -30.
Recorrente: Corticeira Amorim Indústria, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Baeta de Queiroz.
1.1. CORTICEIRA AMORIM INDÚSTRIA, S. A., com sede em 

Meladas, Mozelos, Santa Maria da Feira, recorre da sentença da Mmª. 
Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal Viseu que julgou improcedente 
a acção para reconhecimento do direito à anulação de liquidação de emo-
lumentos registrais, com restituição da quantia paga e juros legais.

Formula as seguintes conclusões:

«1
O entendimento do Ex.mo Juiz a quo sobre o carácter residual desta 

acção está de todo ultrapassado pela mais recente doutrina e jurisprudên-
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cia como acima se expôs, já que o cabimento desta acção não depende de 
haver ou não outros meios contenciosos que assegurem a tutela efectiva 
do direito ou interesse em causa.

2
A regra do art. 69° da LPTA (semelhante à norma do 165° do CPT ora 

em análise), não consagra um meio processual residual ou complementar 
que vigorava até à 2ª revisão Constitucional de 8 de Julho de 1998.

3
A lei constitucional após aquela data tornou evidente que o art. 69 

n.° 2 da LPTA e consequentemente o art. 165 n.° 2 do CPT deverá 
considera -se inconstitucional.

4
Tal sentença viola ainda o princípio constitucional da plenitude da 

garantia jurisdicional administrativa, ao condicionar desta forma esta 
acção à adopção de meios específicos de impugnação. A autonomização 
do direito de acesso à justiça impõe constitucionalmente a instituciona-
lização de acções a título principal e não meramente subsidiário.

5
Contraria ainda os princípios de direito comunitário da equivalência 

e da efectividade.
6

O cidadão pode, decorrido o prazo de 90 dias referido no artigo 102° 
do CPPT, lançar mão do pedido de restituição das quantias pagas, alega-
damente com base em liquidação que viola lei comunitária, em prazos 
substancialmente mais avantajados.

7
O direito comunitário não tem norma sobre o prazo para a restituição 

do indevido;
8

Aplica -se, assim, o prazo da lei portuguesa (5 anos pelo artigo 35° 
do Regime da Administração Financeira do Estado e 4 anos pelo 78° 
da lei Geral Tributária;

9
Um prazo de 4 ou 5 anos respeita os princípios da equivalência e da 

efectividade do direito comunitário;

10
Este prazo de restituição do indevido nada tem a ver com o prazo 

de 90 dias para deduzir impugnação judicial; um prazo é razoável para 
impugnar e outro é razoável para restituir o indevido;

11
O prazo de 90 dias previsto no artigo 102° do CPPT, uma vez ul-

trapassado não preclude a possibilidade de se obter a restituição das 
quantias indevidamente liquidadas;

12
A acção para reconhecimento de um direito é um meio processual 

válido para a restituição do indevido.
Termos em que deve o presente recurso ser julgado procedente, 

substituindo -se e revogando -se a douta sentença do Tribunal a quo 
por outra que mande fazer seguir os trâmites processuais subse-
quentes da presente acção».

1.2. Não há contra -alegações.
1.3. A Mmª. Juiz proferiu despacho em que entendeu que «não há 

lugar a reparação».
1.4. O Exmº. Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal é de 

parecer que o recurso não merece provimento, pelas razões que adiante 
se verão.

1.5. O processo tem os vistos dos Exmºs. Adjuntos.
2. A matéria de facto fixada é a seguinte:

«A)
Em 1995.09.17, a A. pagou a título de emolumentos, na Conservatória 

de Registo Comercial da Feira, o montante de PTE 3.008.100$00 (cfr. 
documento a fls. 40 dos autos que aqui se dá por reproduzido);

B)
Em 1995.11.17, a A. pagou a título de emolumentos no Registo 

Nacional de Pessoas Colectivas o montante de PTE 2.501.500$00 (cfr. 
documento a fls. 41 dos autos que aqui se dá por reproduzido);

C)
Em 1996.04.24, a A. pagou a título de emolumentos, na Conserva-

tória do Registo Predial de Santa Maria de Feira, o montante de PTE 
235.745$00 (cfr. documento a fls. 36 do processo e que aqui se dá por 
reproduzido;

D)
A petição inicial deu entrada em 1998.09.22, na 2.ª Repartição de 

Finanças da Feira
Factos Não Provados
Dos factos constantes da impugnação, nenhuns mais têm interesse 

para a boa decisão da causa.
Porém, a Autora não identifica o acto que deu origem à cobrança dos 

emolumentos, limitando -se a afirmar que o acto recorrido é definitivo 
e, como tal impugnável (cfr. art.° 24° da p. i. por exemplo), havendo 
discrepância entre o valor dos actos constantes da p. i. e o dos docu-
mentos juntos, sem que tal seja explicado na p. i., dando a ideia que 
não impugna toda a cobrança emolumentar mas apenas uma fracção 
das mesmas (cfr. art. 1° da p. i. Esc. 3.006.000$0, como o documento 
que juntou sob o n.° 1: PTE 3.008.100$00)».

3.1. A questão a decidir no presente recurso jurisdicional é a de saber 
se pode o contribuinte socorrer -se da acção para reconhecimento de um 
direito com vista a obter

 - a anulação de um acto de liquidação que reputa de ofensivo de 
normas constitucionais e comunitárias
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 - e a restituição da quantia que, em consequência, se viu obrigado 
a desembolsar.

Este foi o pedido formulado a final da petição que originou o presente 
processo, sob a forma de acção para reconhecimento de um direito.

A recorrente defende resposta afirmativa, por entender que a revisão 
constitucional de 1998 obsta a que se interpretem com sentido contrário 
os artigos 69º nº 2 da Lei de Processo nos Tribunais Administrativos 
(LPTA) e 165º nº 2 do Código de Processo Tributário (CPT). Uma tal 
leitura contrariaria, ainda, «os princípios de direito comunitário da 
equivalência e da efectividade».

3.2. O entendimento perfilhado pela recorrente não tem obtido aco-
lhimento da jurisprudência deste Tribunal – quer desta Secção de Con-
tencioso Tributário, quer da de Contencioso Administrativo.

Ainda que a recorrente diga apoiar -se nos «nossos mais recentes 
arestos do S.T.A.», o certo é que não aponta, da última Secção referida, 
nenhum posterior a 1994.

Mas são vários os exemplos, na mais contemporânea jurisprudência, 
que não sustentam o pensamento da recorrente.

Sempre da Secção de Contencioso Administrativo podem ver -se 
os acórdãos de 14 de Janeiro de 2004, 18 de Janeiro de 2005 e 30 de 
Novembro de 2005, proferidos nos recursos nºs 1125/03, 254/04 e 
761/05, respectivamente.

Lê -se no sumário do primeiro:
«A acção para reconhecimento de um direito ou interesse legítimo é 

um meio processual complementar, destinado a ser utilizado nos casos 
em que a lei não faculte aos administrados, na situação em que se en-
contram no momento da propositura da acção, outro meio jurisdicional 
adequado à efectiva tutela jurisdicional desses direitos ou interesses 
legítimos.

Assim, não é viável a utilização da acção para reconhecimento de um 
direito quando existir um acto administrativo impugnável cuja impug-
nação permita, em execução de julgado, plena satisfação de pretensão 
formulada à Administração, mas nos casos em que não existe um acto 
administrativo impugnável, será viável a utilização da acção, não sendo 
necessário que o interessado provoque a prática de um acto que, depois, 
possa impugnar».

Do segundo, atente -se neste trecho:
«É certo (pacífico) que (...) a acção para reconhecimento de direitos 

e interesses legítimos não é meio processual idóneo, sempre que sobre 
a situação em causa tenha havido um acto administrativo impugnável, 
cuja anulação e respectiva execução garanta a tutela jurisdicional do 
direito ou interesse invocado — cfr. Ac. de 28/05/2002, 3/3/94, 23/4/96, 
9/5/96, 10/10/96, 18/2/97, 19/11/98, 24/3/99, 19/5/99, 6/10/99, 12/10/99 
e 24/5/2 001, proferidos nos recursos n.°s rec. 048419, 33 290, 36 597, 
37415, 37 519, 40 257, 42 223, 42 489, 44 753, 45 015, 44 937 e 47 359, 
respectivamente) e, na doutrina, VIEIRA DE ANDRADE, a Justiça 
Administrativa, pág. 145: “a tendência do sistema deverá, portanto, 
favorecer a tese estrutural, reservando -se a acção para os casos em que 
não exista um verdadeiro acto administrativo (incluindo a generalidade 
dos casos de indeferimento tácito) “».

Transcreve -se, por fim, do terceiro dos identificados arestos:
«(...) no que toca à natureza complementar do meio processual pre-

visto no art. 69°, n° 2 da LPTA, e à conformidade deste preceito com o 
texto constitucional, mesmo após as revisões constitucionais de 1989 

e 1997, a jurisprudência deste STA, designadamente do Pleno, tem -se 
pronunciado reiteradamente nesse sentido, entendimento que colheu 
igualmente o apoio do Tribunal Constitucional. Dispõe o citado art. 69°, 
n° 2 da LPTA:

“As acções (para reconhecimento de direito ou interesse legítimo) só 
podem ser propostas quando os restantes meios contenciosos, incluindo 
os relativos à execução de sentença, não assegurem a efectiva tutela 
jurisdicional do direito ou interesse em causa”.

A introdução deste novo meio processual, criado pelo ETAF/84 (al. f) 
do n° 1 do art. 51°), e depois regulamentado na LPTA (arts. 69° e 70º), 
na sequência da revisão constitucional de 1982, assentou na ideia de 
uma avaliação negativa quanto à capacidade do recurso contencioso 
(meio contencioso de mera anulação ou de mera legalidade) para, em 
determinadas situações, assegurar uma efectiva tutela dos direitos e 
interesses legítimos dos particulares lesados por actos ou omissões da 
Administração.

Daí o surgimento de um novo meio processual que desse garantias de 
uma tutela efectiva e completa em todas as situações em que o recurso 
contencioso de anulação, bem como os restantes meios processuais 
(acções sobre contratos administrativos e acções sobre responsabilidade 
da Administração) não assegurassem tal finalidade (cfr. Rui Machete, 
“A Garantia Contenciosa para Reconhecimento de Direito ou Interesse 
Legalmente Protegido”, Lisboa, 1987, p. 227; e Freitas do Amaral, 
“Direito Administrativo”, Vol. IV, p. 289).

A formulação do n° 2 do art. 69° da LPTA aponta claramente para a 
natureza complementar deste meio processual face aos restantes meios 
contenciosos. Após a revisão constitucional de 1989, e também com a de 
1997, e perante a autonomização do tratamento constitucional da tutela 
dos direitos e interesses legalmente protegidos, agora objecto do n° 5 
do art. 268° da Constituição, questionou -se a subsistência da natureza 
subsidiária ou complementar dessas acções.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal reflectiu alguma hesitação 
sobre a subsistência da citada regra da complementaridade da acção, 
com o sentido que a jurisprudência lhe atribuía ao abrigo do texto 
constitucional de 1982, tendo -se, porém, sedimentado como largamente 
maioritária, a tese da subsistência daquela regra, tida por consentânea 
com o novo texto constitucional (cfr., por todos, os Acs. do Pleno de 
05.06.2000 — Rec. 41.915, e de 31.03.98 —Rec. 38.367).

Afirma -se, designadamente, nos referidos arestos:
“Face ao actual art. 268°, n° 2 da CRP — redacção da revisão de 

1989 — e nomeadamente ao seu art. 5°, e uma vez que nele se preten-
deu manter a efectiva tutela jurisdicional dos direitos ou interesses 
legalmente protegidos, embora com o esclarecimento de que a referida 
acção não depende da existência de um acto administrativo ou de esse 
acto ser recorrível, será em atenção a esse objectivo, segundo as cir-
cunstâncias de cada caso concreto, que se decidirá se foi correcta ou 
incorrectamente feito uso desse novo meio processual”.

E acrescenta -se que continua a funcionar o pressuposto processual 
contido no n° 2 do citado art. 69° “sempre que o recurso contencioso 
e respectiva execução de sentença anulatória se apresente como via 
adequada a uma eficaz e efectiva tutela jurisdicional dos direitos ou 
interesses legalmente protegidos”, e que, fora destes casos, será lícito 
ao administrado o recurso àquela acção, “mas tem ele de alegar e provar 
os factos essenciais que tornam legítimo e necessário, para a efectiva 
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tutela dos direitos ou interesses legalmente protegidos, o uso dessa via 
judiciária”.

O legislador constitucional não pretendeu, com a referida autonomi-
zação do tratamento constitucional da tutela dos direitos e interesses 
legalmente protegidos, consagrar uma utilização irrestrita, indiferente e 
aleatória do direito de acção para o reconhecimento de direitos.

Como a jurisprudência deste Supremo Tribunal tem salientado, “o 
actual n° 5 do art. 268° da CRP, com o consequente reforço do princípio 
“pro actione” ou da accionabilidade, não teve o propósito de subverter 
a “normalidade” legal e tradicional da necessidade de interposição 
de recurso contencioso imediato contra actos lesivos expressos ou 
simplesmente presumidos (fictos) feridos de ilegalidade”.

O n° 2 do art. 69° da LPTA, verdadeira “norma de adequação ou 
racionalização dos meios de tutela processual”, é, por conseguinte, 
consentânea com o novo texto constitucional, e, designadamente, com o 
reforço do princípio da accionabilidade consagrado no n° 5 do art. 268° 
da Constituição da República.

Trata -se, na expressão do citado Ac. do Pleno de 05.06.2000, da 
consagração de “uma ideia de complementaridade instrumental, que 
não de subalternização ou de secundarização da acção em relação 
ao recurso”.

Este é também o entendimento jurisprudencial sufragado pelo Tribu-
nal Constitucional, que expressamente considerou que com a revisão 
constitucional de 1997, e a nova redacção do art. 268°, n° 4 da Consti-
tuição, “não se vê que deva concluir -se hoje diferentemente ao decidido 
nos acórdãos n°s 425/95 e 435/98, no que diz respeito às acções para 
reconhecimento de um direito ou interesse legalmente protegidos”, re-
afirmando com toda a clareza que a norma do n° 2 do art. 69° da LPTA 
“só seria inconstitucional se, com o estabelecimento desse pressuposto, 
tornasse impossível ou particularmente onerosa a defesa contenciosa 
dos direitos ou interesses legalmente protegidos dos particulares (...) 
porque, num tal caso, violaria a garantia de acesso à via judiciária” (cfr. 
Ac. n° 469/99, de 14.07.99 — Proc. N° 91/98)».

Também a Secção de Contencioso Tributário se pronunciou sobre 
o tema não há muito tempo – 6 de Outubro de 2005 –, no processo 
nº 607/05.

Respiga -se daí:
«(...) a acção para reconhecimento de um direito está concebida como 

um meio complementar dos restantes meios contenciosos, destinado 
a servir os casos em que a lei não faculta instrumentos processuais 
adequados à tutela jurisdicional efectiva dos direitos e interesses legí-
timos do administrado, como se diz no acórdão desta Secção de 11 de 
Dezembro de 2002, proferido no recurso nº 46283, que refere, no mesmo 
sentido, da Secção de Contencioso Administrativo deste Tribunal, os 
arestos de (...).

(...) no contencioso administrativo vigora o princípio da legalidade 
ou tipicidade dos meios processuais, pelo que havendo acto adminis-
trativo cuja impugnação assegure a plena tutela do direito ou interesse 
legalmente protegido não é admissível o recurso à acção para reconhe-
cimento de direito (...).

(...) este carácter de complementaridade instrumental da acção para 
reconhecimento de direito face aos restantes meios processuais, carac-
terizado pela esmagadora maioria da jurisprudência e comummente 
admitido pela doutrina, implica que dela só se possa lançar mão quando 

os outros meios processuais não dêem tutela plena, eficaz e efectiva ao 
direito ou interesse a defender.

(...) Se o legislador constitucional exige que a lei ordinária preveja 
meios de reacção perante os tribunais contra todas as actuações da Ad-
ministração lesivas de direitos ou interesses legalmente protegidos, já 
não impõe que a mesma lei coloque ao dispor dos administrados uma 
pluralidade de meios para esse fim.

Deste modo, não há obstáculo constitucional a que o legislador or-
dinário tipifique os meios processuais que institui, prevendo um a que 
atribui complementaridade instrumental – ou seja, que pode ser usado 
quando os outros não dêem tutela bastante ao direito ou interesse em 
defesa. Longe de ofender o que está constitucionalmente garantido, o 
legislador ordinário, ao criar a acção para reconhecimento de direito 
com este carácter complementar, deu completa satisfação ao ditame 
da Constituição».

O entendimento reflectido nos arestos respigados em nada colide 
com o princípio da plenitude da garantia jurisdicional administrativa 
invocado pela recorrente.

Esse princípio não equivale ao da plenitude da acção para reconhe-
cimento de um direito. Ou seja, se se impõe que haja uma forma de 
processo capaz de garantir adequadamente todos os direitos e interesses 
legalmente protegidos, já nada aponta no sentido de que essa forma seja, 
para todos os casos, a acção para reconhecimento de um direito.

O que importa é que o administrado possa, sempre que vê ofendido 
um seu direito ou interesse legalmente protegido, lançar mão de um 
meio processual que assegure uma tutela eficaz.

E, como se viu, esse meio existe, para o caso aqui versado. Mesmo no 
momento em que a recorrente intentou a presente acção, ainda estava em 
tempo para requerer a revisão oficiosa da liquidação, como se nota no 
parecer do Exmº. Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal.

3.3. Quanto à questão da compatibilidade deste entendimento com a 
lei comunitária, o que a jurisprudência deste Tribunal tem entendido é 
diferente do que expõe a recorrente.

O Tribunal tem julgado que é conforme com as exigências do di-
reito comunitário um prazo da lei nacional de 4 ou 5 anos para obter 
a restituição do pagamento efectuado em consequência de um acto de 
liquidação ilegal.

Ora, esse prazo não se relaciona com a acção para reconhecimento 
de direito que, em princípio, pode ser posta sem dependência de prazo 
– cfr. o artigo 69º nº 1 da LPTA.

De acordo, aliás, com os arestos que a recorrente invoca e parcialmente 
transcreve, o prazo a que a jurisprudência se refere é o da revisão oficiosa 
da liquidação, de que trata, hoje, o artigo 78º da Lei Geral Tributária, 
e de que, antes, se ocupava o artigo 35º do Regime da Administração 
Financeira do Estado.

É, de resto, o que acaba por afirmar a própria recorrente, nas conclu-
sões 6 a 11 das suas alegações de recurso, aonde defende, expressamente 
(conclusão 9), que «um prazo de 4 ou 5 anos respeita os princípios da 
equivalência e da efectividade do direito comunitário». E esse não é o 
prazo para intentar acção para reconhecimento de um direito, mas para 
a revisão oficiosa da liquidação.

Nem conhecemos jurisprudência, quer do Tribunal de Justiça, quer 
dos tribunais nacionais, que entenda exigível, à luz do ordenamento 
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comunitário, que a restituição do pagamento indevido possa ser obtida 
a todo o tempo, através de qualquer meio processual.

Improcedem, pelo exposto, as conclusões das alegações de recurso.
4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de 

Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo em, 
negando provimento ao recurso, confirmar a sentença impugnada.

Custas a cargo da recorrente, com 50 % de procuradoria.
Lisboa, 25 de Janeiro de 2006. — Baeta de Queiroz (relator) — Pi-

menta do Vale — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 25 de Janeiro de 2006.

Assunto:

IRC. Reporte de prejuízos apurados por métodos indirec-
tos.

Sumário:

O artigo 46.º, n.º 2, do CIRC não proíbe que, num exercício 
em que o lucro tributável é apurado a partir da contabili-
dade do sujeito passivo, sejam deduzidos prejuízos, rela-
tivos a anos anteriores, ainda que apurados por métodos 
indirectos.

Processo n.º 1026/05 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: Simóptica, L.da

Relator: Juiz Conselheiro Lúcio Barbosa (relator por vencimento).

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

1. SIMÓPTICA, LD., com sede na Avenida Alberto Sampaio, 63 -B, 
r/c, Viseu, impugnou judicialmente, junto do então Tribunal Tributário 
de 1ª Instância de Viseu, a liquidação de IRC do ano de 1998.

O Mm. Juiz do TAF julgou a impugnação procedente, anulando a 
liquidação impugnada.

Inconformada, a FAZENDA PÚBLICA interpôs recurso para este 
Supremo Tribunal.

Formulou as seguintes conclusões nas respectivas alegações de re-
curso:

A. Em sede de IRC, a tributação incide sobre a rea lidade económica 
constituída pelo lucro tributável manifestado, pre sumindo -se verda-
deiras e de boa fé as declarações dos sujeitos pas sivos (Princípio de 
Declaratório);

B. Tal presunção é afastada logo que verificados os pressupostos a 
que alude o art. 75º da LGT e só nestas circunstân cias, expressamente 
enumeradas;

C. Passando -se, neste caso, à avaliação indirecta con sagrada na 
Secção II, artºs. 87º e ss. da LGT;

D. A tributação, segundo a avaliação indirecta, será feita por aproxi-
mação através de elementos possíveis ou prováveis, o que não acontece 
com a avaliação directa (art. 80º da LGT);

E. Só a avaliação directa nos pode dar a real situação contributiva 
do sujeito passivo em detrimento da avaliação indirecta que apenas lá 
vai por aproximação;

F. O preceituado no art. 46º do CIRC, ao limitar o reporte de prejuízos, 
não pode ser entendido como uma norma san cionatória e, como tal, estar 
em conflito com o disposto no art. 29.°/1.3, da CRP;

G. A sua redacção e o espírito, nele incutido, vai ao encontro do 
princípio constitucional implícito nos artºs. 103º e 104º da Constituição 
da República Portuguesa.

H. Do exposto se infere que a sentença recorrida, fez uma interpre-
tação e aplicação inadequada do disposto nos artºs. 46º do CIRC e 29º, 
103º e 104º da CRP.

Não houve contra -alegações.
Neste STA, o EPGA defende que o recurso não merece provi-

mento.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. No tocante à matéria de facto, e uma vez que a mesma não veio im-

pugnada, remete -se para os termos da decisão da 1ª instância – art. 713º, 
6, do CPC, ex -vi do art. 726º do mesmo Código.

3. A questão a decidir é saber se, num exercício em que o lucro tribu-
tável é apurado a partir da contabilidade do sujeito passivo, podem ser 
deduzidas perdas de anos anteriores, ainda que apuradas por métodos 
indirectos.

A questão foi recentemente discutida e decidida neste STA (Acórdãos 
de 9 de Novembro de 1995 – rec. n. 495/05 – e de 23 de Novembro de 
2005 – rec. n. 827/05).

Tal resposta mereceu aí uma resposta positiva.
Os arestos em causa, que subscrevemos, merecem o nosso acolhi-

mento, pelo que a nossa resposta continua a ser positiva. E remetemos 
para a ampla fundamentação deles constante. Que acompanharemos, 
sinteticamente e de perto.

Vejamos porquê.
Desde logo pelo teor do texto legal.
Na verdade, o art. 46º, n. 2, do CIRC na redacção então vigente, não 

proíbe aquela dedução.
Dispunha o citado normativo:
“1. Os prejuízos fiscais apurados em determinado exercício, nos ter-

mos das disposições anteriores, serão deduzidos aos lucros tributáveis, 
havendo -os, de um ou mais dos seis exercícios posteriores.

“2. Nos exercícios em que tiver lugar o apuramento do lucro tributável 
com base em métodos indiciários, os prejuízos fiscais não são dedutíveis, 
ainda que se encontrem dentro do período referido no número anterior, 
não ficando, porém, prejudicada a dedução, dentro daquele período, dos 
prejuízos que não tenham sido anteriormente deduzidos”.

O que desde logo parece inculcar a ideia de que esses prejuízos 
fiscais, mesmo que apurados com base em métodos indiciários, podem 
ser deduzidos.

É que, há que anotá -lo, o reporte dos prejuízos contribui, além do 
mais, para assegurar a igualdade entre os sujeitos passivos.
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Acresce que, nos termos do art. 104º, 2, da CRP, “a tributação das 
empresas incide fundamentalmente sobre o seu rendimento real”.

Ora, “a expressão rendimento real não se contrapõe a rendimento 
presumido, mas a rendimento normal, englobando quer o rendimento 
efectivo quer o presumido”, pois “em ambos os casos se trata de um 
rendimento líquido”, já que “na definição do art. 3º, n. 2, do CIRC, o 
lucro consiste na diferença entre os valores do património líquido no fim 
e no início do período de tributação” – acórdão citado de 23/11/2005.

Aliás, se o legislador quisesse obstar ao reporte dos prejuízos apurados 
por métodos indirectos di -lo -ia de forma afirmativa. E não o fez.

Por último, “a impossibilidade de reporte de prejuízos apurados por 
métodos indirectos seria incompatível com a regra de solidariedade dos 
exercícios e com a da tributação conforme a capacidade contributiva e 
de acordo com o rendimento real” – acórdão citado.

É verdade que a matéria colectável apurada por métodos indirectos 
não tem a mesma fiabilidade que a revelada pela contabilidade. Mas a 
diferença não está na substância, mas só no grau.

Assim o n. 1 do citado art. 46º do CIRC contém a regra geral, ou seja 
de que os prejuízos fiscais apurados em determinado exercício serão 
deduzidos aos lucros tributáveis, havendo -os, de um ou mais dos seis 
exercícios posteriores.

E o n. 2 contém uma excepção, ou seja, uma limitação a tal regra: não 
são dedutíveis os prejuízos fiscais se o apuramento do lucro tributável 
tiver lugar por recurso a métodos indiciários.

Ora, se estamos (no n. 2) perante uma excepção à regra geral, o intér-
prete não deve alargar esta restrição, esta excepção a hipóteses diversas 
das contempladas pelo legislador.

Nem estamos perante qualquer lacuna da lei. Daí que a interpretação 
feita pela AF é uma interpretação analógica, que cria uma verdadeira 
norma tributária, aplicável a uma realidade diversa daquela que o le-
gislador previu. O que viola os princípios da legalidade e da proibição 
da analogia, consagrado nos artºs. 8º e 11º, n. 4, da LGT.

Em suma, concluímos assim que é possível deduzir aos lucros tribu-
táveis, apurados através de avaliação directa, os prejuízos de exercícios 
anteriores, com o limite fixado na lei, ainda que tais prejuízos tenham 
sido apurados através de métodos indiciários.

Isto sem eu seja necessário qualificar, como fez a instância, a norma 
do n. 2 do citado art. 46º do CIRC como uma norma sancionatória.

A pretensão do recorrente não merece assim acolhimento.
4. Face ao exposto, acorda -se em negar provimento ao recurso.
Sem custas, por delas estar isento o recorrente.
Lisboa, 25 de Janeiro de 2006. — Lúcio Barbosa (relator por ven-

cimento) — Baeta de Queiroz — Brandão de Pinho (vencido, com 
declaração de voto).

DECLARAÇÃO DE VOTO:
O art. 46° (actual art. 47°) do CIRC trata da dedução dos prejuízos 

fiscais, consagrando os seus nºs. 1 e 2 o denominado reporte de prejuízos 
ou perdas, o que, contrariando, embora, o princípio da autonomia ou 
especialidade dos exercícios, se justifica por razões tanto de equidade 
como de incentivo à assunção de riscos.

Cfr. Teixeira Ribeiro in RLJ n.. 3632, pág. 367.

Trata -se do chamado reporte para a frente: consideração dos preju-
ízos no rendimento tributável do ano ou de um certo número de anos 
posteriores ao da verificação dos prejuízos, efectuando -se o abatimento 
respectivo no rendimento base do imposto nos aludidos anos seguintes 
ao da ocorrência das perdas.

Cfr. J. Garcia de Freitas e J. Soares Teles, Código da Contribuição 
Industrial Anotado, 1.º Vol., 5.ª edição, pág. 481.

Estabelecia, ao tempo, o dito art. 46°:
«1. Os prejuízos fiscais apurados em determinado exercício, nos ter-

mos das disposições anteriores, serão deduzidos aos lucros tributáveis, 
havendo -os, de um ou mais dos seis exercícios posteriores.

2. Nos exercícios em que tiver lugar o apuramento do lucro tributável 
com base em métodos indiciários, os prejuízos fiscais não são dedutíveis, 
ainda que se encontrem dentro do período referido no número anterior, 
não ficando, porém prejudicada a dedução, dentro daquele período, dos 
prejuízos que não tenham sido anteriormente deduzidos.».

Assim, o n.º 1 regula o reporte relativamente aos prejuízos fiscais 
apurados com base na contabilidade, como resulta da expressão «nos 
termos das disposições anteriores».

Com efeito e, embora o respectivo capítulo III determinação da ma-
téria colectável – inclua numerosas disposições legais aplicáveis tanto 
àquela como à fixada por métodos indirectos – prevista esta especial-
mente nos arts. 51.º e ss.  -, a verdade é que só a primeira encontra ali 
regulamentação.

De outro modo, a expressão não teria sentido útil se abarcasse as 
duas formas de determinação da matéria colectável pois esta sempre 
teria de ser determinada de acordo com as disposições legais constantes 
do Código.

Aquela expressão refere -se, pois, à determinação da matéria colectá-
vel através da contabilidade, só podendo ter o significado de excluir a 
fixação por métodos indirectos, nos termos das disposições posteriores 
artºs. 51.º e ss..

Por sua vez, o n.º 2 regula o reporte quando o apuramento do lucro tri-
butável se efectua através de métodos indiciários ditos artºs. 51.º e ss..

A primeira parte proíbe -o, em geral.
Admitindo -o, todavia, a segunda, quando os prejuízos a reportar 

tenham sido fixados através da contabilidade, mau grado a fixação do 
respectivo lucro tributável por métodos indirectos.

Do que se conclui que nunca os prejuízos fixados por métodos in-
directos podem ser reportados, tanto com relação à primeira parte do 
art. 46.º como à segunda.

A justificação, para tal, está, como refere Teixeira Ribeiro, local citado, 
para o caso semelhante da abolida contribuição industrial – art. 43.º
do CCI –, na maior confiança e credibilidade que merece a fixação 
dos prejuízos através da contabilidade já que os presumidos são, em 
geral, inferiores aos efectivos: «compreende -se mal que o contribuinte 
já beneficiado pela deficiente avaliação da matéria colectável, ainda 
beneficie do reporte das perdas».

Assim, a hipótese dos autos cabe no dito n.º 1: os prejuízos foram 
fixados por métodos indirectos – exercício de 1994 –, ainda que o lucro 
tributável tenha sido fixado com base na contabilidade – pelo que não 
é admissível o respectivo reporte.

Brandão de Pinho
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Acórdão de 25 de Janeiro de 2006.

Assunto:

Questão de facto. Incompetência hierárquica.

Sumário:

Se no recurso interposto de decisão do tribunal de 1.ª instância 
se incluírem questões de facto de que aquele não haja co-
nhecido, é o Supremo Tribunal Administrativo incompetente 
em razão da hierarquia para conhecer do recurso, cabendo 
tal competência ao Tribunal Central Administrativo.

Processo n.º 1069/05 -30.
Recorrente: Contenur Portugal, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Cons. Dr. Vítor Meira.
“Contenur Portugal, S.A.” impugnou judicialmente no Tribunal Tri-

butário de 1ª Instância de Setúbal a liquidação adicional de IVA e juros 
compensatórios efectuada pela 1ª repartição de finanças de Palmela.

Por sentença da Mª Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de 
Almada foi a impugnação julgada improcedente.

Inconformada com tal decisão recorreu a impugnante para este Su-
premo Tribunal Administrativo, formulando as seguintes conclusões:

UM: A recorrente anulou a liquidação de IVA constante da factura 
n°. 1515, sendo -lhe permitido fazê -lo pelo art°. 71°. nº 2 do CIVA.

DOIS: Está absolutamente provado que a Câmara tomou conhe-
cimento da regularização, não tendo pago a factura resultando esse 
conhecimento não apenas do envio da nota de crédito, como do docu-
mento n°. 4 junto com a petição, o que perfaz os requisitos exercidos 
pelo art°. 71º n°. 5 do CIVA.

TRÊS: Não pode ser a recorrente obrigada a suportar o imposto resul-
tante do procedimento contabilístico adoptado pela Câmara Municipal 
de Lisboa, quando é manifesto que dela não recebeu IVA pela factura.

QUATRO: Os juros compensatórios visam compensar o Estado pelos 
prejuízos resultantes do atraso de liquidação, não havendo qualquer 
prejuízo neste caso, pois foi anulada e substituída por outra a liquidação 
do IVA, o que torna indevida a exigência dos juros.

CINCO: Verifica -se o vício de inexistência total do facto tributário, 
pelo que a impugnação deveria ter sido julgada procedente.

Não houve contra -alegações.
Pelo Exmo Magistrado do Ministério Público foi emitido parecer no 

sentido da incompetência hierárquica deste Tribunal para conhecer do 
recurso por o mesmo não versar exclusivamente matéria de direito.

Ouvida a recorrente sobre tal questão prévia veio dizer que estava 
em causa exclusivamente matéria de direito.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
A sentença recorrida considerou provados os seguintes factos:
1 - A ora impugnante exerce a actividade de “fabricação de artigos 

de plásticos”  - CAE 025240 e enquadrada no regime normal de perio-
dicidade mensal (como consta da informação prestada pelos serviços 
tributários de fls. 35/37).

2 - Com data de 31/12/1992 foi emitida pela ora impugnante a factura 
n° 1515 dirigida à Câmara Municipal de Lisboa no montante total de 
10.719.560$00, sendo o valor bruto de 9.241.000$00 e o valor de IVA 
de 1.478.560$00 (cfr. fls. 15).

3 - Com data de 29/01/1993 a Contenur Portugal, SA emitiu a nota de 
crédito n° 86 dirigida à Câmara Municipal de Lisboa, na qual consta a 
seguinte menção “Anulação da N/ Factura 1515 de acordo com o art. 71°, 
n°5 D.L. 198/90 agradecemos v/ confirmação por escrito desta N.C. sem 
a qual se considera indevida ded. IVA” e constando ainda da referida 
nota de crédito o valor líquido de 9.241.000$00 e o valor de IVA de 
1.478.560$00, no total de 10.719.500$00 (cfr. doc. de fls. 16)

4 - Na declaração periódica de IVA  - mod. A com o n° 101300344252 
referente ao período de 01/01/93 a 31/01/93 a ora impugnante apurou 
imposto a recuperar no montante de 4.161.260$00, tendo solicitado o 
respectivo reembolso, como consta do documento de fls. 23.

5 - Em 2 de Abril de 1997, a Câmara Municipal de Lisboa  - Departa-
mento de Reparação e Manutenção Mecânica, Divisão de Manutenção, 
em documento dirigido à ora impugnante informa o seguinte “Relativa-
mente à questão colocada na vossa carta de 1997.03.31, sobre o assunto 
em referência, temos a informar que, de facto não está na nossa posse 
a vossa factura 1515, de 1992.12.31 nem a vossa nota de crédito n°86 
de 1993.01.29” (como consta do documento de fls. 18).

6 - Os serviços da administração fiscal elaboraram a informação 
relativa ao pedido de reembolso referente ao período de Janeiro de 
1993, na importância de 4.161.200$00 na qual consta o seguinte “(...) 
O reembolso em análise tem por justificação o valor declarado no 
campo 40, no montante de 4.945.988$00 referente a notas de crédito 
emitidas neste período para anulação de adiantamentos por conta de 
prestações de serviços a determinadas Câmaras Municipais, das quais 
se salientam as notas de crédito n°s 81 e 86 (...). Em esclarecimentos 
enviados ao s.p. na data de 04/10/1996 foram solicitadas, relativamente 
às notas de crédito declaradas no campo 40, prova de que os adquirentes 
tomaram conhecimento da rectificação ou de que foram reembolsados 
do imposto. Como resposta, em carta de 2 de Abril de 1997 e relativa-
mente à nota de crédito n° 86 a Câmara Municipal de Lisboa, não fez 
prova da posse da respectiva nota de crédito para além da factura que 
lhe deu origem. Desta forma nos termos do art. 71°, n° 5 do Código do 
IVA a dedução no montante de 1.478.560$00 é considerada indevida” 
(cfr. fls. 22 e 22/verso).

7 - O pedido de reembolso foi objecto de despacho concordante, tendo 
sido proferido parecer do coordenador com o seguinte teor “o pedido 
de reembolso deve ser deferido parcialmente dado que o contribuinte 
deduziu indevidamente imposto relativo a uma nota de crédito sem 
atender ao disposto no n°5 do art. 71° do Código do IVA no montante 
de 1.478.560$00” como consta de fls. 24.

8 - Em 06/05/1997 foi emitida à ora impugnante a nota de liquidação 
adicional de IVA de 1993 n° 97162090 no montante de 1.478.560$00 
(cfr. fls. 25).

9 - Em 06/05/1997 foi emitida à ora impugnante a nota de liquidação 
de juros compensatórios n° 97162089 no montante de 1.156.436$00 e 
referentes ao imposto mencionado no ponto anterior (cfr. documento 
de fls. 26).

10 -A ora impugnante foi notificada das liquidações em 19/06/1997 
como consta dos avisos de recepção de fls. 25/verso e 26/verso.
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11 - Em 10/03/1998 foram emitidas as certidões de dívida referentes ao 
IVA e aos juros compensatórios cuja data limite de pagamento ocorreu 
em 31/07/1997 (cfr. fls. 27 e 28).

12 -A presente impugnação judicial foi apresentada em 29/10/1997 
na Repartição de Finanças de Palmela como consta do carimbo aposto 
na petição a fls. 2.

13 -A Câmara Municipal de Lisboa através do documento de fls. 60 
informou que “(...) Na escrita da CML não existe a factura n° 1515 que 
não deverá ter sido paga e, nessa data (1992) somente eram arquivadas 
as facturas pagas; Na escrita da CML não existe a nota de crédito n°26 
de 29/01/03, pela mesma razão; Não foi possível apurar se a factura 
n° 1514 foi substituída por qualquer outra factura, pois se o tivesse sido, 
só os serviços de Higiene Urbana e Resíduos Sólidos desta Câmara o 
poderiam atestar e, após algumas diligências ali efectuadas, ninguém se 
recorda do caso; A CML não entregou qualquer importância por conta 
do IVA referente à factura 1515, que não terá sido paga (...)”.

14 -Os serviços mencionados na factura n° 1515 emitida em 31/12/1992 no 
montante total de 10.719.560$00 pela impugnante encontram -se menciona-
dos nas facturas n°s 1576, 1577, 1578, 1770 e 1800 emitidas em 29/01/1993. 
 Assentes tais factos apreciemos o recurso.

Logra prioridade de apreciação a questão prévia suscitada.
Nos termos dos artigos 280º do Código de Procedimento e Pro-

cesso Tributário e 26º alínea b) do ETAF este Supremo Tribunal ape-
nas 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 
disputatum” e não pelo “quid decisum”, para a determinação da com-
petência do tribunal não importa saber se a matéria invocada releva ou 
não para a decisão do recurso por a questão da competência ter de ser 
previamente decidida.

Nas alegações da recorrente e respectivas conclusões que acima se 
transcreveram sustenta a recorrente que “está provado que a Câmara 
tomou conhecimento da regularização, não tendo pago a factura, re-
sultando esse conhecimento não apenas do envio da nota de crédito, 
como do documento nº4 junto com a petição” (2ª conclusão). Ora o que 
consta da sentença, tendo por base o probatório, é que a impugnante não 
tinha na sua posse nenhum documento comprovativo de que a Câmara 
tenha tomado conhecimento da rectificação, tendo aquela entidade 
afirmado que não tinha em seu poder nem a factura nº 1515 na qual se 
solicitava o envio de documento de confirmação da anulação, nem a 
nota de crédito emitida.

Donde ser mister concluir que o recurso não versa exclusivamente 
matéria de direito, o que determina a incompetência hierárquica deste 
Supremo Tribunal Administrativo para dele conhecer.

Em conformidade com o exposto, acorda -se em conferência em 
declarar este Supremo Tribunal Administrativo incompetente em razão 
da hierarquia para conhecer do recurso, cabendo tal competência ao 
Tribunal Central Administrativo Sul.

Custas pela recorrente, fixando em 120€ a taxa de justiça e em 40 % 
a procuradoria.

Lisboa, 25 de Janeiro de 2006. — Vítor Meira (relator) — Baeta de 
Queiroz — Brandão de Pinho.

Acórdão de 25 de Janeiro de 2006.

Assunto:

Incompetência do STA em razão da hierarquia. Questão de 
facto.

Sumário:

 I — Se nas conclusões das alegações de recurso são ver-
tidos factos, que não foram levados ao probatório, é 
competente para dele conhecer o Tribunal Central Ad-
ministrativo e não o Supremo Tribunal Administrativo, 
independentemente do relevo de tais factos na solução 
jurídica.

 II — Na verdade, a competência do Tribunal, em razão da 
hierarquia, tem a ver com o quid disputatum e não com 
o quid decisum.

Processo n.º 1076/05 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorridos: Rui Manuel Juncal Fornelos e outra.
Relator: Ex.mo Juiz Cons. Dr. Lúcio Barbosa.

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

1. RUI MANUEL JUNCAL FORNELOS e ISAURA MARIA 
LEI MONTEIRO DA ROCHA, identificados nos autos, impugnaram 
judicialmente, junto do então Tribunal Tributário de 1ª Instância de Viana 
do Castelo, a liquidação de IRS, referente ao ano de 1999.

O Mm. Juiz do TAF de Braga julgou procedente a impugnação, por 
caducidade do direito à liquidação.

Inconformado, o representante da FAZENDA PÚBLICA interpôs 
recurso para o TCA – Norte.

Formulou as seguintes conclusões nas respectivas alegações de re-
curso:

1. A liquidação oficiosa, objecto da impugnação, resulta dos procedi-
mentos de controlo interno, documentados no processo, levados a efeito 
pelo director distrital de finanças competente, ao abrigo exclusivamente 
das normas contidas nos nºs 4 e 5 do art. 66º e do art. 67º (actuais 
artºs. 65º e 66º) do CIRS, inseridas no seu Cap. II – “Determinação do 
rendimento colectável”.

2. Os referidos procedimentos internos de controlo interno que culmi-
naram com a alteração dos elementos declarados pelo sujeito passivo e 
pela consequente liquidação oficiosa não foram iniciados e tramitados 
ao abrigo do RCPIT aprovado pelo DL n. 413/98, 31/12, sendo certo 
que o sujeito passivo não foi alguma vez notificado de que contra ele foi 
instaurado procedimento de inspecção tributária, cuja regulamentação 
consta do RCPIT.

3. Os actos procedimentais de controlo interno, documentados nos 
autos, não são actos materiais de inspecção tributária, quer técnico-
-juridicamente, quer em termos de operatividade aferida nos termos e 
para os efeitos do RCPIT.
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4. Os referidos actos procedimentais, em causa, praticados pelo di-
rector de finanças, integram a sua competência material e funcional 
estabelecida nos artºs. 66º e 67º do CIRS, estando, além disso, excluídos 
do âmbito procedimento de inspecção (art. 2º do RCPIT), não integrando 
o director de finanças qualquer dos grupos funcionais a que alude o 
art. 19º do RCPIT.

5. Nem a letra, nem o espírito da norma do n. 5 do art. 45º da LGT, 
aplicada in casu, consentem, a nosso ver, a interpretação extensiva que 
dela se fez na douta sentença.

6. A letra do referido normativo, entendida como ponto de partida e 
limite da interpretação, afasta o sentido e o alcance que lhe foi atribuído 
na douta sentença – que, por isso, considerou, in casu, verificada sem 
fundamento, – a existência de um procedimento de inspecção sujeito 
ao RCPIT.

7. A razão de ser da norma em questão – elemento teleológico 
 -prende -se com o fim visado pelo legislador de acelarar a conclusão 
do procedimento de inspecção tributária – e só deste –, atenta a sua 
(prévia) regulação pelo RCPIT.

8. Este RCPIT compreende por remissão, o complexo normativo que 
integra a norma interpretada e aplicada (art. 45º n. 5 da LGT), atentos os 
seus conteúdos normativos (elemento sistemático), bem como as razões 
históricas de um e de outra.

9. Inexistiam / inexistem, assim, na situação em apreço os pressupostos 
fixados no n. 5 do art. 45º da LGT, vinculados ao regime legal do proce-
dimento de inspecção tributária, para se poder concluir, como fez o Mm. 
Juiz a quo, pela caducidade (decretada) do direito à liquidação.

10. Ao operar, com a norma do n. 5 do art. 45º da LGT aplicando -a, 
in casu, indevidamente, terá sido a mesma violada por erro sobre os 
pressupostos.

Não houve contra -alegações.
O TCA, por acórdão de 7 de Julho de 2005, declarou tal Tribunal 

incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso.
Subiram os autos a este STA.
Aqui, o EPGA emitiu douto parecer, sustentando que este STA é 

incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso.
Ouvidas as partes, veio a FP sustentar que o recurso versa matéria de 

facto, requerendo desde logo a remessa dos autos ao TCA.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto fixada na sentença recorrida:
1. Por ofício de 03.10.00, o impugnante foi notificado do projecto 

de decisão, da Administração Fiscal (AF), no sentido de não considerar 
os benefícios fiscais a que os impugnantes teriam direito, segundo a 
declaração de IRS por eles entregue para o ano em questão.

2. Por ofício de 24.01.02, o impugnante foi notificado da conversão, 
daquele despacho, em definitivo.

3. A liquidação data de 12.03.03.
3. Importa apreciar, antes do mais, a questão prévia suscitada pelo 

EPGA.
Na verdade, o seu conhecimento precede o de qualquer outra ma-

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

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

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

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

será este Supremo Tribunal o competente mas sim a Secção de Conten-
cioso Tributário do Tribunal Central Administrativo, face ao disposto 
no art. 41º, 1, al. a) do mesmo ETAF.

Vejamos então.
Escreve o EPGA:
“A 2ª conclusão das alegações de recurso enuncia facto omitido na 

fundamentação fáctica da decisão recorrida, sujeito à formulação de um 
juízo pelo tribunal, expresso no binómio provado / não provado:

“– o sujeito passivo não foi notificado de que contra ele foi instaurado 
procedimento de inspecção tributária.

“Neste contexto, o recurso não tem por exclusivo fundamento matéria 
de direito …”.

Que dizer?
É verdade que, como bem refere o EPGA, na referida conclusão 

das alegações de recurso é alegado um facto. E ele não logra rasto no 
probatório da sentença recorrida.

Vale isto por dizer que o recorrente traz um facto à apreciação do 
Tribunal.

Dito por outras palavras: há efectivamente matéria de facto a apreciar 
no recurso.

E como, por outro lado, a competência do Tribunal se afere pelo quid 
disputatum e não pelo quid decisum importa apreciar aquela matéria de 
facto. E isto independentemente dessas questões de facto serem ou não 
relevantes para a solução jurídica da causa. É que o Tribunal ad quem 
define primeiro a sua competência em face das conclusões das alegações, 
e, só depois de definida a sua competência é que, se competente, avança 
para a solução da questão que lhe é posta.

Assim, e porque o recurso versa também matéria de facto, não 
é este Supremo Tribunal o competente para o apreciar, mas sim o 
Tribunal Central Administrativo – Norte, face aos normativos legais 
atrás citados.

3. Face ao exposto, acorda -se em julgar este Supremo Tribunal incom-
petente, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso interposto.

Sem custas.
 - …  -
Após trânsito em julgado da presente decisão, remetam -se os autos 

ao TCA – Norte, como vem requerido, já que esta decisão se impõe às 
instâncias – art. 5º, n. 2, do actual ETAF.

 - …  -

Lisboa, 25 de Janeiro de 2006. — Lúcio Barbosa (relator) — Vítor 
Meira — Pimenta do Vale.



132 133

Acórdão de 25 de Janeiro de 2006.

Assunto:

Questão de facto. Incompetência hierárquica.

Sumário:

Se no recurso interposto de decisão do tribunal de 1.ª instância 
se incluírem questões de facto de que aquele não haja co-
nhecido, é o Supremo Tribunal Administrativo incompetente 
em razão da hierarquia para conhecer do recurso, cabendo 
tal competência ao Tribunal Central Administrativo.

Processo n.º 1111/05 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorridos: Ricardo Manuel Pinho Ribeiro e outro.
Relator: Ex.mo Cons. Dr. Vítor Meira.
Ricardo Manuel de Pinho Ribeiro e esposa impugnaram no Tribunal 

Tributário de 1ª Instância de Aveiro a liquidação de IRS referente ao ano 
de 1996 invocando caducidade e errónea qualificação do facto tributário 
que esteve na sua origem.

Por sentença da Mª Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de 
Viseu foi julgada procedente a impugnação e anulado o acto tributário 
impugnado.

Inconformada com a decisão dela recorreu a Fazenda Pública para 
o Tribunal Central Administrativo Norte que se declarou incompetente 
em razão da hierarquia para dele conhecer por entender que o mesmo 
tinha por exclusivo fundamento matéria de direito.

A recorrente formulou as seguintes conclusões nas suas alegações:
1. O impugnante marido, adquiriu à empresa de que era trabalhador 

uma viatura ligeira de passageiros, devidamente identificada nos autos, 
por um preço bastante inferior ao seu valor comercial, pelo que detectada 
a referida aquisição no âmbito do procedimento de inspecção tributária 
de que foi alvo a entidade empregadora, os serviços de Inspecção Tribu-
tária, consideraram, fundamentadamente, que a diferença entre aqueles 
mesmos valores constituía rendimento em espécie a tributar em sede de 
IRS — categoria A, nos termos do n° 2, do art° 1º do CIRS, e de acordo 
com as regras plasmadas no art° 23°, do mesmo diploma legal;

2. O facto de só a partir da entrada em vigor da Lei n° 30 -G/2000, de 
29 de Dezembro de 2000, o art° 2°, do CIRS, fazer referência expressa 
aos ganhos resultantes de aquisição de qualquer viatura pelo trabalha-
dor, por preço inferior ao valor de mercado, não permite liminarmente 
extrair a conclusão de que uma aquisição concretizada em data anterior, 
e com aquelas mesmas características, está automaticamente fora da 
incidência do IRS;

3. O CIRS acolhe na construção do conceito de rendimento tributável 
a concepção do acréscimo patrimonial, que alarga a base de incidência 
a todo o aumento do poder aquisitivo, e na mesma senda, o n°2, do 
art° 1°, do mesmo diploma legal, de forma abrangente, começa logo por 
determinar que os rendimentos, quer em dinheiro, quer em espécie, ficam 
sujeitos a tributação, seja qual for o local onde se obtenham, a moeda e a 
forma por que sejam auferidos, e o n° 1, do art° 2°, do CIRS, considera 

rendimentos do trabalho dependente todas as remunerações pagas ou 
postas à disposição do seu titular provenientes de trabalho por conta de 
outrem prestado ao abrigo de contrato individual de trabalho;

4. Da conjugação destes três preceitos legais, e em oposição à linha 
de entendimento perfilhada pela Ilustre Julgadora, julgamos que o 
ganho em causa, consubstanciou rendimento em espécie posto à dis-
posição do impugnante marido pela entidade empregadora, tendo, por 
isso mesmo, perfeito enquadramento no campo de incidência do IRS à 
data da aquisição, já que revela uma forma encapotada de remuneração 
do trabalho, o que justifica, por si só, as correcções introduzidas pela 
Administração Tributária;

5. Qualificar a aquisição em apreço como uma simples oportunidade 
que uma empresa pode proporcionar a um seu trabalhador para adquirir 
um determinado bem por um bom preço, e sem daí retirar qualquer 
consequência fiscal, é no fundo admitir que qualquer sociedade passe a 
remunerar os seus trabalhadores mediante a cedência onerosa de bens a 
preços muito abaixo dos praticados no mercado, designadamente, imóveis 
e acções, fazendo com que os respectivos ganhos fiquem fora do campo 
de incidência do imposto, pelo simples facto de representarem remunera-
ções em espécie que, à data da aquisição, não coincidiam com nenhuma 
das exemplificativamente previstas no n°2, do art° 2° do CIRS;

6. A ilustre Julgadora, parece entrar em contradição com o entendi-
mento anteriormente perfilhado na douta peça decisória, já que acaba 
por conceder que a remuneração em espécie, apesar de não estar con-
templada pelo ordenamento vigente à data da aquisição, poderia ficar 
sujeita a tributação desde que estivesse prevista contratualmente, o 
que também parece colidir com disposto no n° Z do art° 2°, do CIRS, 
que abarca no conceito de remuneração todos os rendimentos, quer em 
dinheiro, quer em espécie, independentemente de terem ou não natureza 
contratual, como também, parece erguer -se ao arrepio do princípio da 
substância económica dos factos tributários actualmente acolhido no 
n° 3, do art° 11°, da LGT;

7. Basta ter em consideração o disposto no n° 2, do art° 2°, do CIRS, 
para verificar que a ocasionalidade da aquisição não retira automatica-
mente a natureza remuneratória ao ganho obtido pelos impugnantes;

8. Assim, ao decidir -se como se decidiu, sempre com o devido res-
peito, não se conformou a douta sentença com a factualidade evidenciada 
nos autos, bem como não operou correctamente a respectiva subsunção 
legal, na medida em colocou fora do campo de incidência do IRS, um 
ganho que consubstancia rendimento em espécie a tributar na categoria 
A — rendimentos do trabalho dependente.

Os recorridos contra -alegaram no sentido da manutenção da sentença.
Pelo Exmo Magistrado do Ministério Público foi emitido parecer no 

sentido do provimento do recurso por da matéria de facto resultar ter 
o contribuinte tido um acréscimo patrimonial proporcionado pela sua 
entidade patronal e não dever usar -se na tributação de IRS o conceito de 
rendimento de trabalho dependente do respectivo regime jurídico.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
A sentença recorrida considerou provados os seguintes factos:
A) Em 2001.01.05 foi elaborado relatório pela Inspecção Tributária 

do qual se extracta:
i. II. (…) as correcções foram efectuadas internamente no âmbito da 

acção inspectiva efectuada na empresa Amorim e Irmãos, SA, relativa-
mente aos exercícios de 1996, 1997 e 1998;
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ii. III. Descrição dos Fundamentos das Correcções Meramente Arit-
méticas à Matéria Colectável: A) Correcções em sede de IRS:...ao analí-
sarmos os mapas de mais e menos valias fiscais, constatamos que aquela 
empresa, em 1996, alienou ao contribuinte Ricardo Manuel de Pinho 
Ribeiro,... a viatura de passageiros com as seguintes características:

Marca Honda
Matrícula 84 -88 -DD
Modelo Civic Coupé ESI
Cilindrada 1590
Combustível Gasolina
Valor de realização 433.000$00

Por consulta à revista Guia do Automóvel, onde são publicados os 
valores comerciais das viaturas usadas, verificamos que o valor de 
realização desta foi bastante inferior ao seu valor comercial, que de 
acordo com a referida publicação é de PTE 2.350.000$00; assim, tendo 
em conta que o adquirente da viatura possui vínculo laboral com a 
empresa, desempenhou as funções de director de produção, e que o bem 
foi alienado por valor bastante inferior ao que em condições normais 
teria sido vendido, consideramos que a diferença entre o valor de venda 
considerado normal e o valor de venda que consta da venda a dinheiro 
(2.350.000$00 — 433.000$00) no montante de PTE 1.917.999$00 
constitui rendimento em espécie a tributar em sede de IRS — Cat. A, nos 
termos do artigo 1/2 do CIRS, de acordo com as regras estabelecidas 
no artigo 23º do mesmo diploma legal; do exposto conclui -se que ao 
valor dos rendimentos líquidos declarados para efeitos de IRS de 1996 
deve ser acrescido o montante de PTE 1.917.000$00;

iii. V Direito de Audição — fundamentação:...na empresa onde foram 
recolhidos os elementos que serviram de base à tributação, não foram 
recolhidos elementos que indiciem que a viatura alienada estivesse em 
fraco estado de conservação;.,.na empresa onde foram recolhidos os 
elementos verificamos que foram vendidas viaturas usadas a empre-
sas cuja actividade está relacionada com o ramo automóvel e o valor 
atribuído a essas viaturas é semelhante, e em alguns casos superior, ao 
que consta da referida revista (a fls. 3 a 18 do processo administrativo 
apenso aos autos);

B) Na mesma data foi emitido relatório de fixação/alteração do ren-
dimento colectável, do qual consta: o sujeito passivo A omitiu aos 
rendimentos da categoria A, rendimentos em espécie no montante de 
PTE 1.917.000$00 (a fls. 21 e 22 dos autos);

C) A notificação da liquidação foi efectuada antes de 2001.12.31;
D) Em 2002.02.08, a petição de impugnação deu entrada no Serviço 

de Finanças da Feira.
Assentes tais factos apreciemos o recurso.
O Tribunal Central Administrativo Norte declarou -se incompetente 

em razão da hierarquia para conhecer do recurso por entender que não 
existia controvérsia factual a dirimir. Todavia, na 4ª conclusão das suas 
alegações, a recorrente refere que o ganho em causa consubstanciou 
rendimento em espécie posto à disposição do impugnante marido pela 
entidade empregadora, o que revela uma forma encapotada de remu-
neração do trabalho.

Nos termos dos artigos 280º do Código de Procedimento e Processo 
Tributário e 26º alínea b) do ETAF este Supremo Tribunal apenas co-
nhece 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. Ma-
nuel de Andrade de que a competência se afere pelo “quid disputatum” e 
não pelo “quid decisum”, para a determinação da competência do tribunal 
não importa saber se a matéria invocada releva ou não para a decisão do 
recurso por a questão da competência ter de ser previamente decidida.

Nas alegações da recorrente e respectivas conclusões que acima se 
transcreveram sustenta a recorrente que, como atrás se disse, a venda 
era uma forma encapotada de remunerar o trabalho. Tal conclusão de 
facto não consta do probatório nem resulta como provado da sentença 
recorrida. Donde ser mister concluir que o recurso não versa exclusiva-
mente matéria de direito, o que determina a incompetência hierárquica 
deste Supremo Tribunal Administrativo para dele conhecer.

Em conformidade com o exposto, acorda -se em conferência em 
declarar este Supremo Tribunal Administrativo incompetente em razão 
da hierarquia para conhecer do recurso, cabendo tal competência ao 
Tribunal Central Administrativo Norte. Transitado remeta.

Sem custas.
Lisboa, 25 de Janeiro de 2006.— Vítor Meira (relator) — Baeta de 

Queiroz — Brandão de Pinho.

Acórdão de 25 de Janeiro de 2006.

Assunto:

STA. Competência em razão da hierarquia. Questão de facto. 
Interpretação dos factos. Ilações.

Sumário:

 I — A Secção do Contencioso Tributário do STA é absolu-
tamente incompetente, em razão da hierarquia, para 
conhecer de recurso para ele interposto, per saltum, 
da sentença do TAF, que não tem como fundamento 
exclusivo matéria de direito, sendo então competente, 
para o efeito, o TCA — artigos 26.º, alínea b), e 38.º, 
alínea a) do ETAF.

 II — A própria interpretação dos factos e as ilações que as 
instâncias deles retiram, desligadas de qualquer inter-
pretação jurídica constituem matéria de facto subtraída, 
pois, ao conhecimento do tribunal de revista.

Processo n.º 1190/05 -30.
Recorrente: João Acácio Cardoso da Encarnação.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Cons. Dr. Brandão de Pinho.
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Acordam na Secção do Contencioso Tributário do STA:
JOÃO ACÁCIO CARDOSO DA ENCARNAÇÃO vem recorrer da 

sentença do TAF de Castelo Branco que ordenou o arresto em imóveis 
seus constantes do requerimento de fls. 1.

Fundamentou -se a decisão na verificação, no caso, dos respectivos 
requisitos, nos termos dos arts. 136.º e 214.º, n.º 1 do CPPT: «fundado 
receio da diminuição de garantia de cobrança dos créditos tributáveis» 
e existência de «tributo liquidado ou em fase de liquidação».

O recorrente formulou as seguintes conclusões:
«1.ª O recorrente não tem quaisquer dívidas à Fazenda Nacional.
O recorrente pensa que o arresto dos bens imóveis efectuado esteja 

relacionado com dívidas da firma Encarnação e Antunes, Lda, da qual 
o recorrente é sócio -gerente.

2.ª Como tal responsável subsidiário face às dívidas à fazenda na-
cional.

A dita sociedade por quotas tem, nesta data, algumas execuções fiscais 
em curso com o proc. n.° 0663200401000683 e apensos.

Tendo sido efectuada a reversão da dívida face ao recorrente, nos 
termos do art. 24.° da LGT.

3.ª Segundo a jurisprudência dominante, não se pode efectuar a rever-
são da dívida exequenda sem prévia liquidação dos bens que constituem 
o património do responsável originário.

4.ª Por outro lado, o recorrente não se encontra a dissipar bens de 
modo a poder furtar -se às suas obrigações fiscais.

Na verdade, o recorrente irá vender alguns bens de forma a liquidar 
as suas responsabilidades face a bancos e às finanças, se os houver.

5.ª O presente arresto é ilegal e excessivo.
Nestes termos, requer a V. Ex.ª se digne considerar procedente e 

provado o presente recurso e em consequência dar sem efeito o arresto 
recorrido.»

Não houve contra -alegações.
O Ex.mo magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido 

da incompetência hierárquica do STA, já que o recorrente «vem pôr em 
causa os juízos de apreciação da prova feitos pelo tribunal recorrido, 
manifestando clara divergência nas ilações de facto retiradas do pro-
batório e afirmando factos que o tribunal recorrido não estabeleceu na 
sentença», como resulta nomeadamente das conclusões 1.ª e 4.ª.

Sem vistos, vem o processo à conferência.
Em sede factual, vem apurado que:
«1. Os requeridos são os únicos sócios e gerentes da sociedade EN-

CARNAÇÃO & ANTUNES, LDA, NIPC 504269127, com sede no 
concelho de Proença -a -Nova (fls. 12);

2. Exerciam a gerência efectiva da sociedade no período a que res-
peitam as dívidas (fls. 10 e 11);

3. A sociedade foi constituída em 1998 e tem como objecto social 
a actividade de construção civil e obras públicas (escritura de fls. 12 
e ss.);

4. Encontra -se registada como sujeito passivo de IVA no regime de 
tributação normal e colectada em IRC no regime geral de tributação 
(“print” informático de fls. 16);

5. Estão pendentes contra a sociedade execuções fiscais por dívi-
das provenientes de coimas fiscais do ano de 2003, na importância de 

€ 5.625,12 e IVA dos anos de 2001, 2002, 2003 e 2004, na importância 
de € 105.191,30, perfazendo € 110.816,42 (fls. 18 e 19);

6. A sociedade não possui quaisquer bens, rendimentos ou créditos 
penhoráveis (fls. 21, 22 e 23 a 50);

7. A sociedade vem adoptando uma conduta de incumprimento ge-
neralizado das obrigações fiscais, declarativas e de pagamento, desig-
nadamente, não entregando ao Estado o IVA devido (informação de 
fls. 61);

8. Contra os requeridos correm também execuções fiscais por dívidas 
de IVA e IRS;

9. Nessas execuções foram penhorados os bens imóveis que constam 
da certidão da CRP de Proença -a -Nova, a fls. 65 dos autos;

10. No seguimento da reversão, contra os requeridos, da execução em 
que é devedora originária a sociedade, aqueles regularizaram a respectiva 
situação fiscal pessoal pagando as dívidas em cobrança nas execuções 
fiscais em que são devedores principais e solicitaram o cancelamento das 
penhoras ali efectuadas cujo objecto eram os imóveis referidos supra, 
em 9. (informação de fls. 61);

11. As penhoras foram levantadas em 03/10/2005 (fls. 63);
12. Os imóveis cuja penhora foi levantada constituem os únicos bens 

conhecidos dos requeridos (informação de fls. 61);
13. O requerimento de arresto deu entrada neste tribunal em 

10/10/2005 (fls. 1).
Com interesse para a decisão, não há factos alegados não suficien-

temente indiciados.»
Vejamos, pois:
Há que apreciar, em primeiro lugar, a competência do STA, em razão 

da hierarquia.
Ora, ele é absolutamente incompetente para o conhecimento do re-

curso, já que este tem por fundamento, também, matéria de facto.
Na verdade, o recorrente refere, nomeadamente, que não tem quais-

quer dívidas à Fazenda Nacional e não se encontra a dissipar bens de 
modo a poder furtar -se às suas obrigações fiscais  - cfr. conclusões 1.ª e 
4.ª  -, bem assim alegando que a sociedade originariamente executada 
«possui bens de sua propriedade livres e desonerados, tais como: mate-
riais de construção da sua sede, créditos em clientes, entre outras» nem 
«há receio de a Fazenda Nacional perder a garantia patrimonial do seu 
crédito, pois não tem qualquer crédito face ao recorrente».

Afirmações contrárias, desde logo, ao probatório propriamente dito, 
onde se constata que «a sociedade não possui quaisquer bens, rendi-
mentos ou créditos penhoráveis»  - n.º 6  - e que correm, contra o ora 
recorrente, «execuções fiscais por dívidas de IVA e IRS»  - n.º 8  -, mais se 
afirmando que «a factualidade alegada também suporta objectivamente 
os receios, por parte da Fazenda Pública, da diminuição da garantia de 
cobrança de créditos tributáveis» e que os recorridos «se furtarão ao 
pagamento das dívidas na sequência da reversão».

Abundante matéria de facto controvertida, pois.
Acresce que a própria interpretação dos factos e as ilações que as 

instâncias deles retiram, desligadas de qualquer interpretação jurídica, 
constituem matéria de facto subtraída, pois, ao conhecimento do tribunal 
de revista.

Cfr., por todos, os Acs. do STJ de 15/05/1991 e 06/03/1991 in Acs. 
Dout. 367 -917 e 354 -813, de 17/06/1999 in Colectânea, pág. 153 e 
28/09/2000, ibidem, pág. 54.
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Como refere Antunes Varela, in RLJ 122 -120:
«Os juízos de facto (juízos de valor sobre matéria de facto) cuja emis-

são ou formulação se apoia em critérios do bom pai de família, do homo 
prudens, do homem comum, só podem ser apreciados pela Relação e 
não pelo Supremo Tribunal de Justiça. Os juízos sobre matéria de facto 
que, na sua formulação, apelam essencialmente para a sensibilidade ou 
intuição do jurista, para a formação especializada do julgador, que estão 
mais presos ao sentido da norma aplicável ou aos critérios de valoração 
da lei, são do conhecimento do Supremo Tribunal de Justiça».

Ora, a competência deste STA para apreciação dos recursos jurisdi-
cionais interpostos dos tribunais tributários cinge -se apenas a matéria 
de direito, ou melhor, radica no exclusivo fundamento, em matéria de 
direito, do mesmo recurso  - art. 26.º, al. b) do ETAF  - constituindo, 
assim, excepção à competência generalizada do TCA, ao qual, nos 
precisos termos do art. 38.º, al. a) daquele diploma, compete conhecer 
dos recursos de decisões dos mesmos tribunais, salvo o disposto na 
al. b) do dito art. 26.º.

Assim, tais fundamentos factuais do recurso importam a incompe-
tência deste STA para dele conhecer, fazendo, antes, radicá - -la no dito 
TCA -Sul.

Termos em que se acorda julgar este STA incompetente, em razão da 
hierarquia, para conhecer do presente recurso.

Custas pelo recorrente, fixando -se a taxa de justiça em € 120,00 e 
procuradoria em 1/8.

Lisboa, 25 de Janeiro de 2006. — Brandão de Pinho (relator) — Baeta 
de Queiroz — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 25 de Janeiro de 2006.

Assunto:

Nulidades de sentença. Contradição entre os fundamentos 
e a decisão. Execução fiscal. Competência dos tribunais 
tributários. CGD. Inconstitucionalidade.

Sumário:

 I — A nulidade da sentença, por oposição entre os fundamen-
tos e a decisão — artigo 668.º, n.º 1, alínea c), do CPC —
verifica -se quando aqueles deveriam logicamente con-
duzir à solução oposta à ali adoptada.

 II — Antes do Decreto-Lei n.º 287/93, de 20 de Agosto, os 
tribunais tributários eram competentes para a cobrança 
coerciva de dívidas à CGD — artigo 62.º, n.º 1, alínea c), 
do ETAF aprovado pelo Decreto-Lei n.º 129/84, de 27 de 
Abril — artigo 61.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 48 953, de 
5 de Abril de 1969, na redacção do artigo 17.º do Decre-
to-Lei n.º 693/70, de 31 de Dezembro, e do artigo 159.º
do Decreto n.º 694/70, de 31 de Dezembro.

 III — Tais normas não padecem de inconstitucionalidade.

Processo n.º 1394/04 -30.
Recorrente: Duarte D’Orey Manoel.
Recorrido: Caixa Geral de Depósitos, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do STA:
DUARTE D’OREY MANOEL vem recorrer da sentença do TAF de 

Setúbal, na medida em que julgou improcedente a oposição que havia 
deduzido à execução fiscal contra si instaurada para cobrança de dívida 
à Caixa Geral de Depósitos.

Fundamentou -se a decisão, no que ora importa, na competência do 
tribunal para a execução, por força do disposto nos arts. 61.º, n.º 1 do 
DL n.º 48.953, de 05 de Abril de 1969, na redacção do DL n.º 693/70, 
de 31 de Dezembro e 62.º, n.º 1, al. c) do ETAF, que atribuiu, aos tribu-
nais fiscais, competência para cobrança de dívidas a pessoas de direito 
público, designadamente a exequente Caixa Geral de Depósitos, nada 
obstando a natureza privada da dívida, normas que não padecem de 
inconstitucionalidade, como o TC já julgou (AC. de 14/07/1994).

A recorrente formulou as seguintes conclusões, dando por violados 
os arts. 659.º, 660.º, n.º 2 e 668.º, n.º 1, al. c) do CPC:

«A) A sentença em apreço deve ser alterada por ser confusa e não 
concordante no que respeita ao confronto entre a respectiva parte dis-
positiva e as conclusões finais.

B) A sentença em apreço ao declarar a competência do tribunal tri-
butário para execuções da CGD no âmbito da actividade creditícia 
normal e privada desta CGD e ao fazê -lo sem fundamentar tal decisão 
violou as normas legais aplicáveis e deve ser revista para declarar tal 
incompetência.

C) A sentença ao não declarar a inconstitucionalidade das normas 
dos Decreto Lei 48953 e 693/70 e art. 62.º, n.° 1, al. c) do ETAF na 
medida em que possam atribuir competência aos tribunais tributários 
para a cobrança de dívidas privadas, ainda que da CGD, andou mal 
e está ferida de forma a ter de ser revista e alterada para declarar tal 
inconstitucionalidade.»

Não houve contra -alegações.
O Ex.mo magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sen-

tido do não provimento do recurso, por inexistência de nulidades da 
sentença, sendo a constitucionalidade das referidas normas sustentada 
pela jurisprudência do TC.

Em sede factual, vem apurado que:
«1.º  - Em 1993, na R.F. de Alcácer do Sal foi instaurada execução 

contra Coopsado  - Cooperativa Agrícola do Vale do Sado, CRL, e contra 
os fiadores, entre os quais o oponente, por dívida à CGD, no montante 
de esc.: 129.253.987$00, originada em contrato de mútuo no montante 
de esc.: 120.000.000$00, celebrado em 31/3/91.

2.°  - O oponente constituiu -se fiador desta dívida, tendo assumido a 
posição de principal pagador.

3.°  - Por requerimento da CGD de 20/9/99 a CGD veio rectificar o 
montante da dívida, que passou a ser de esc.: 13.641.358$00 de capital 
e esc.: 44.775.263$00 de juros.

4.°  - Em 5/4/98 foi feito um pagamento por outro fiador, Jorge Men-
des, no montante de esc.: 114.620$00, ficando o capital em dívida a ser 
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no montante de esc.: 13.526.738$00 e os juros calculados até 2/12/99 
no montante de esc.: 46.808.822$00.

5.°  - A CGD calculou os juros conforme consta da demonstração de 
cálculo de fls. 43.

Não se provaram outros factos, nomeadamente que a CGD tenha 
recusado em 1994 uma proposta de pagamentos que representaria que 
nesta data a totalidade dos seus créditos estariam pagos, por nenhuma 
prova convincente neste sentido ter sido produzida.»

Vejamos, pois:
Assim, quanto à invocada nulidade da sentença por contradição entre 

os fundamentos e a decisão  - art. 668.º, n.º 1, al. c) do CPC:
Tal nulidade dá -se quando aqueles deveriam conduzir, num processo 

lógico, à solução oposta à que foi adoptada nesta.
Aí, como refere Alberto dos Reis, Anotado, vol. V, pág. 141, «a 

construção da sentença é viciosa, pois os fundamentos invocados pelo 
juiz conduziriam logicamente, não ao resultado expresso na decisão, 
mas a resultado oposto.»

Refere o recorrente que a sentença, «depois de considerar como 
improcedentes as conclusões da oposição, considera, mesmo assim, 
que improcede parte do pedido.»

Mas a asserção não é correcta.
Desde logo e a ser assim, a recorrente carecia, em absoluto, de legi-

timidade para a respectiva arguição pois que, então, a decisão ter -lhe -ia 
sido favorável, não haveria sucumbência.

Pois se, «improcedendo» todas as «conclusões da oposição», ainda 
assim o pedido só em parte improcederia!

Não é, todavia, assim.
A sentença, em rigor, substancialmente, julgou a oposição impro-

cedente, isto é, julgou devido o capital  - 13.526.738$00  - e os juros 
calculados até 02/12/1999  - 46.808.822$00.

A «procedência» refere -se à diferença entre tais valores e a quantia 
exequenda inicial, de 129.253.987$00, não se tendo atentado em que a 
CGD havia requerido a rectificação do montante em dívida.

Quanto à competência do tribunal:
O processo de execução fiscal constitui o processo especial de co-

brança coerciva dos impostos e outras receitas do Estado e créditos a 
estes equiparados  - art. 233.º do CPT.

Determinando o art. 62.º, n.º 1, al. o) do ETAF, aprovado pelo DL 
n.º 129/84, de 27 de Abril, competir aos tribunais tributários de 1.ª ins-
tância (hoje TAFs) conhecer da cobrança coerciva de dívidas a pessoas 
colectivas de direito público, nos casos previstos na lei.

A Caixa Geral de Depósitos é uma pessoa colectiva de direito público 
(art. 2.º do DL n.º 48.953, de 05 de Abril de 1969) e instituto de crédito 
do Estado  - seu art. 3.º.

A própria lei confere, aliás, expressamente competência aos tribunais 
tributários para cobrança coerciva das dívidas de que ela e as suas ins-
tituições anexas sejam credoras  - art. 61.º, n.º 1 do mesmo diploma, na 
redacção do art. 17.º do DL n.º 693/70, de 31 de Dezembro e art. 159.º 
do Decreto n.º 694/70, de 31 de Dezembro.

Entende, todavia, a recorrente que tais normas são inconstitucio-
nais.

Tal questão foi já apreciada pelo TC  - Acs. de 14/07/1994, procs. 
n.ºs 777/92 e 626/92, apud Acórdãos do Tribunal Constitucional, vol. 28.º,
1994, págs. 493 e ss. e 509 e ss.

E ainda que o recorrente não aponte qualquer norma ou princípio 
constitucional ofendido  - apesar de expressamente convidada para o 
efeito  - sempre se dirá, com o mesmo tribunal, que «a circunstância de 
os créditos exequendos serem da titularidade de um instituto público 
constitui factor especial que pode justificar uma solução diferente em ma-
téria de jurisdição competente para a cobrança coerciva desses créditos, 
existindo «fundamento material bastante para a diferenciação introduzida 
quanto ao foro da execução», constituindo mero «afloramento de uma 
prática enraizada do legislador nacional, que teve em vista a celeridade 
do processo de execução, considerando a natureza dos interesses em 
causa e a informalidade da tramitação daquele tipo de processo», como 
é o caso das pessoas colectivas públicas, como a CGD, englobando -se, 
assim, nessa competência, a cobrança de dívidas derivadas de meras 
relações jurídico -privadas, como as oriundas do contrato de mútuo.

Termos em que se acorda negar provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente, fixando -se a procuradoria em 60%.
Lisboa, 25 de Janeiro de 2006. — Brandão de Pinho (relator) — Lúcio 

Barbosa — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 2 de Fevereiro de 2006.

Assunto:

Limites do decreto regulamentar destinado a regulamentar 
um decreto -lei.

Sumário:

 I — Não pode o Governo, no uso dos poderes conferidos 
por um decreto -lei para o regulamentar, emitir um de-
creto regulamentar no qual exclui de previsão contida 
no articulado desse decreto -lei determinados sujeitos, 
sujeitando -os, por esta via, a taxas contributivas diver-
sas das consagradas no diploma legal.

 II — Assim, é ilegal o artigo único do Decreto Regulamentar 
n.º 9/88, de 3 de Março, no segmento em que, acrescen-
tando um n.º 2 ao artigo 4.º do Decreto Regulamentar 
n.º 75/86, de 30 de Dezembro, o fez em contrariedade 
com o disposto nos artigos 5.º e 6.º do Decreto -Lei 
n.º 401/86, de 2 de Dezembro, na medida em que nes-
tas últimas normas se estabelece o regime contributivo 
aplicável a todos os trabalhadores agrícolas por conta 
de outrem, e respectivas entidades patronais, e na norma 
regulamentar se quiseram excluir daquele regime algu-
mas dessas entidades patronais e seus trabalhadores.

 III — Quer se atribua carácter interpretativo, quer se re-
conheça carácter inovador e revogatório ao referido 
Decreto Regulamentar n.º 9/88, ele será orgânica e 
materialmente inconstitucional, por violar o n.º 5 do 
artigo 115.º da CRP (na redacção de 1982) que proíbe 
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que diplomas legislativos sejam interpretados ou revo-
gados, em qualquer dos seus preceitos, por diplomas de 
natureza não legislativa.

Processo n.º 473/05 -30.
Recorrente: A. A. Ferreira, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Juiz Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

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

1 – A A Ferreira, SA, contribuinte com o nº 500.068.372, com sede 
em Vila Nova de Gaia, não se conformando com a sentença do Tribu-
nal Administrativo e Fiscal de Mirandela que julgou improcedente a 
impugnação judicial que aquela deduziu contra o acto de liquidação do 
Centro Regional de Segurança Social de Vila Real, referente a contri-
buições para a Segurança Social do mês de Julho de 1996, no montante 
de € 1.676,99 (Esc. 336.207$00), dela vem interpor o presente recurso, 
formulando as seguintes conclusões:

1ª O nº 2 do artigo 4° do Decreto Regulamentar nº 75/86, que foi 
introduzido pelo Decreto Regulamentar n° 9/88, é ilegal porque viola 
o nº 2 do artigo 5° do Decreto -Lei nº 401/86;

2ª Essa disposição regulamentar é também inconstitucional, por força 
do actual nº 6 do artigo 112° da Constituição (o então nº 5 do artigo 115° 
da Constituição).

3ª A douta sentença objecto do presente recurso jurisdicional, ao 
aplicar, in casu, o referido nº 2 do artigo 4° do Decreto Regulamentar 
nº 75/86, que foi acrescentado pelo Decreto Regulamentar n° 9/88, 
incorreu em erro de julgamento.

4ª A douta sentença fez essa aplicação, ao considerar que um acto de 
liquidação de contribuições para a segurança social baseado nesse nº 2 
do artigo 4° é válido.

5ª O Supremo Tribunal Administrativo, nomeadamente pelos doutos 
Acórdãos de 16 de Junho de 2004 (Proc. 297/04 – 2ª Secção Tributária), 
de 13 de Outubro 2004 (Proc nº 311/04, Proc nº 332/04 e Proc nº 274/04 
–2ª Secção Tributária), de 15 de Dezembro de 2004 (Proc nº 313/04 e 
Proc nº375/04  - 2ª Secção Tributária) de 16 de Fevereiro de 2005 (Proc 
nº 1278/04  - 2ª Secção Tributária), tem vindo, sem excepção, a reco-
nhecer que a razão está com a ora Recorrente, embora estranhamente 
o Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela insista em continuar 
a considerar que não.

A Fazenda Pública não contra -alegou.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido de 

ser concedido provimento ao recurso, sufragando -se, para o efeito, “na 
jurisprudência citada no parecer do Ministério Público, a fls. 32, e nas 
conclusões de fls. 51 -54, a qual é firme, reiterada e pacífica”.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1. Em 15 de Agosto de 1996 a Impugnante apurou e pagou con-

tribuições para a Segurança Social no montante de 1.676,99 Euros 
(Esc. 336.207$00), referente ao mês de Julho de 1996, aplicando a taxa 
social única: 34,75 %  - documento de fls. 15.

2. A Impugnação foi deduzida em 15 -11 -1996  - fls. 1.

3 – A questão que constitui o objecto do presente recurso consiste em 
saber qual a taxa devida à Segurança Social relativamente a trabalhadores 
agrícolas ao serviço da ora recorrente.

Sobre esta questão se debruçou já esta Secção do STA, entre muitos 
outros, nos acórdãos de 13/10/04, in recs. nºs 311/04 e 332/04, de 
15/12/04, in rec. nº 313/04 e de 29/6/05, in rec. nº 446/05, bem como 
no Acórdão de 16/6/04, in rec. nº 297/04, cujas conclusões são idên-
ticas às do presente recurso e que vamos aqui seguir de perto, não só 
por que concordámos com a sua fundamentação, mas também porque 
importa obter uma interpretação a aplicação uniforme do direito (cfr. 
artº 8º, nº 3 do CC).

Diz -se, então, neste último aresto que a censura feita à sentença re-
corrida diz apenas respeito ao julgamento feito sobre o vício de violação 
de lei imputado ao acto de liquidação.

E a propósito refere que “tal vício radica nas alegadas ilegalidade 
e inconstitucionalidade do nº 2 do artigo 4º do decreto regulamentar 
nº 75/86, introduzido pelo decreto regulamentar nº 9/88, de 3 de Março, 
por violação do artigo 5º do decreto -lei nº 401/86, de 2 de Dezembro, 
e 115º nº 5 da Constituição (actualmente, 112º nº 6).

Conforme se afirma na sentença recorrida, “defende a impugnante 
que a alteração do artigo 4º do Decreto Regulamentar nº 75/86 dada pelo 
Decreto Regulamentar nº 9/98, de 3 de Março, viola o nº 2 do artigo 5º 
do Decreto Lei nº 401/86, de 2 de Dezembro, face à definição restritiva 
do conceito de exploração agrícola”. E que o decreto regulamentar de 
1998 modificou o falado decreto -lei, atentando contra o artigo 112º nº 6 
da Constituição (ao tempo 115º nº 5).

Ora, a questão que está em causa na presente impugnação judicial 
é a de saber qual a taxa devida à Segurança Social relativamente a 
trabalhadores agrícolas ao serviço da impugnante, ora recorrente. A 
Segurança Social entendeu que essa taxa é de 34,75%, já que se trata 
de trabalhadores que prestam serviço em explorações agrícolas desti-
nadas essencialmente à produção de matérias -primas para indústrias 
transformadoras que constituem, em si mesmas, objectivo da empresa 
empregadora, a recorrente. Esta, ao invés, defende que não há que dis-
tinguir em função da natureza ou dimensão da exploração agrícola em 
que se emprega o trabalhador. Assim, a taxa devida será, no seu caso, de 
32,5 %, para trabalhadores diferenciados, e de 29%, para trabalhadores 
indiferenciados.

Tudo está em saber se é legal e, portanto, pode ser aplicado pela 
liquidação impugnada, o disposto no artigo único do decreto regula-
mentar nº 9/88, de 3 de Março, no segmento em que alterou o artigo 4º 
do decreto regulamentar nº 75/86, de 30 de Dezembro, o qual, por sua 
vez, regulamentara o decreto lei nº 401/86, de 2 de Dezembro.

...O decreto -lei nº 81/85, de 28 de Março (mais tarde referido no 
decreto -lei nº 401/86, de 2 de Dezembro, e por ele não revogado), pre-
tendeu “definir o regime especial de segurança social dos trabalhadores 
das actividades agrícola, silvícola e pecuária”, tal como se pode ler no 
sumário publicado no respectivo “Diário da República”.

Sumário que não reflecte toda a realidade, pois a ambição do diploma 
é mais vasta: além de aproximar do regime geral o regime especial da 
segurança social “das pessoas que trabalham em actividades agrícolas”, 
alarga consideravelmente o universo dos trabalhadores agrícolas por 
conta de outrem (que são os que aqui nos interessam) que coloca ao 
abrigo do regime geral de segurança social, deixando submetidos ao 



144 145

regime especial, apenas “a generalidade dos trabalhadores eventuais e 
os trabalhadores por conta própria na agricultura, silvicultura e pecuária 
de baixos rendimentos”. Quanto aos “trabalhadores por conta de outrem, 
alargaram -se as categorias de trabalhadores agrícolas que por ele “regime 
geral” são abrangidos, englobando, de entre os trabalhadores por conta 
de outrem, aqueles que o são por forma mais caracterizada ou regular” 
(do preâmbulo do diploma). Assim é que o artigo 3º, conjugado com 
o artigo 2º nº 2, ambos do falado decreto -lei, definiu como abrangidos 
pelo regime geral “os trabalhadores ao serviço da exploração agrícola 
que sejam trabalhadores agrícolas permanentes, independentemente 
da natureza e dimensão da exploração agrícola”; os “que exerçam pro-
fissão para cujo exercício se exijam habilitações técnico -profissionais 
especializadas”; os “que exerçam profissão comum a outras actividades 
económicas”; os “que prestam serviços às empresas” “que se dediquem à 
produção da pecuária, da horto -fruticultura, da floricultura, da avicultura 
e da apicultura, em que a terra tem como função predominante o suporte 
de instalações e cujos produtos se destinam ao mercado comercial ou 
industrial”; e os “que, sendo profissionalmente indiferenciados, prestem 
serviço, embora a título eventual, a empresas individuais ou colectivas 
com 5 ou mais trabalhadores permanentes”.

Abrangidos pelo “regime especial de segurança social das actividades 
agrícolas” ficaram, nos termos do artigo 8º do diploma, “os trabalhadores 
por conta de outrem que prestem serviço em explorações agrícolas que 
não sejam, por essa mesma actividade, abrangidos pelo regime geral”; 
os demais a que o artigo se refere não interessam ao nosso caso, por 
se não tratar de trabalhadores por conta de outrem, mas de produtores 
agrícolas e seus familiares ou equiparados.

Ainda com interesse para o presente processo, pode notar -se que não 
há, no decreto -lei de 1985, uma definição do que sejam trabalhadores 
agrícolas  - para além do que consta do já transcrito artigo 3º  -, e que 
o diploma abrange, de acordo com o artigo 2º, no conceito de activi-
dade agrícolas, a silvicultura e pecuária, bem como “as empresas, e 
respectivos trabalhadores, que se dediquem à produção da pecuária, da 
horto -fruticultura, da floricultura, da avicultura e da apicultura, em que 
a terra tem como função predominante o suporte de instalações e cujos 
produtos se destinam ao mercado comercial ou industrial”.

A fixação das taxas contributivas devidas pelos trabalhadores agrícolas 
e respectivas entidades patronais foi deixada para o decreto regulamentar 
publicado na mesma data sob o nº 19/85.

...Quando, mais de um ano volvido, o legislador voltou a intervir 
neste campo, estavam abrangidos pelo regime geral de segurança social 
cerca de 100.000 trabalhadores agrícolas, e mantinham -se enquadrados 
no regime especial cerca de 510.000, a acreditar na notícia dada no 
preâmbulo do decreto -lei nº 401/86, de 2 de Dezembro.

Intenção confessa deste diploma é fazer cessar o regime especial, 
que já no preâmbulo do decreto -lei nº 81/85 se afirmava de “natureza 
residual”, e no respectivo artigo 2º nº 2 se dizia ser de “natureza tran-
sitória”, incorporando os trabalhadores agrícolas no regime geral de 
segurança social.

Atendendo, porém, às perturbações que presumiu poder causar a “sec-
tores economicamente mais débeis” “uma brusca subida dos encargos 
sociais”, contrapartida necessária da “elevação qualitativa e quantitativa 
das prestações a que os trabalhadores agrícolas passam a ter direito”, o 
diploma adoptou medidas tendentes a atenuá -las, entre elas a fixação, 

relativamente às entidades patronais agrícolas, transitoriamente, da 
menor das taxas contributivas do regime geral (ao tempo, 21 %), e 
diminuiu a taxa relativa aos trabalhadores por conta de outrem já então 
abrangidos pelo regime geral.

No artigo 5º fixa o regime contributivo dos trabalhadores agrícolas 
por conta de outrem, permanentes, independentemente da natureza e 
dimensão da exploração agrícola; e dos que, sendo profissionalmente 
indiferenciados, prestem serviço, embora a título eventual, a empresas 
individuais ou colectivas com 5 ou mais trabalhadores permanentes. A 
taxa global, a ser gradualmente atingida até 1993, em termos a regula-
mentar, é de 29 %, dos quais 21 % cabem às entidades patronais.

No artigo 6º estabelece -se o regime contributivo dos outros trabalha-
dores agrícolas por conta de outrem: os que exerçam profissão para cujo 
exercício exijam habilitações técnico -profissionais especializadas; os 
que exerçam profissão comum a outras actividades económicas; e os que 
prestem serviço às empresas que se dediquem à produção da pecuária, 
da horto -fruticultura, da floricultura, da avicultura e da apicultura, em 
que a terra tem como função predominante o suporte de instalações e 
cujos produtos se destinam ao mercado comercial ou industrial. A taxa 
é de 32,5 %, dos quais 23 % a cargo das entidades patronais.

Todo o articulado do diploma se refere a “trabalhadores que exerçam 
actividades agrícolas”, ou a “trabalhadores agrícolas”, encontrando -se, 
no artigo 6º, referência “aos trabalhadores por conta de outrem de 
explorações agrícolas”. As respectivas entidades empregadoras são 
designadas por “entidades patronais” tal como, aliás, já acontecia com 
o decreto -lei nº 81/85.

Por último, o artigo final estabelece que o diploma “será objecto de 
regulamentação por decreto regulamentar”.

...Decreto regulamentar esse que viria a ser publicado em 30 de 
Dezembro seguinte, e a que coube o nº 75/86.

Trata -se, como todos os regulamentos, de um acto normativo, o 
que vale por dizer que não é, nem um acto legislativo, de força igual 
à de lei, nem um acto administrativo – embora seja emitido exercício 
da função administrativa, o que logo aponta no sentido de se tratar de 
actividade que tem de ser levada a cabo sob dependência da lei, pois 
toda a actividade administrativa é subordinada à lei.

Como se sabe, a Constituição da República Portuguesa  - ao tempo 
artigo 202º  - permite ao Governo, no exercício da função administrativa, 
“fazer os regulamentos necessários à boa execução das leis”. Indepen-
dentemente de saber se assim se autorizam, ou não, os regulamentos 
independentes, o certo é que o regulamento que nos ocupa é de execu-
ção, ou seja, acessório e executivo da lei, na medida em que o próprio 
legislador do decreto -lei nº 401/86 o mandou emitir para regulamentar o 
regime desse diploma legislativo. O que significa que este regulamento 
não só não pode contrariar a lei formal, tal qual acontece com qualquer 
regulamento, como, sendo complementar do referido decreto -lei, não 
pode ir além de dar -lhe execução, concretizando e precisando o regime 
nele estabelecido, ma não podendo, ele mesmo, fixar, de modo inde-
pendente, um regime legal que vá além do contido no diploma legal 
regulamentado.

Dentro do papel que assim atribuímos a este decreto regulamentar 
nº 75/86 cabem, pois, algumas das definições que nele encontrámos e 
estavam ausentes do decreto -lei nº 401/86, úteis para a aplicação deste: 
entre elas, as de “regime geral” e “regime especial”, “regime geral dos 
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trabalhadores por conta de outrem”, e de “trabalhadores por conta de 
outrem”.

Mas nada nele se vislumbra que não caiba dentro da função de exe-
cução do diploma legal regulamentado.

...Veio o Governo dizer, tempo volvido, que a aplicação deste diploma 
regulamentar suscitava “alguns pontos de dúvida que importa clarificar”, 
um deles respeitante “ao enquadramento da actividade desenvolvida 
pelos trabalhadores ao serviço de empresas do sector secundário que, 
paralelamente, se dedicam à produção agrícola de matérias -primas para 
fornecimento e manutenção de indústrias transformadoras, ultrapassando 
o âmbito do sector primário da produção agrícola”. E, para clarificar as 
dúvidas, aprovou novo decreto regulamentar, publicado em 3 de Março 
do ano seguinte, sob o nº 9/88.

Não parece que haja obstáculo legal a este procedimento do Governo, 
ao reiterar o uso do poder regulamentar que lhe conferira o artigo 12º do 
decreto -lei nº 401/86. Mas é claro que também relativamente ao movo 
regulamento se mantinha a subordinação à lei, nos precisos termos em 
que pudera o Governo emitir o decreto regulamentar nº 75/86.

No artigo 4º nº 2 do decreto regulamentar nº 9/88 exclui -se da noção 
de “explorações agrícolas para efeito deste diploma as que se destinem 
essencialmente à produção de matérias -primas para indústrias transfor-
madoras que constituam, em si mesmas, objectivos dessa empresa”.

Explicando -se, no preâmbulo, a razão de ser da disposição: é que 
“no fundo, o objectivo das referidas explorações é coincidente com as 
finalidades das empresas transformadoras, em que, afinal, se integram” 
aquelas empresas, assim se “ultrapassando o âmbito do sector primário 
da produção agrícola”. Sector primário que, recorde -se, é o visado pelo 
conjunto normativo a que nos vimos referindo, dominado pela preocu-
pação de integrar no regime geral de segurança social os trabalhadores 
agrícolas, fazendo -os beneficiar de uma melhoria do esquema de pres-
tações sociais, a que corresponde a contrapartida da subida do nível 
contributivo exigido, quer aos trabalhadores, quer às entidades suas 
empregadoras. Foi considerando as características dos beneficiários e da 
actividade agrícola em que se empregam  - designadamente, a debilidade 
económica do sector e seus trabalhadores  - que, para não causar pertur-
bações excessivas, foram tomadas as já referidas medidas transitórias, 
no concernente ao regime contributivo. Medidas essas que o decreto 
regulamentar nº 9/88 entendeu não se justificarem naqueles casos em 
que se trata de trabalhadores agrícolas ao serviço de empresas do sector 
terciário, que exercem a actividade agrícola com vista a obterem através 
dela a matéria -prima para a respectiva transformação.

...Defende a recorrida, e acolheu a sentença agora posta em crise, 
que, ao assim proceder, o regulamentador não restringiu o âmbito de 
aplicação do diploma legal regulamentado, pois ele continua a aplicar -se 
a todos os trabalhadores agrícolas, tal qual são definidos pelo artigo 5º 
nº 2 do decreto -lei nº 401/86. Nos termos deste artigo, a definição de 
trabalhadores agrícolas é independente da “natureza e dimensão da 
exploração agrícola” em que se ocupam. E o regulamento não limitou 
quanto a este ponto, isto é, não veio confirmar a aplicação do regime 
consagrado no decreto -lei aos trabalhadores (agrícolas) de explorações 
com determinada natureza ou dimensão. O que fez foi definir o que 
não se considera exploração agrícola, que é matéria que não ocupara 
o legislador de 1986.

Ou seja, a estes trabalhadores, embora funcionalmente agrícolas, 
pela natureza da sua actividade, não se aplica o regime transitório da 
taxa contributiva do regime geral mais baixa, dado que o sector em que 
se inserem as entidades empregadoras, não sendo o primário, mas o 
terciário, e não se lhe reconhecendo as mesmas debilidades que àquele 
se identificaram, não sofrerá, com o esforço contributivo exigido, as 
perturbações que se anteviram quanto a sectores mais débeis, e que 
levaram o legislador a minimizá -las, estabelecendo um regime de tran-
sição, com a subida gradual desses encargos.

Deste modo, o decreto regulamentar nº 9/88 não fez nenhuma restrição 
ao âmbito de aplicação do decreto -lei nº 401/86, apenas concretizou a 
abrangência da taxa reduzida.

Por tudo isto, nenhuma contrariedade se observa entre o artigo 4º 
nº 2 do decreto regulamentar nº 75/86, na redacção dada pelo artigo 
único do decreto regulamentar nº 9/88, e o artigo 5º nº 2 do decreto -lei 
nº 401/86.

E, pelas mesmas razões, não se acolhendo que o decreto regulamentar 
haja alterado o decreto -lei que regulamentou, não sofre de ilegalidade, 
por violação do artigo 3º do Código do Procedimento Administrativo, ou 
inconstitucionalidade, por ofensa ao artigo 266º nº 2 da Constituição.

...Não parece de sufragar o entendimento adoptado pela sentença 
recorrida.

O que está em causa é saber se o regime contributivo fixado no 
decreto -lei nº 401/86 – e já vimos ser ele mais favorável do que o geral 
– se aplica, ou não (neste último caso, negativo, por força do diploma 
regulamentar de 1988), a trabalhadores agrícolas de empresas do sector 
secundário, e a elas mesmas, quando a actividade agrícola desenvolvida 
vise a produção de matérias -primas para fornecimento e manutenção de 
indústrias transformadoras.

Ora, os já apontados artigos 5º e 6º do decreto -lei nº 401/86 definem, 
sem deixar espaços vazios, os regimes contributivos para a segurança 
social de todos os trabalhadores agrícolas por conta de outrem, e re-
partem o correspondente esforço entre o trabalhador e a respectiva 
entidade patronal.

Como assim, com a entrada em vigor do decreto -lei, em 1 de Janeiro 
de 1987 (cfr. artigo 12º), a recorrente passou a estar obrigada aos res-
pectivos descontos nos salários dos seus trabalhadores agrícolas, e à sua 
entrega nos cofres da previdência, conjuntamente com a contribuição 
a seu cargo.

Evidencia -se, assim, que, neste ponto, a lei não carecia de regula-
mentação.

O que aconteceu com a publicação do decreto regulamentar nº 9/88 foi, 
afinal, a alteração do regime contributivo a que até então estava sujeita 
a recorrente, tal como os seus trabalhadores agrícolas. Modificação que 
decorreu desse decreto regulamentar, o qual, todavia, não podia dispor 
contra o decreto -lei nº 401/86, nem, sequer, para além dele, pois o ad-
ministrador não dispunha de credencial, emitida pelo legislador, para 
estabelecer, ele mesmo, o regime contributivo aplicável, ou, sequer, o 
universo subjectivo por ele atingido.

A matéria que o diploma legal, por si só, já disciplina, sem necessidade 
de regulamentação, não pode ser contrariada pelo regulamento, nem este 
poderá estabelecer em matérias de que se não ocupe a lei, tendo que 
limitar -se ao necessário para assegurar a sua execução.
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E o certo é que o diploma legal aqui regulamentado não consagra 
vários regimes contributivos conforme seja principal ou acessória a 
actividade agrícola desenvolvida pelas entidades patronais dos respec-
tivos trabalhadores.

Não podia, pois, um regulamento intervir nesse domínio, alterando 
o regime contributivo fixado nas normas legais a que era suposto dar 
mera execução, relativamente a certas entidades patronais e aos seus 
trabalhadores.

E foi o que aconteceu, pela já apontada via indirecta: sem que se 
tenham, através do regulamento, alterado as taxas contributivas, excluiu-
-se do universo dos contribuintes que a elas estavam sujeitos uma parte 
deles  - os trabalhadores empregues em explorações agrícolas que se 
destinem essencialmente à produção de matérias -primas para indústrias 
transformadoras que constituam, em si mesmas, objectivos de empresas 
do sector secundário, e as próprias empresas. E fez -se isso mediante uma 
curiosa afirmação: não se consideram explorações agrícolas determina-
das explorações agrícolas  - só para efeitos do diploma, claro...

Assim, e ao contrário do que mais tarde viria a afirmar o despacho 84/
SESS/89, de 22 de Junho de 1989, publicado na II série, de 14 de Julho 
seguinte, do Diário da República, o decreto regulamentar em apreciação 
não se limitou a interpretar a lei. Ao definir, restritivamente, o conceito de 
“explorações agrícolas”, introduziu uma nova configuração, que o texto 
do decreto -lei não comportava, com consequências em relação às taxas 
aplicáveis aos contribuintes envolvidos nessa inovadora delineação.

Conforme se viu, o decreto -lei nº 401/86, de acordo com o seu arti-
go 1º, ocupa -se “das pessoas que trabalham em actividades agrícolas”, 
que o artigo 2º recorta de modo assaz amplo, considerando como tal a 
silvicultura e a pecuária, e abrangendo “as empresas, e respectivos traba-
lhadores, que se dediquem à produção da pecuária, da horto -fruticultura, 
da floricultura, da avicultura e da apicultura, em que a terra tem como 
função predominante o suporte de instalações e cujos produtos se des-
tinam ao mercado comercial ou industrial”. Abrange, pois, todos os 
trabalhadores agrícolas por conta de outrem, independentemente do tipo 
de exploração agrícola em que se ocupem, e o destino dado à respectiva 
produção, e todas as suas entidades patronais.

É verdade que o nº 2 do artigo 4º do decreto regulamentar nº 75/86, 
na redacção dada pelo decreto regulamentar nº 9/88, ao distinguir entre 
as entidades patronais que se inserem no sector primário e aquelas que 
se integram no sector terciário, ainda que empregadoras, também, de 
trabalhadores agrícolas, parece, até, concretizar os intentos do diploma 
legal regulamentado, expressos no seu preâmbulo: diminuir o impacto 
causado a um sector economicamente débil pela súbita imposição de 
um regime contributivo mais exigente. A contrario, dir -se -á, não há que 
ter igual cuidado relativamente a outro sector de actividade.

Mas não pode acolher -se esta ideia.
O que ao titular do poder regulamentar cabe regulamentar é a disci-

plina legal contida no diploma regulamentado, de modo a permitir a sua 
aplicação prática. Não é a ele, mas ao próprio legislador, que cumpre 
concretizar as intenções afirmadas no preâmbulo da lei. Esse preâmbulo 
ilumina o regulamentador para melhor interpretar o espírito da lei, mas 
seria perverso que lhe fosse permitido usá -lo para se afastar da disciplina 
estabelecida no texto da lei, a pretexto de melhor atingir as intenções 
expressas na sua parte preambular.

E, no nosso caso, como se viu, o regime contributivo está fixado no 
articulado do decreto -lei nº 401/86 para todos os trabalhadores agrícolas 
por conta de outrem, e para todas as suas entidades patronais, sem qual-
quer distinção (e, menos, exclusão) assente no destino dado à produção, 
ou na intenção com que é feita, ou na primacialidade ou secundaridade 
da exploração agrícola enquanto actividade empresarial. O que parece 
dever, antes, ser interpretado no sentido de que o legislador entendeu 
que mereciam o benefício de suportar as taxas contributivas transitoria-
mente inferiores às normais, todos os trabalhadores agrícolas por conta 
de outrem, independentemente daquele para quem trabalham, e todas as 
entidades que se dedicam à exploração agrícola, nela empregando traba-
lhadores, e não só aquelas que fazem dessa exploração a sua actividade 
principal. E que foi assim mesmo que quis concretizar, e concretizou, o 
princípio declarado no preâmbulo do diploma.

Ao contrário do que pretendeu fazer o titular do poder regulamentar 
que emitiu o decreto regulamentar nº 9/88.

Temos, pois, que, ao invés do que decidiu a sentença impugnada, é 
ilegal o artigo único do decreto regulamentar nº 9/88, de 3 de Março, 
no segmento em que, acrescentando um nº 2 ao artigo 4º do decreto 
regulamentar nº 75/86, de 30 de Dezembro, o fez em contrariedade com 
o disposto nos artigos 5º e 6º do decreto -lei nº 401/86, de 2 de Dezem-
bro, na medida em que nestas últimas normas se estabelece o regime 
contributivo aplicável a todos os trabalhadores agrícolas por conta de 
outrem, e respectivas entidades patronais, e na norma regulamentar se 
quiseram excluir daquele regime algumas dessas entidades patronais, 
e seus trabalhadores.

Ilegalidade essa que torna ilegal o acto tributário que dela fez apli-
cação, e que no presente processo vem impugnado”.

Assim sendo, deve ser anulada a liquidação em causa, na parte em 
que aplicou à situação dos autos a taxa de 34,75 %, uma vez que a taxa 
legalmente devida era de 29%, por se tratar de contribuições para a 
segurança social referentes a Julho de 1996.

4 – Quanto à questão de constitucionalidade suscitada na conclusão 2ª 
da motivação da recorrente, esta Secção do STA já se pronunciou no 
sentido da inconstitucionalidade orgânica e material do Decreto Regu-
lamentar nº 9/88 de 3/3, por violação do artº 115º, nº 5 da CRP redacção 
de 1982 (actualmente artº 112º, nº 6 na redacção de 1997), na medida 
em que “é inequívoco que o n.º 2 do art. 4º do Decreto Regulamentar 
n.º 75/86, introduzido pelo Decreto Regulamentar n.º 9/88, ao excluir 
do âmbito do Decreto -lei n.º 401/86 as explorações agrícolas “que se 
destinem essencialmente à produção de matérias -primas para indústrias 
transformadoras que constituam, em si mesmas, objectivos dessas em-
presas”, tem um alcance restritivo que não tinha este último diploma.

Nestas condições, tem de concluir -se que esta nova redacção, quer 
se lhe atribua carácter interpretativo quer se lhe reconheça carácter 
inovador e revogatório do anteriormente vigente, sempre será orgânica 
e materialmente inconstitucional, pois viola aquele n.º 5 do art. 115.º
da C.R.P. que, proíbe que diplomas legislativos sejam interpretados ou 
revogados, em qualquer dos seus preceitos, por diplomas de natureza não 
legislativa e altera, sem credencial parlamentar, a incidência subjectiva 
daquele regime especial de contribuições para a Segurança Social, maté-
ria esta que se englobava na reserva relativa de competência legislativa 
da Assembleia da República (arts. 168.º, n.º 1, alínea i) e 106.º, n.º 2, 
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da C.R.P. na redacção de 1982)” (vide acórdãos de 23/2/05, in rec. nº 
1.283/04 e de 2/3/05, in rec. nº 1.286/04).

5 – Nestes ternos, acorda -se em conceder provimento ao recurso e nos 
termos referidos e nessa medida, revogar a sentença recorrida, julgando-
-se procedente a impugnação e anular o acto tributário impugnado.

Sem custas.
Lisboa, 2 de Fevereiro de 2006. — Pimenta do Vale (relator) — Lúcio 

Barbosa — Vítor Meira.

Acórdão de 2 de Fevereiro de 2006.

Assunto:

Artigo 91.º, n.os 5 e 6, da LGT (na redacção anterior à Lei 
n.º 100/99, de 26 de Julho). Violação dos princípios con-
sagrados nos artigos 1.º, 2.º, 20.º, n.º 1, e 266.º, n.º 2, da 
CRP.

Sumário:

O artigo 91.º, n.os 5 e 6, da LGT (na redacção anterior à 
Lei n.º 100/99, de 26 de Julho) não viola os princípios 
consagrados nos artigos 1.º, 2.º, 20.º, n.º 1, e 266.º, n.º 2, 
da CRP.

Processo n.º 720/05 -30.
Recorrente: João da Silva Costa.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

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

1 – João da Silva Costa, contribuinte nº 180273027, residente no lugar 
de Leirosinha, Cervães, Vila Verde, não se conformando com a sentença 
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga que julgou improcedente a 
impugnação judicial do acto de liquidação adicional e respectivos juros 
compensatórios relativo a IVA, respeitante aos anos de 1995 e 1996, no 
montante global de 16.755.914$00, dela vem interpor o presente recurso, 
formulando as seguintes conclusões:

1º) — A norma constante do n° 6 do artigo 91° da Lei Geral Tributá-
ria, na medida em que, por acto do perito designado pelo contribuinte 
(falta de justificação da ausência à 1ª reunião e não comparência à 2ª 
reunião) consagra a “desistência da reclamação” e impede o exercício do 
direito fundamental de acesso ao direito e aos Tribunais para defesa dos 
direitos e interesses legalmente protegidos do ora recorrente, enferma 
de inconstitucionalidade material por violar os princípios e as normas 
constantes dos artigos 1º, 2°, 20º, n° 1 e bem assim o disposto no n° 2 
do artigo 266° da Constituição da República Portuguesa, princípios, 

preceitos e normas legais que a douta sentença, ao assim não ter deci-
dido, igualmente violou.

2º) — O disposto no n° 6 do artigo 91° da L.G.T., na redacção dada 
pela Lei 100/99, de 26 de Julho, sobremodo quando, como no caso 
concreto, o perito indicado pelo recorrente solicitou ao órgão da adminis-
tração tributária, pelas razões que invocou, a nomeação de outro perito, 
deveria ter sido interpretado e aplicado em consonância com o princípio 
da participação dos contribuintes na formação das decisões que lhe digam 
respeito, com o dever de colaboração recíproco, com o princípio da boa-
-fé, da Justiça, do respeito pelas garantias dos contribuintes.

3°) — Ao assim não ter considerado, nem decidido, a douta sentença 
violou o disposto nos artigos 11°, 55º, 59º, n° 1, o disposto na al. b), nº 
1 do artigo 60°, todos da Lei Geral Tributária, e bem assim o disposto 
no artigo 9° n° 1 do Código Civil, o n° 2 do artigo 3° do C.P.C. e ainda 
o preceituado no n° 2 do artigo 266° da Constituição da República 
Portuguesa.

A Fazenda Pública não contra -alegou.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido 

de ser negado provimento ao recurso.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1. Na sequência de uma acção de fiscalização, foi efectuada à im-

pugnante uma liquidação adicional em sede de Imposto sobre o Valor 
Acrescentado (IVA), titulado pelos documentos n° 00153626, no va-
lor de 6.490.945$00 do ano de 1995 e 00153630 de 3.786.385$00, 
do ano de 1996 e juros compensatórios das liquidações 00153622, 
00153623, 00153624, 00153627, 00153628, 00153629, nos valores de 
1.276.226$00, 1.212.139$00, 1.075.274$00, 963.417$00, 820.583$00, 
875.366$00 e 255.659$00, respectivamente (fls. 13 a 20 dos autos);

2. O impugnante foi objecto de fiscalização, por ter emitido diversas 
facturas, nos anos de 1995 e 1996, sendo um não declarante em IVA 
e IRS;

3. O impugnante registou na escrita, diversas facturas respeitantes a 
prestação de serviços de construção civil, emitidas por José Teixeira de 
Oliveira, considerado emitente de facturas falsas;

4. Em 29.12.1999, o impugnante foi notificado para apresentar as 
declarações de rendimentos, modelo 2/3 dos anos de 1995 e 1996, tendo 
apresentadas as declarações e a declaração de cessação de actividade 
reportada a 31.07.96 e enviou aos serviços do IVA declarações periódicas 
em falta nos exercícios de 1995 e 1996;

5. Foi notificado para exibir os livros de registos e todos os docu-
mentos e facturas relativos aos serviços prestados e adquiridos, exigidos 
nos termos do CIVA;

6. O impugnante não exibiu 51 facturas (com n° 101 a 150) e 150 
guias de transportes;

7. A administração fiscal corrigiu os valores declarados, com re-
curso a métodos indirectos e presumiu serviços prestados no valor de 
38.182.032$00 e 22.272.852$00, de onde resultou a IVA presumido de 
6.490.945$00 e 3.786.385$00, para os anos de 1995 e 1996;

8. O referido José Teixeira de Oliveira, é um contribuinte inexistente, 
em termos de IVA e IRS, não tem capacidade para prestar os serviços 
com os valores facturados, dedicando -se habitualmente a actividade e 
de emitente facturas falsas;
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9. O impugnante em 17.04.2000 requereu a revisão das matérias 
tributáveis e impostos fixados por métodos indirectos, ao abrigo do 
art. 91º da LGT, não indicando o nome do vogal;

10. Em 03.05.2000 foi notificado pela Divisão de Tributação para 
indicar o vogal que o iria representar na comissão de revisão;

11. O perito indicado foi Manuel Lourenço Caridade Peixoto, o qual 
foi notificado em 22.05.2000 para comparecer à 1ª reunião;

12. Por carta de 14.06.2000 o perito nomeado comunicou ao Serviço 
de Finanças que não pôde comparecer à reunião de 06.06.2000, por 
motivos de saúde e o seu estado não lhe permitiria comparecer à segunda 
reunião, pedindo que fosse nomeado outro perito.

13. Por despacho do Director de Finanças, de 04.07.2000 não foi não 
justificada a falta do perito, à 1ª reunião e por não ter comparecido à 2ª 
reunião, foi considerada a desistência da reclamação;

14. O impugnante foi condenado, no processo comum singular n° 60/
00.41DBRG, em 09.04.2003, no Tribunal Judicial de Vila Verde, como 
autor do crime de abuso de confiança fiscal, na forma continuada, por 
no 3° e 4º trimestres de 1995 e 1º e 2° trimestre de 1996, ter liquidado aos 
seus clientes IVA, nos valores de 675.223$00, 106.515$00 e 446.180$00 
e 157.533$00 e o não ter entregue ao Estado;

Alicerçou -se a convicção do Tribunal na consideração dos factos 
provados no confronto dos documentos de fls. 12 a 21 e 25 a 173 dos 
autos pelo teor das declarações das testemunhas inquiridas (fls. 187 e 
188), com os colhidos pela administração fiscal e constantes do processo 
administrativo apenso por linha.

3 – Na sentença recorrida decidiu o Mmº Juiz “a quo” que, tendo 
o impugnante reclamado nos termos do artº 91º da LGT e nomeado o 
perito respectivo, este, não obstante ter sido notificado para comparecer 
na reunião da comissão de revisão, faltou à primeira e segunda dessas 
reuniões, sem que tivesse justificado a falta respectiva, pelo que o 
Director de Finanças considerou, por despacho de 4/7/02, a falta a esta 
segunda reunião como “desistência da reclamação”.

Assim sendo e uma vez que o impugnante apontava como único fun-
damento da sua impugnação judicial a errónea quantificação da matéria 
tributável, a reclamação prévia era “pressuposto inominado” daquela, 
pelo que a sua falta obsta à apreciação do seu mérito (cfr. artº 86º, nºs 2 
e 5 da LGT, na redacção anterior à Lei nº 100/99 de 26/7).

É contra o assim decidido que se insurge o recorrente, alegando que 
a norma constante do artº 91º, nº 6 da LGT, ao consagrar a “desistência 
da reclamação”, viola o disposto nos princípios consagrados nos artºs 1º, 
2º, 20º, nº 1 e 266º, nº 2 da CRP.

Contudo, não lhe assiste razão.
Como vimos supra, a falta de comparência do perito indicado pelo 

contribuinte, se não for justificada, vale como desistência (nºs 5 e 6 do 
predito artº 91º).

No caso dos autos e como resulta do probatório, para além de não 
ter sido considerada como justificada a falta do perito do recorrente à 
primeira reunião da comissão de revisão, o certo é que este também não 
compareceu à segunda reunião, o que levou o Director de Finanças, por 
despacho datado de 4/7/00, a considerar a “desistência da reclamação” 
(vide nº 13 do probatório).

Ora, a proporção entre esta consequência e o facto que a provoca é 
particularmente nítida, na medida em que, tratando -se, como se trata, 
de uma falta injustificada, é perfeitamente claro que deve ser aplicada 

ao recorrente uma sanção procedimental, dado que se está perante uma 
conduta reprovável do perito do contribuinte.

Sendo assim, não vemos que esta solução seja inconciliável com 
o princípio constitucional da proporcionalidade, tal como pretende o 
recorrente.

Nem tão pouco vemos e também o recorrente não o alega, em que 
medida tal solução possa violar os princípios da imparcialidade, da 
justiça e da boa fé a que se reporta o artº 266º, nº 2 da CRP.

E muito menos do princípio da igualdade, também ali consagrado, já 
que não resulta dos autos, nem o recorrente o demonstra, que a admi-
nistração tributária lhe tivesse dado tratamento diferente em relação a 
outros contribuintes que estivessem em situações semelhantes.

Aliás, não colhe aqui o argumento de que o perito nomeado tinha 
solicitado ao Director Distrital de Finanças a sua substituição, já que 
não é a este, mas sim ao contribuinte a quem tal compete.

4 – Alega ainda o recorrente que aquele preceito coarcta o seu direito 
de acesso aos tribunais para defesa de direitos e interesses legalmente 
protegidos e, além disso, tendo o perito indicado pelo recorrente soli-
citado ao órgão da administração tributária, pelas razões que invocou, 
a nomeação de outro perito, deveria ter sido interpretado e aplicado 
aquele preceito legal em consonância com o princípio da participação 
dos contribuintes na formação das decisões que lhe digam respeito.

Mas continua a não ter razão.
Com efeito e por um lado, como vimos supra e bem salienta o Exmº 

Procurador -Geral Adjunto, no seu douto parecer, aquele preceito legal 
limita -se apenas a fixar uma sanção para “a falta de colaboração do 
contribuinte no procedimento administrativo de revisão da matéria 
tributável, enquanto pressuposto da impugnação judicial (art. 20º nº 1 
CRP)”.

Por outro, citando mais uma vez aquele Ilustre Magistrado, “a ob-
servância do princípio da participação do contribuinte no procedimento 
de revisão revela -se na indicação de um perito que o represente ou de 
perito independente; não na audição antes de um eventual acordo ou 
da decisão do órgão competente que, na falta de acordo, proceda à 
fixação da matéria colectável (arts. 60º nº 1 al. b), 91º nºs 1 e 4, 93º 
nºs 3 e 6 LGT)”.

5 – Nestes termos, acorda -se em negar provimento ao presente recurso 
e manter a decisão recorrida.

Custas pelo recorrente, fixando -se a procuradoria em 50 %.
Lisboa, 2 de Fevereiro de 2006. — Pimenta do Vale (relator) — Lúcio 

Barbosa — Vítor Meira.

Acórdão de 2 de Fevereiro de 2006.
Processo n.º 741/04 -30.
Recorrente: Subdirector-geral dos Impostos.
Recorrido: Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo — Sociedade 

Agrícola e Comercial, L.da

Relator: Ex.mo Sr. Juiz Cons. Dr. Mendes Pimentel.
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Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformado com a sentença de fls. 270 -271 v.°, do TAF de Miran-
dela, vem até nós o Subdirector -Geral dos Impostos, culminando a sua 
alegação de recurso com as seguintes conclusões:

I  - Por despacho do Sr. Subdirector -Geral dos Impostos de 02.11.1992, 
foi indeferido o pedido de isenção de sisa formulado pela recorrente, 
na sequência da aquisição de diversos imóveis, pelo que em 1993 veio 
a recorrente impugnar judicialmente esse despacho.

II  - A recorrente solicitou a isenção de sisa relativa à aquisição de 
diversos imóveis, apresentado em 19 de Fevereiro de 1992, dirigido 
ao Sr. Ministro das Finanças, nos termos do n.° 26 do artigo 11.0 do 
Código do Imposto Municipal da Sisa e do Imposto sobre as Sucessões 
e Doações, adiante abreviado para CIMSISSD.

III  - Nos termos do artigo citado, e por força do artigo 15° -A do mesmo 
código, essas isenções são reconhecidas a requerimento dos interessados, 
por despacho do Ministro das Finanças depois de ouvidos os competentes 
ministérios que superintendem nas actividades respectivas.

IV  - Cumpridas essas formalidades, veio a ser indeferido o pedido de 
isenção de sisa, decisão da qual a recorrente apresentou impugnação.

V  - A entidade ora recorrente, discordando do sentido da sentença 
de 14/04/2004, que julgou procedente a impugnação, anulando o acto 
sindicado por vício de forma, vem em sede de recurso jurisdicional, 
apresentar as razões dessa discordância.

VI  - Afigura -se -nos que, a sentença recorrida, enferma de omissão 
de pronúncia quanto à forma do processo. De facto, o processo correu 
os seus termos como Recurso Contencioso, e sob essa forma tramitou 
até ter sido proferida a sentença ora recorrida, onde no tribunal a quo, 
o processo foi autuado como impugnação.

VII  - Não havendo certeza, se o meio processual utilizado foi o ade-
quado, tendo tal questão sido suscitada em sede de resposta e alegações, e 
não se tendo pronunciado a douta sentença sobre tal facto, consideramos 
que enferma de nulidade por omissão de pronuncia.

VIII  - Entendeu a douta sentença, em anular o despacho impugnado 
por padecer de vício de forma por falta de fundamentação. Salvo o 
devido respeito, afigura -se -nos que não tem razão porque o referido 
despacho além de ter sido fundamentado de forma clara, evidente, su-
ficiente e exacta, evidenciou os motivos que levaram à decisão tomada 
e mencionou a legislação aplicável à situação, que no caso contemplava 
os pressupostos da isenção que não estavam preenchidos.

IX  - Conforme o disposto no n.°26 do artigo 11° do CIMSISSD um dos 
requisitos para que seja atribuída a isenção de sisa é que a transmissão 
de imóveis situados em regiões economicamente mais desfavorecidas, 
se destinem ao exercício de actividade agrícola ou industrial por parte 
de sociedades comerciais, actividade essa que tem de ser considerada 
de superior interesse económico, o que não se verificou.

X  - Para o deferimento do pedido de isenção, é necessário, nos termos 
do artigo 15° -A do referido CIMSISSD, o parecer favorável dos serviços 
competentes do Ministério que superintende na actividade respectiva. 
Sendo neste caso a Direcção  - Geral do Planeamento e Agricultura, a 
entidade a quem foi solicitado para se pronunciar se a actividade viti-
vinícola se poderia considerar de superior interesse económico e social 
e aquele organismo veio a pronunciar -se negativamente.

XI  - Perante o parecer da Direcção  - Geral do Planeamento e Agricul-
tura, não se verificou o preenchimento dos requisitos exigidos pela lei 
para que pudesse ser deferido o pedido de isenção, a entidade decisora 
pelo que outro não podia ter sido o comportamento da Administração, 
ou seja, o de se pronunciar no sentido do indeferimento do referido 
pedido de isenção.

XII  - Mais uma vez se reafirma que não poderia a Administração 
Fiscal proceder de outra forma, que não fosse, o estrito cumprimento das 
disposições legais aplicáveis à situação em causa, solicitando o parecer 
indicado nos termos do artigo 15° -A do CIMSISSD.

XIII  - É facto assente, que à data em que foi solicitado parecer nos 
termos do artigo 15 -A do CIMSISSD, não foi reconhecido esse inte-
resse.

XIV  - A douta sentença recorrida, entende que a entidade que decidiu, 
não remeteu para os fundamentos do referido parecer, e que por isso o 
despacho não se encontra devidamente fundamentado.

XV  - Ora, salvo o devido respeito, parece -nos que a sentença recorrida 
se contradiz, pois considera que, a decisão deve remeter para aqueles 
fundamentos e não remete, mas depois, admite que a decisão indica a 
posição assumida pela Direcção -Geral de Planeamento e Agricultura.

XVI  - De facto, o despacho que indeferiu o pedido de isenção de sisa, 
e que diz textualmente:

“Face à informação da Direcção -Geral de Planeamento e Agricul-
tura...”, adere ao teor, ao sentido da decisão e aos fundamentos expressos 
nessa informação, indicando -os.

XVII  - No entanto, contrariamente ao entendimento da douta sentença, 
consideramos o parecer da Direcção -Geral de Planeamento e Agricultura 
se encontra suficientemente fundamentado.

XVIII  - Da analise do conteúdo do referido parecer da Direcção -Geral 
de Planeamento e Agricultura, verificamos que é muito explícito, coe-
rente, e atendendo ao ano em que o parecer foi emitido (1992), considera 
que grande parte do país se pode considerar igualmente desfavorecido, 
existindo muitas actividades de interesse económico e social. Pelo que, 
esta actividade, estará em igualdade de circunstâncias com outras não 
sendo por isso de superior interesse económico.

XIX  - Pelo que, consideramos que o despacho em aresto se encontra 
devidamente fundamentado, não violando os preceitos legais invocados 
na douta sentença, nomeadamente o artigo 125.°n.° 2 do CPA, e 210 
do CPT.

Contra -alegando, a Rcd.ª Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo 
 - Sociedade Agrícola e Comercial, Lda. conclui:

A  - É bem patente o vício de forma por falta de fundamentação, uma 
vez que no despacho recorrido não são indicados os fundamentos que 
originam o indeferimento, limitando -se a dizer que o indeferimento se 
deveu à posição assumida pela Direcção  - Geral de Planeamento e Agri-
cultura, que não considera a actividade vitivinícola como actividade de 
superior interesse económico e social, sendo ainda patente, na opinião da 
recorrida, o vício de violação de lei, por erro nos pressupostos de facto, 
por ser facto notório e do conhecimento público que o vinho do Porto 
é uma das mais importantes actividades para a economia portuguesa, 
como é reconhecido em diversos diplomas legais, motivo por que a 
actividade é de superior interesse económico e social.

B) Em situações em tudo idênticas, o pagamento de sisa foi isentado 
pela Direcção -Geral de Planeamento e Agricultura  - a mesma entidade 
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que proferiu o parecer desfavorável à isenção — que proferiu parecer 
favorável, considerando a actividade de superior interesse económico 
e social.

C) Deverá ser mantida, e não reformulada, a decisão do Tribunal a 
quo,  - que faz correcta subsunção dos factos ao preceituado legalmente, 
no mais profundo e exemplar respeito por todas as disposições legais 
 - anulando -se o despacho do Subdirector -Geral de Contribuições e 
Impostos, que, no âmbito de poderes delegados, indeferiu o pedido de 
isenção de sisa requerida, e ordene a restituição da sisa nos termos do 
respectivo código.

O distinto PGA entende que procede a alegação de omissão de pro-
núncia, por isso que o recurso merece provimento.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
A instância desenhou o seguinte quadro factual:
1. Em 19 de Fevereiro de 1992 compareceu na Repartição de Finan-

ças de Sabrosa Henrique Manuel Burmester Steinmetz e Silva, o qual, 
invocando a qualidade de gestor de negócios da sociedade denominada 
“Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo — Sociedade Agrícola 
e Comercial. Ld.ª” declarou pretender efectuar o pagamento da sisa 
devida pela compra dos prédios que identificou, a efectuar pelo preço 
de Esc. 184.525.000$00 à sociedade denominada “Companhia Geral 
da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, S.A.”, também denominada 
“Real Companhia Velha” — cópia da declaração a fls. 17/18.

2. Com base nessa declaração a Repartição de Finanças de Sabrosa 
procedeu á liquidação da sisa, do montante de Esc. 14.762.000$00, que 
foi paga naquele mesmo dia  - idem.

3. Ainda no mesmo dia 19 de Fevereiro de 1992 a sociedade denomi-
nada “Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo  - - Sociedade Agrícola e 
Comercial, Ld.ª, invocando os artigos 11°, n.° 26 e 15 -A do Código do 
Imposto Municipal da Sisa e do Imposto sobre as Sucessões e Doações, 
requereu ao Ministério das Finanças a isenção da sisa na transmissão 
dos prédios referidos em 1)  - documento de fls. 11 a 15, cujo teor dou 
aqui por reproduzido.

4. Por escritura pública de 21 de Fevereiro de 1992 a referida socie-
dade “Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro. S. A.”, 
denominada “Real Companhia Velha”, através de um seu representante 
declarou vender à sociedade denominada “Quinta Nova de Nossa Se-
nhora do Carmo  - Sociedade Agrícola e Comercial, Ld.ª”, pelo preço 
global de 300.000.000$00 diversos bens, entre os quais, e pelo preço 
de 184.525.000$00, os prédios referidos em 1) documento de fls. 29 
a 49.

5. Por despacho de 2 de Novembro de 1992, o Sr. o Subdirector -Geral 
das Contribuições e Impostos, no exercício de competências que lhe 
foram delegadas pelo Ministro das Finanças, indeferiu o pedido da 
Contribuinte com os seguintes dizeres: “Concordo. Indefiro.” fls. 9.

6. A decisão referida em 4) foi precedida da seguinte informação 
(informação n.º2133/92 da 4ª Direcção de Serviços da Direcção -Geral 
das Contribuições e Impostos), que se transcreve:

«Informação
1. A isenção consagrada no n.º 26 do art.º 11.º, por força do que 

dispõe o art.º 15º -A, só será concedida depois de ouvidos os Serviços 
competentes do Ministério ou Ministérios que superintendem nas ac-
tividades respectivas.

2. O Departamento Central de Planeamento informa ser o concelho 
de Sabrosa uma região das economicamente mais desfavorecidas.

3. A Direcção -Geral de Planeamento e Agricultura informa não se 
poder considerar a actividade vitivinícola como “actividade de superior 
interesse económico e social”.

4. Face à informação da Direcção -Geral de Planeamento e Agricultura, 
entendemos que deve ser indeferido o pedido de isenção.»

7. A Contribuinte foi notificada do despacho referido em 5) por ofício 
datado de 11 de Novembro de 1992  - fls. 8  - com o seguinte teor:

«Para conhecimento de V. Ex.ª junto envio fotocópia da informação 
n.º 2133 92, elaborada pela 4ª Direcção de Serviços da Direcção -Geral 
das Contribuições e Impostos, em 92.10.27 com parecer e despacho 
que a mesma mereceu, relacionada com o pedido de isenção formulado 
por essa Sociedade nos termos do n.º 26 do artigo 11° do Código do 
Imposto Municipal de Sisa e do Imposto sobre as Sucessões e Doações, 
relativamente à compra de vários prédios rústicos.»

8. A petição inicial deu entrada na Repartição de Finanças de Sabrosa 
em 15 de Janeiro de 1993  - fls. 1.

9. A decisão referida em 5) foi proferida com base no parecer constante 
do ofício n.º 15.106 de 21 -09 -92 da Direcção Regional de Agricultura 
de Trás -os -Montes, dirigido ao Director Geral de Planeamento e Agri-
cultura, cuja cópia está junta a fls. 120, com o seguinte teor:

“Em resposta ao ofício com referência 2/CGI/92, datado de 92.04.16, 
cumpre -se informar que a vinha é, na Região Demarcada do Douro, a 
cultura dominante com um interesse económico e social importante. O 
mesmo interesse têm outras actividades agrícolas em outras regiões.

Pensamos, no entanto, que não poderá considerar a actividade vitivi-
nícola na Região Demarcada do Douro, como “actividade de superior 
interesse económico social”, nos termos do n.º 26 do art.º 11º do Código 
da Sisa.»

10. A sociedade Agrícola das Quintas do Casal e do Confradeiro, Ld.ª
fez pedido idêntico ao pedido referido em 2). o qual foi registado na 
Direcção de Serviços dos Impostos do Selo e das Transmissões do 
Património sob o n.° SI.13.1121.91. o qual foi deferido por despacho 
de 20 -02 -1992 do Sr. Subdirector -Geral, proferido por subdelegação, 
e com base no oficio n.° 2924, de 22 -10 -1991 da Direcção -Geral de 
Planeamento e Agricultura, no qual é referido que «depois de ouvida 
a Direcção -Regional de Agricultura de Trás os Montes, informa -se 
que a actividade da requerente é considerada de “superior interesse 
económico e social”, documentos de fls. 116 a 118 e 122.

11. Por ofício n.° 016123, de 20 -12 -1997, a Direcção Regional de 
Agricultura de Trás -os -Montes, confrontada com os dois pareceres em 
sentidos opostos, responde ao Sr. Director Geral das Contribuições e 
Impostos, nos seguintes termos:

«Em resposta ao ofício n.º 147780 de 97.11.14, informo que desco-
nhecemos as razões pelas quais foram emitidos pareceres contraditórios, 
quando a fundamentação deveria ser a mesma, dado que a actividade 
desenvolvida pela Sociedade Agrícola das Quintas do Casa/ e Confra-
deiro, Ld.ª e da Quinta de N.ª Sr.ª do Carmo, são ambas de superior 
interesse económico -social na medida em que a cultura da vinha, pro-
dução e comercialização de vinho na Região Demarcada do Douro é a 
principal fonte de rendimentos e de empregos quando se está perante 
uma região desfavorecida.



158 159

Os prédios adquiridos destinam -se à cultura da vinha e obtenção de 
Vinho do Porto para exportação, através da reconversão de vinhedos 
velhos, permitindo assim melhorar a produtividade e a qualidade, o 
que vai contribuir para um maior desenvolvimento vinícola desta área 
e garantir os postos de trabalho.

Assim, sou de parecer que as referidas aquisições deverão estar isentas 
do Imposto de Sisa, por se enquadrarem no disposto no ponto 26 do 
artigo 110 do Código do Imposto Municipal de Sisa e do Imposto sobre 
Sucessões e Doações.”

Expostos os factos disponíveis, é de referir que, em sede de recurso 
jurisdicional, o conhecimento das nulidades da decisão recorrida, im-
plicando o seu desaparecimento da ordem jurídica, por vício formal, 
antecede a apreciação dos vícios substanciais, de que, logicamente, 
só haverá que conhecer após a verificação da regularidade formal da 
sentença, do acórdão.

Como assim, começaremos por nos debruçar sobre a questão vertida 
nas conclusões VI e VII— omissão de pronúncia.

É sabido que a nulidade de sentença por omissão de pronúncia se 
verifica quando o Tribunal deixa de pronunciar -se sobre questões que 
devia apreciar – artigo 125°, 1, do CPPT.

Na falta de norma neste diploma sobre os deveres de cognição do 
Tribunal, há que recorrer, em primeiro lugar, à norma do artigo 6600, 
n. ° 1, do Código de Processo Civil, em conformidade com o disposto 
no referido artigo 2°, e), daquele compêndio adjectivo.

Naquele preceito legal, impõe -se ao juiz o dever de conhecer de 
todas as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação, 
exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada 
a outras.

No acórdão do TCA de fls. 252 -257, conquanto sem tratar ex. professo 
da suscitada questão da forma de processo, considerou -se o presente 
processo como de recurso contencioso, vindo, a final, a proclamar -se 
que a competência para o seu conhecimento assiste ao tribunal tributário 
de 1ª instância.

E não havendo qualquer das partes reagido contra tal decisão, tal 
questão ficou definitivamente decidida, por isso que, naturalmente, não 
podia o TAF de Mirandela fazê -la renascer.

É certo que na sentença recorrida é referido, logo nas primeiras linhas 
do relatório, que “Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo... vem... 
impugnar o despacho de 2 de Novembro de 1992 do Subdirector -Geral 
das Contribuições e Impostos...“, sendo que, a final, se julga “a presente 
impugnação procedente...“.

Ante o apontado caso julgado formal, não poderá considerar -se re-
aberta a questão da forma de processo, antes e tão -só assim se nos 
depara imprecisão terminológica, sem qualquer reflexo na tramitação 
processual apropriada.

Dessarte, não se perfila o vício de limite em apreço.
Isto dito, importa, agora, debruçarmo -nos sobre a restante questão 

decidindo, qual é a de saber se o despacho em referência nos presentes 
autos enferma, ou não, do vício decorrente da alegada falta de funda-
mentação.

Está fora de dúvida – e, aliás, de discussão – que, perante a Consti-
tuição (artigo 268°, 3) e a lei ordinária (artigo 21° do CPT, vigente ao 
tempo, art.º 1°, 1, do DL n.° 256 -A/77, de 17.VI, e art.º 124° do CPA), 
um tal acto tinha de ser fundamentado.

Como se lê no acórdão desta Secção de 25.IX.1996, rec. 20 396, in Ap. 
DR de 30.VI.1998, pp. 2558 -2562, “a fundamentação consiste em de-
duzir a resolução tomada das premissas em que assenta, ou em exprimir 
os motivos por que se resolve de certa maneira e não de outra (Marcello 
Caetano, Manual de Direito Administrativo, vol. 1, pág. 477).

Por isso, as razões de facto e de direito que levaram a Administração a 
manifestar -se no sentido em que se manifestou devem ser enunciadas no 
próprio acto, por forma expressa, de modo a esclarecer convenientemente 
o destinatário sobre os motivos determinantes da resolução tomada e 
a fim de lhe permitir ‘uma opção consciente entre a aceitação da lega-
lidade do acto e a justificação de um recurso contencioso’ (preâmbulo 
do citado Decreto -Lei n° 256 -A/77).

É o que resulta, aliás, da disposição legal que exige ‘uma funda-
mentação expressa, através de sucinta exposição dos fundamentos de 
facto e de direito da decisão’ (n°2 do art.° 1° daquele diploma e n° 1 
do art.° 125° do CPA).

Contudo, a lei admite a chamada ‘fundamentação por referência’, 
ou ‘por integração’, ao estatuir que ‘a fundamentação pode consistir 
em mera declaração de concordância com os fundamentos de anterior 
parecer, informação ou proposta, que, neste caso constituirão parte 
integrante do respectivo acto’ (cfr. os indicados preceitos).

De qualquer modo, a fundamentação sempre terá de ser clara, con-
gruente e suficiente, pois ‘é equivalente à falta de fundamentação a 
adopção de fundamentos que, por obscuridade, contradição ou insufi-
ciência, não esclareçam concretamente a motivação do acto’ (n°3 do 
art. 1° e n°2 do art.° 125°, já mencionados).

Por aqui se vê que o dever de fundamentar constitui um meio de 
garantia de legalidade da actividade da Administração, enquanto, exi-
gindo ponderação antes da decisão, contribui para uma esclarecida 
formação da vontade de quem é chamado a decidir e, ao mesmo tempo, 
funciona como um instrumento de defesa dos direitos e interesses dos 
particulares, na medida em que, facultando -lhes o conhecimento dos 
motivos determinantes da resolução tomada, permite que façam, cons-
cientemente, a dita opção entre a aceitação do acto e a justificação do 
recurso contencioso/impugnação judicial.

E daí também que só uma fundamentação concreta e específica, 
reportada ao caso individual a decidir, sirva aqueles enunciados ob-
jectivos, não os satisfazendo uma fundamentação a posteriori nem o 
uso de expressões vagas e genéricas ou meros juízos conclusivos, que 
nada esclarecem quanto aos pressupostos concretamente considerados 
pelo autor do acto.

Sendo certo que, conforme a jurisprudência vem alertando (cfr., por 
todos, Ac. STA, Pleno, de l7.III.1993, no Rec. n° 13 339), a fundamen-
tação é um conceito relativo, variando em função do tipo concreto de 
cada acto e das circunstâncias concretas em que o mesmo é praticado. 
Assim, o tribunal só em face de cada caso poderá e deverá ajuizar da 
sua suficiência, mediante a adopção de um critério prático consistente na 
indagação sobre se um destinatário normal, perante o itinerário cognos-
citivo e valorativo revelado pela fundamentação do acto em causa, fica 
em condições de saber qual o motivo por que se decidiu num sentido 
e não noutro qualquer.”

Após estas adequadas considerações, desçamos à situação concreta 
de que emerge a problemática que a entidade ora recorrente nos apre-
senta.
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Como consta do probatório e se vê de fls. 9, o despacho em causa 
mostra -se sustentado em parecer do Director de Serviços (de 30.X.92), 
por sua vez estribado em confirmação (de 27.X.92) do Chefe de Divisão 
de informação de funcionária, da mesma data, apontando para indeferi-
mento do pedido de isenção, em virtude de a actividade vitivinícola não 
se poder considerar de superior interesse económico e social.

Como assim, a requerente da mesma, de tudo notificada no meado 
de Novembro de 1992 (cfr. item 7 do probatório), ficou inteirada da 
motivação que conduziu o Ministro das Finanças ao indeferimento de 
tal beneficio fiscal.

Nesta conformidade e ao contrário do entendido pela instância, o 
despacho ministerial em foco não se mostra inquinado de falta de fun-
damentação formal.

Vertente diversa é da fundamentação substancial, “caracterizada pela 
exigência da existência dos pressupostos reais e dos motivos concretos 
aptos a suportarem uma decisão legítima de fundo e que se situa já no 
âmbito da validade substancial do acto” (Professor Marcello Caetano, 
Manual de Direito Administrativo, vol. 1, pp. 228 e 477).

Mas, quanto a isto, o Mmo. Juiz a quo entendeu “que o tribunal não 
pode ponderar os factos alegados pela impugnante na petição inicial 
e concluir que a actividade vitivinícola é uma ‘actividade de superior 
interesse económico e social’. Se o fizesse, estaria a exercer a função 
administrativa e não já a função jurisdicional.”

Ora, contra esta tão clara proclamação não se insurgiu qualquer das 
partes, não integrando, pois, o thema decidendum.

Pelo exposto, acorda -se conceder provimento ao presente recurso 
jurisdicional, revogando -se a sentença recorrida e julgando -se o recurso 
contencioso dos autos improcedente.

Custas a cargo de Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo — So-
ciedade Agrícola e Comercial, Lda., em 1ª instância e neste Supremo 
(artigo 3° da Tabela das Custas no STA, a contrario), aqui com € 300 
de taxa de justiça e 50 % de procuradoria.

Lisboa, 2 de Fevereiro de 2006. — Mendes Pimentel (relator) — Vítor 
Meira — Baeta de Queiroz.

Acórdão 2 de Fevereiro de 2006.

Assunto:

IRC. Acto de indeferimento de recurso hierárquico inter-
posto da decisão de indeferimento de reclamação graciosa. 
Recurso contencioso. Impugnação judicial. Mais -valias. 
Artigo 44.º, n.os 1 e 4, do CIRC, na redacção anterior à Lei 
n.º 71/93, de 26 de Novembro. Sua interpretação. Reinves-
timento do produto da alienação.

Sumário:

 I — O meio processual adequado para reagir contra o acto 
de indeferimento de recurso hierárquico interposto 
da decisão de indeferimento de reclamação graciosa, 

quando aquele comporta a apreciação da legalidade 
do acto de liquidação, é a impugnação judicial e não o 
recurso contencioso.

 II — Nos termos do disposto no artigo 44.º, n.º 1, do CIRC, na 
redacção anterior à Lei n.º 71/93, de 26 de Novembro, 
ficam excluídas da tributação as mais -valias realizadas 
mediante transmissão onerosa de elementos do activo 
imobilizado corpóreo sempre que o valor de realização 
correspondente à totalidade dos referidos elementos 
seja reinvestida na aquisição de elementos do activo 
imobilizado corpóreo até ao fim do segundo exercício 
seguinte ao da realização.

 III — Não obsta a que o contribuinte goze desse benefício o 
facto de a compra dos bens ter sido efectuada antes da 
venda dos bens que aquele havia anteriormente recebido 
por doação, desde que prove que, antes dessa compra, 
havia celebrado contratos -promessa de compra e venda 
de imóveis que lhe haviam sido doados, tendo recebido, 
em consequência, no ano do exercício da realização, o 
valor posteriormente reinvestido.

 IV — É que, como frequentemente se acentua, o que efectiva-
mente importa ao direito fiscal são as realidades eco-
nómicas, as situações reais que expressam a percepção 
do rendimento ou a capacidade contributiva, e não as 
meras roupagens com que, por vezes, se apresentam 
exteriormente.

 V — O n.º 4 do predito artigo 44.º não pode deixar de ser 
interpretado restritivamente, tendo em atenção a razão 
de ser da exigência que o mesmo comporta, que mais não 
é do que evitar que o contribuinte venha a ser tributado 
pelas mais -valias realizadas, mediante a transmissão 
onerosa de elementos do activo imobilizado corpóreo, 
antes de as reinvestir.

 VI — Sendo assim, a exigência da menção da intenção de 
efectuar o reinvestimento na declaração de rendimentos 
do exercício da realização só se justifica quando no ano 
desse exercício, a que se reporta essa declaração, esse 
reinvestimento ainda não foi efectuado, pois não faz sen-
tido declarar a intenção de efectuar um reinvestimento 
que, comprovadamente, se realizou no ano do próprio 
exercício, na medida em que, tendo ele sido feito, fica 
definitivamente afastada a possibilidade da tributação 
dos ganhos obtidos.

Processo n.º 746/05 -30.
Recorrente: Subdirector-geral dos Impostos.
Recorrido: Cooperativa Agrícola Valdozende, S. R. L.
Relator: Ex.mo Sr. Juiz Cons. Dr. Pimenta do Vale.

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

1 – O Subdirector -Geral de Impostos, não se conformando com 
a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga que julgou 
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parcialmente procedente a impugnação judicial que a Cooperativa do 
Valdozende, pessoa colectiva com o nº 501658947, com sede no lu-
gar do Assento, Valdozende, Terras do Bouro, intentou contra o acto 
de liquidação de IRC, respeitante ao ano de 1992, no montante de 
4.504.826$00, dela vem interpor o presente recurso, formulando as 
seguintes conclusões:

1. A, aliás, douta sentença recorrida, ao decidir pela convolação do 
presente Recurso Contencioso em impugnação judicial, fez, salvo o 
devido respeito, uma incorrecta interpretação e aplicação da lei aos 
factos, motivo pelo qual não deve ser mantida;

II. Na verdade, a convolação do processo para a forma adequada 
só é viável se, para além de outros requisitos, “a acção judicial” não 
estiver caducada;

III. Ora, tendo sido deduzida reclamação graciosa, do indeferimento 
da mesma cabia impugnação judicial, a apresentar no prazo de 15 dias 
após a decisão da reclamação (art. 102°, n.° 2 do CPPT), sendo esta a 
via judicial própria para recorrer do acto de liquidação que o mesmo 
questiona;

IV. Assim, o art. 102°, n.° 1, e), do CPPT quando permite a impug-
nação “dos restantes actos que possam ser objecto de impugnação 
autónoma nos termos deste Código” não abrange hipótese como a 
presente;

V. Para efeitos de discussão de questões que envolvam a apreciação 
do acto de liquidação, o sistema instituído aponta para que o recurso 
hierárquico não tenha, nesse domínio de conhecimento, qualquer au-
tonomia impugnatória;

VI. Logo, tendo o recurso hierárquico natureza facultativa, se a re-
corrente contenciosa optou por esta via administrativa e se o mesmo lhe 
foi indeferido, não pode fazer “renascer” a prerrogativa processual que 
antes não usou no momento próprio, quando a lei dá o comando de que 
a impugnação judicial é deduzida no prazo de 15 dias após a notificação 
da decisão da reclamação (art.° 102° n° 2 do CPPT);

VII. Tendo a recorrente contenciosa sido notificada da decisão que 
recaiu sobre a reclamação graciosa, não tendo a mesma sido impugnada 
no prazo supra referido, não pode proceder -se, por intempestividade, à 
convolação da petição inicial como petição de impugnação;

VIII. A recorrente contenciosa dispunha de meios adequados para 
reagir contra actos da administração, não o tendo feito precludido está 
o prazo para o efeito, pelo que não se pode proceder à convolação 
conforme determinou a sentença recorrida;

IX. Por outro lado também não lhe assiste razão quanto à questão 
de fundo;

X. Pretende a recorrente contenciosa que o montante realizado com 
a venda dos imóveis doados, no valor de 7.000.000$00 (39.915,85 €) 
foi reinvestido nos termos do art° 44° do CIRC;

XI. Mas se assim fosse deveria ter apresentado o mapa de mais e 
menos -valias, que não elaborou nem apresentou, assim como deveria 
ter manifestado a intenção de proceder ao reinvestimento do montante 
realizado, o que também não aconteceu;

XII. No intuito de desviar a atenção das situações irregulares em que 
se envolveu, refugiou -se em aspectos meramente materiais, baseando 
toda a sua argumentação nos contratos -promessa alegadamente feitos 
em 1991, contratos esses que nem sequer se encontram reconhecidos não 
fazendo, portanto, prova de que foram realizados naquela data;

XIII. O que de facto resulta dos autos é que:
 - Por escritura pública de 92.03.24, adquiriu os prédios rústicos inscri-

tos na matriz predial da freguesia de Valdozende sob os artigos n°s 1156 
e 1157, incorporando -os no seu activo imobilizado corpóreo;

 - Por escritura pública de 92.05.11, vendeu o prédio rústico inscrito 
na matriz predial da freguesia de Valdozende sob o art° n° 94 e a água 
da nascente existente no prédio rústico inscrito também naquela matriz 
sob o artigo 1569;

 - Por escritura pública de 92.05.11, vendeu o prédio rústico inscrito 
na matriz predial da freguesia de Valdozende sob o art° n° 159, prédios 
esses que faziam parte do activo imobilizado corpóreo da recorrente 
contenciosa;

XIV. Do exposto não resulta, de modo algum, que tenha reinvestido o 
valor da venda dos prédios mencionados nos pontos anteriores na compra 
dos alegados prédios tendo em vista o reinvestimento nos termos do 
art.° 44.° do CPPT, pois a compra é anterior à venda.

XV. Por outro lado, à data dos referidos contratos -promessa de com-
pra e venda, a ora recorrida não possuía quaisquer bens imóveis no seu 
activo imobilizado pelo que não os poderia vender;

XVI. De resto, a própria recorrente contenciosa afirmou no seu re-
curso hierárquico que não possuía quaisquer bens imóveis até à data da 
doação (92.02.12), como se explica então um contrato promessa para 
venda desses bens no ano de 1991?

XVII. Só se porventura os ditos contratos -promessa consubstancia-
vam promessas de venda de bens alheios, pois as doações só ocorreram 
em Fevereiro de 1992, mas sendo assim não podiam fazer parte do 
activo imobilizado corpóreo na alegada data dos supracitados contratos-
-promessa;

XVIII. Sendo assim, não tendo o contribuinte levado a feito os pro-
cedimentos constantes do art.° 44º do CIRC, não lhe assiste qualquer 
razão.

A impugnante não contra -alegou.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido do 

provimento do recurso, já que “...tendo o preço da aquisição dos prédios 
rústicos sido recebido na data da escritura de compra e venda celebrada 
em 24.03.92, não podia traduzir o reinvestimento de mais -valias ainda 
inexistentes por falta de valor de realização, já que a venda dos prédios 
rústicos doados se efectuou em 11.05.92 (probatório nº 7; documento 
de fls. 38/41 do apenso)

...o sujeito passivo violou uma obrigação declarativa, ao omitir na 
declaração de rendimentos do exercício da realização a intenção de 
reinvestimento e não comprovada na mesma e nas declarações dos 
dois exercícios seguintes os reinvestimentos efectuados (arts. 44º nº 4 
CIRC redacção inicial)”.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1 -A impugnante foi notificada da liquidação n° 8310017761, relativa 

ao IRC de 1992, no valor de 4.504.862$00, cujo limite de pagamento 
ocorreu a 22/10/97 — fls. 3 do apenso.

2 -Em 13/1/98 a impugnante deduziu reclamação graciosa contra tal 
liquidação — fls. 2 do apenso.

3 -Tal reclamação foi indeferida, desse indeferimento tendo sido no-
tificada por ofício de 29/7/98, recepcionado a 30/7/98 — fls. 55 e 56 
do apenso.



164 165

4 - Em 28/8/98 apresentou recurso hierárquico, o qual foi indeferido a 
3/1/03 — apenso) —, notificado por ofício de 14/3/2003 — fls. 10).

5 - Por escritura notarial de 12/2/92, conforme fls. 85 ss, a impugnante 
recebeu por doação, os seguintes imóveis:

 - “número um: — Prédio rústico denominado ARRIBAL, formado 
de campo a confrontar do norte com Manuel Joaquim Pereira e outros, 
do nascente com caminho, do sul com Eduardo Ribeiro e outros e do 
poente com Alice Domingues da Rocha, inscrito na actual matriz sob o 
artigo 94 e anteriormente sob os artigos 2398, 2446 a 2448, não descrito 
na conservatória...”

 - número quatro:  - “Prédio rústico denominado “Bouça da Costa do 
Moinho”, a confrontar do norte com Estrada Nacional, do nascente com 
caminho, do sul com Nelson Correia e do poente com ribeiro, inscrito 
na actual matriz sob o artigo 1569...

 - número cinco:  - “Prédio urbano composto de Moinho dos Ribeiri-
nhos, a confrontar de todos os lados com Manuel José Antunes, inscrito 
na matriz urbana sob o artigo 159....

 -...
6  - Por razões de localização e de aproveitamento das capacidades 

produtivas, a impugnante decidiu “permutar “terrenos, tendo para o 
efeito vendido os que não satisfaziam os objectivos e comprado outros 
melhor localizados e mais concentrados — informação dada no recurso 
hierárquico e ainda fls. 47, ambos do apenso).

7  - A impugnante interveio na escritura pública de 24/3/92 junta a 
fls. 38 ss do apenso, representada pelos segundo outorgantes, da qual 
consta designadamente:

Disse a primeira outorgante... que pelo preço de seis milhões e qui-
nhentos mil escudos, que já recebeu, vende à representada dos segundos 
outorgantes... os prédios rústicos denominados...”

8  - A impugnante interveio na escritura pública de 11/5/92 junta a 
fls. 93ss, representada pelos dois primeiros subscritores identificados 
como primeiro outorgante, da qual consta designadamente:

“...Pelos primeiros outorgantes foi dito, na referida qualidade em 
que outorgam que pelo preço já recebido de quatro milhões de escudos, 
vendem ao segundo outorgante...os seguintes prédios situados no men-
cionado lugar do Assento. Número um:  - Prédio Rústico denominado 
“Bouça da Costa do Moinho”, inscrito na matriz sob o artigo 1569, com 
a área de trinta e um mil oitocentos e sessenta metros quadrados...

Número dois: — “Prédio urbano, constituído pelo “Moinho dos 
Ribeirinhos”, inscrito na matriz sob o artigo 159...

O prédio número um esta descrito sob o numero zero, zero quinhentos 
e vinte e três e o número dois sob o número zero, zero, quinhentos e 
vinte e quatro...”

9  - A impugnante interveio na escritura pública de 11/5/92 junta a 
fls. 99ss, representada pelos dois primeiros subscritores identificados 
como primeiro outorgante, da qual consta designadamente:

“...Pelos primeiros outorgantes foi dito, na referida qualidade em 
que outorgam que e pelo preço já recebido de três milhões de escudos, 
vendem ao segundo o seguinte:

a) Prédio rústico denominado “Arribal”, sito no mencionado lugar 
do Assento, com a área de oito mil e quatrocentos metros quadrados, 
inscrito na matriz sob o artigo 94... descrito sob o numero zero, zero 
quinhentos e vinte e um...

b)...
10  - A impugnante não era possuidora até então (doação e compras) 

de qualquer bem imóvel.
11  -Os prédios adquiridos pelas escrituras de compra e venda e os 

doados não vendidos encontram -se contabilizados — Fls. 47 do apenso 
e fls. 65.

12  -Contabilisticamente a impugnante não relevou a venda dos bens 
atrás referida, não tendo apresentado juntamente com a Dec. Mod. 22 
relativa ao exercício de 92 o mapa de mais valias nem manifestado o 
desejo de proceder ao reinvestimento do valor realizado.

13  -A impugnante subscreveu o contrato promessa junto a fls. 45, de 
26/8/91, do qual consta:

“...Promitente Vendedor: Cooperativa Agrícola de Valdozende.
3. o promitente vendedor promete vender.., pelo preço de 3.000.000$00, 

o seguinte prédio rústico situado na referida freguesia de Valdozende, 
denominado Arribal e inscrito na matriz sob o artigo 94.

4. a) Neste acto, o vendedor recebe a quantia de 500 000$00, de que 
dá plena quitação.

b) No mês de Dezembro de 1991, será paga a quantia de 
1 000 000$00

c) No final do mês de Janeiro será paga a quantia de 1 000 000$00
d) Os restantes 500 000$00 serão pagos aquando da marcação da 

escritura a outorgar...
5. Este contrato é feito com a cláusula de execução específica...
14  -A impugnante subscreveu o contrato promessa junto a fls. 47, de 

26/8/91, do qual consta:
3. o promitente vendedor promete vender.., pelo preço de 4.000.000$00, 

o seguinte prédio rústico, situado na referida freguesia de Valdozende, 
denominado Costa do Moinho e inscrito na matriz sob o artigo 110.

4. a) Neste acto, o vendedor recebe a quantia de 1 000 000$00, de 
que dá plena quitação.

b) No mês de Dezembro de 1991, será paga a quantia de 
1 000 000$00

c) No final do mês de Janeiro será paga a quantia de 1 500 000$00
d) O restante será pago aquando da marcação da escritura a outor-

gar...
5. Este contrato é feito com a cláusula de execução específica...
15 - A 8/4/93 a impugnante apresentou a declaração de rendimentos 

junta a fls. 59 ss, relativa ao exercício de 92, declarando resultado líquido 
de 246631$00 e 12.687.966$00 de imobilizado corpóreo. Não foram 
relevados proventos advindos de vendas de prédios, nem foi apresentado 
o mapa de mais -valias nem manifestado o desejo de reinvestimento do 
valor realizado.

16  -Relativamente ao exercício de 1991 a impugnante apresentou 
a declaração junta a fls. 48ss, declarando resultado líquido negativo e 
781.466$00 de imobilizado corpóreo.

3 – Comecemos, então, pela apreciação da questão suscitada pelo 
recorrente nos números I a VIII das conclusões da sua motivação do 
recurso, porque prioritária, já que prejudicial e em que censura a con-
volação, em processo de impugnação judicial, que a Mmª Juiz “a quo” 
efectuou do processo de recurso contencioso da decisão de indeferi-
mento do recurso hierárquico interposto da decisão de indeferimento 
da reclamação graciosa, que a recorrida havia intentado do acto de 
liquidação em causa.
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Em síntese, alega o recorrente que a convolação do processo para a 
forma adequada só é viável se, para além de outros requisitos, a “acção 
judicial” não estiver caducada.

Assim, tendo sido deduzida reclamação graciosa, do indeferimento 
da mesma cabia impugnação judicial, a apresentar no prazo estabelecido 
no artº 102º, nº 2 do CPPT.

E acrescenta que, tendo o recurso hierárquico natureza facultativa, se 
a recorrente contenciosa optou por esta via administrativa e se o mesmo 
lhe foi indeferido, não pode fazer renascer a prerrogativa processual que 
antes não usou no momento próprio, ou seja, a impugnação judicial a 
deduzir no prazo de 15 dias após a notificação da decisão da reclamação, 
tudo de harmonia com o disposto no predito artº 102º, nº 2.

Mas sem razão.
Com efeito, dispõe o artº 97º, nº 1, al. d) do CPPT que “o processo 

judicial tributário compreende...a impugnação dos actos administrativos 
em matéria tributária que comportem a apreciação da legalidade do 
acto de liquidação”.

E na sua al. p) também “o recurso contencioso do indeferimento total 
ou parcial ou da revogação de isenções ou outros benefícios fiscais, 
quando dependentes de reconhecimento da administração tributária, bem 
como de outros actos administrativos relativos a questões tributárias que 
não comportem a apreciação da legalidade do acto de liquidação”.

A este propósito escreve o Conselheiro Jorge Sousa, in CPPT anotado, 
4ª ed., pág. 426 que “há actos em matéria tributária que são impugnados 
através do recurso contencioso, como resulta da alínea p) e do n.º 2 do 
art. 97.º deste Código, de onde resulta que o recurso contencioso é o meio 
processual adequado quando o acto a impugnar seja de indeferimento 
total ou parcial ou de revogação de isenções ou outros benefícios fiscais, 
quando dependentes de reconhecimento da administração tributária, e 
outros actos administrativos relativos a questões tributárias que não 
comportem a apreciação da legalidade de um acto de liquidação.

Deste artigo resulta claramente que, nos casos em que o acto a impug-
nar é um acto de liquidação ou um acto que comporta a apreciação da 
legalidade de um acto de liquidação (acto de indeferimento de reclamação 
graciosa ou de recurso hierárquico interposto da decisão que a aprecie ou 
acto de apreciação de pedido de revisão oficiosa, nos termos do art. 78.º 
da L.G.T.) o meio adequado é o processo de impugnação”.

E, “no caso de decisão expressa de indeferimento de recurso hierár-
quico, pode ser deduzida no prazo de 90 dias a contar da notificação 
(art. 102.º, n.º 2, alínea e), deste Código) (ob. cit. pág. 362).

Ainda na obra citada, ensina aquele Ilustre Conselheiro que “a fixação 
de um prazo de impugnação judicial de decisão expressa de reclamação 
graciosa inferior ao do recurso hierárquico da mesma decisão é uma 
opção legislativa lamentável, que leva a situações de incongruência, por a 
decisão do recurso hierárquico ser, também ela, passível de impugnação 
contenciosa, desde que não esteja pendente impugnação judicial com o 
mesmo objecto (art. 76.º, n.º 2 deste Código).

Na verdade, se na sequência de uma decisão expressa de indeferimento 
de uma reclamação graciosa, o interessado deixou expirar o prazo de 15 
dias em que pode deduzir impugnação judicial, a consequência jurídica 
adequada seria a da perda definitiva do direito de aceder à via contenciosa 
para impugnar a decisão da administração tributária.

No entanto, se após ter expirado esse prazo de 15 dias, e antes do 
30.º dia posterior ao da notificação, o interessado interpuser recurso 

hierárquico da mesma decisão de indeferimento de reclamação graciosa, 
readquirá o direito de acesso à via contenciosa, com a possibilidade de 
impugnar judicialmente a decisão de indeferimento, expresso ou tácito, 
do recurso hierárquico.

Trata -se de uma situação de incongruência, pois a previsão de um 
prazo de 15 dias para a dedução de impugnação judicial de decisão de 
indeferimento de reclamação graciosa, como está ínsito na previsão 
de qualquer prazo de caducidade, pressupõe a existência de razões de 
segurança jurídica que não possam ser satisfeitas com a sua dedução 
após esse prazo.

Com efeito, a fixação de qualquer prazo para impugnação contenciosa 
de decisões administrativas constitui o estabelecimento de um ponto de 
equilíbrio entre dois interesses conflituantes, que são o do interessado em 
ver anulado o acto que considera ilegal e o da administração tributária 
em ver assegurada a estabilidade das situações jurídicas tributárias. 
O peso deste último interesse acentua -se com o decurso do tempo e a 
fixação do prazo legal deve corresponder ao ponto de equilíbrio entre 
estes dois interesses, permitindo aos interessados o direito de impug-
nação contenciosa enquanto não houver razões de segurança jurídica 
que se lhe sobreponham.

A previsão de um prazo de caducidade do direito de impugnação 
contenciosa inferior ao que seja necessário para assegurar os interesses 
da segurança jurídica poderá mesmo considerar -se inconstitucional, 
por violação dos princípios da necessidade, da proporcionalidade da 
proibição do excesso no condicionamento de direitos fundamentais ou 
análogos, consagrados no art. 18.º, n.º 2 da C.R.P..

Ora, não são descortináveis as razões de segurança jurídica e neces-
sidade de estabilidade que possam justificar que se vede ao interessado 
o aceso à via judicial para apreciar a situação jurídica criada com a 
decisão da administração tributária ao fim de 15 dias e não valham para 
a apreciação contenciosa da mesma situação na sequência da decisão do 
recurso hierárquico que vier a ser interposto” (pág. 458).

Face ao exposto e no caso dos autos, visando a recorrida, no seu 
recurso hierárquico que recaiu sobre o acto de indeferimento de uma 
reclamação graciosa, a legalidade do acto de liquidação, bem andou 
o Mmº Juiz “a quo” ao decidir que o meio processual adequado para 
reagir contra o indeferimento do referido recurso hierárquico é, não o 
recurso contencioso de anulação, mas sim a impugnação judicial, or-
denando a respectiva convolação, já que se encontram preenchidos os 
seus pressupostos, nomeadamente a sua tempestividade (cfr. art. 102º, 
nº 1, al. e) do CPPT).

Pelo que e nesta parte, a sentença recorrida não merece qualquer 
censura.

4 – Nas restantes conclusões da sua motivação do recurso, há que 
realçar que o recorrente assenta a sua discordância com a decisão re-
corrida em dois fundamentos:

 - não se encontrarem preenchidos os pressupostos do artº 44º, nº 1 
do CIRC, na redacção ao tempo;

 - o contribuinte não mencionou a intenção de efectuar o reinvestimento 
na declaração de rendimentos do exercício da realização, comprovando 
na mesma e nas declarações dos dois exercícios seguintes os reinvesti-
mentos efectuados (nº 4 do mesmo artigo).

Quanto ao primeiro dos referidos fundamentos, alega o recorrente 
que, tendo sido a compra dos imóveis em causa efectuada antes da 
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venda dos bens que a recorrida havia recebido por doação, de modo 
algum podia a impugnante ter reinvestido o valor dessa venda na re-
ferida compra, já que esta é anterior àquela, sendo certo que à data da 
celebração dos contratos -promessa de compra e venda, a ora recorrida 
não possuía quaisquer bens imóveis no seu activo imobilizado, pelo 
que não os poderia vender.

Ora, se é certo que uma leitura literal dos termos do apontado preceito 
legal nos levaria a sufragar a tese sustentada pelo recorrente, também 
não é menos verdade que essa não será a melhor leitura, atentas as 
circunstâncias fácticas que se extraem do elenco probatório.

Com efeito, independentemente de se saber se os mesmos eram ou 
não formalmente válidos, conforme refere a Mmª Juiz “a quo”, resulta 
provado nos autos que a recorrida celebrou em 26/8/91, portanto, an-
tes da compra (24/3/92), contratos -promessa de compra e venda dos 
imóveis que lhe haviam sido doados, tendo recebido, embora faseada-
mente, mas dentro do ano de 1992 e em consequência, o valor global 
de 7.000.000$00.

Sendo assim, uma vez que a recorrida declarou em 1991 resultado 
líquido negativo e 781.466$00 de imobilizado corpóreo (nº 16 do proba-
tório), para além de, na altura, não possuir quaisquer bens imóveis (nº 10 
do probatório), só pode ter sido parte do capital, 6.500.000$00, obtido 
nessa venda, que foi reinvestido na compra dos novos imóveis.

E como bem se salienta na sentença recorrida, “não obsta a este en-
tendimento o facto de os “contratos -promessa” serem de data anterior à 
doação. Tais contratos poderiam ter sido realizados no pressuposto (se 
legítimo ou não não importa ao caso) de que a doação estava efectuada, 
faltando apenas a sua formalização”.

Alega, porém, o recorrente que, na altura da celebração dos contratos-
-promessa de compra e venda e até à data da doação (12/2/92), a recorrida 
não possuía quaisquer bens imóveis no seu activo imobilizado corpóreo, 
pelo que não os podia ter vendido.

Mas a objecção não colhe.
A questão a determinar é se o que foi realizado, deixando -se de lado 

o motivo fiscal subjectivo, está de acordo com o que a lei pretendia.
Como é sabido, sempre a doutrina e a jurisprudência entenderam, tal 

como hoje consta do artº 11º da LGT, que na determinação do sentido 
das normas fiscais e na qualificação dos factos a que as mesmas se 
aplicam são observadas as regras e princípios gerais de interpretação 
e aplicação das leis. Mas sempre que, nas normas fiscais, se empre-
guem termos próprios de outros ramos de direito, devem os mesmos 
ser interpretados no mesmo sentido daquele que aí têm, salvo se outro 
decorrer directamente da lei. Persistindo a dúvida sobre o sentido das 
normas de incidência a aplicar, deve atender -se à substância económica 
dos factos tributários.

Entendeu a lei  - artº 44º, nº 1 do CIRC  - que só é excluída da tributação 
a diferença positiva entre as mais -valias e as menos -valias realizadas 
mediante a transmissão onerosa de elementos do activo imobilizado 
corpóreo.

Ora e pese embora, naquele momento, não pertencerem ao activo 
imobilizado corpóreo da impugnante, seria no mínimo duvidoso que o 
legislador não aceitasse como reinvestimento, capaz de excluir a tributa-
ção, o facto de a quantia de 6.500.000$00, resultante da venda dos bens 
doados e que foi recebida aquando da celebração dos contratos -promessa, 
ter sido utilizada, na sequência da deliberação tomada pela impugnante, 

na compra dos novos bens, sendo certo que estes ficaram a fazer parte, 
no lugar daqueles, do activo imobilizado corpóreo da impugnante, não 
obstante aqueles actos terem sido celebrados posterior e anteriormente, 
respectivamente, à referida compra.

O intérprete da lei fiscal não pode deixar de atender à substância 
económica dos factos tributários.

“Isto porque, como frequentemente se acentua, o que efectivamente 
importa ao direito fiscal são as realidades económicas, as situações reais 
que expressam a percepção de rendimento ou a capacidade contributiva, 
e não as meras roupagens com que, por vezes, se apresentam exterior-
mente” (Acórdão desta Secção do STA de 14/6/95, in rec. nº 18.778).

“E, como é sabido, ao direito fiscal não é indiferente a tributação 
dos efeitos económicos pretendidos pelas partes, que, na realidade, 
se tenham produzido: é o que se tem denominado por “realismo” do 
mesmo direito: a consideração económica dos factos ou actos com re-
levância jurídica tributária” (Acórdão desta Secção do STA de 4/4/01, 
in rec. nº 25.469).

Sendo assim, deu a recorrida cumprimento ao disposto no citado 
artº 44º, nº 1, reinvestindo a quantia de 6.500.000$00, resultante da 
venda dos bens que lhe foram doados, na compra dos bens que passaram 
a figurar no lugar daqueles no seu activo imobilizado corpóreo.

Aliás e com esta interpretação, se evita que a actividade administrativa 
se traduza na criação de uma situação injusta, ao ter em conta, apenas, 
para a não exclusão da tributação, a ordem cronológica dos factos, o 
que constituiria, assim, uma flagrante violação do princípio da justiça, 
consagrado no artº 55º da LGT.

E, se assim é, aquela importância, nos termos daquele preceito legal, 
pode ser excluída da tributação.

Pelo que, nesta parte, a sentença recorrida também não merece qual-
quer censura.

5 – Quanto ao segundo dos apontados fundamentos, também carece 
de razão o recorrente.

Com efeito, dispõe o nº 4 do citado artº 44º que “para o efeito do 
disposto nos n.ºs 1 e 2, os contribuintes mencionarão a intenção de 
efectuar o reinvestimento na declaração de rendimentos do exercício da 
realização, comprovando na mesma e nas declarações dos dois exercícios 
seguintes os reinvestimentos efectuados”.

Todavia, este dispositivo legal há -de ser interpretado restritivamente, 
tendo em atenção a razão de ser de tal exigência, que mais não é do 
que evitar que o contribuinte venha a ser tributado pelas mais -valias 
realizadas, mediante a transmissão onerosa de elementos do activo 
imobilizado corpóreo, antes de as reinvestir.

Sendo assim, a exigência da menção da intenção de efectuar o rein-
vestimento na declaração de rendimentos do exercício da realização 
só se justifica quando no ano desse exercício, a que se reporta essa 
declaração, esse reinvestimento ainda não foi efectuado.

Na verdade, não faz sentido declarar a intenção de efectuar um 
reinvestimento que, comprovadamente, se realizou no ano do próprio 
exercício, já que, tendo ele sido feito, fica definitivamente afastada a 
possibilidade de tributação dos ganhos obtidos.

Aliás e de igual modo, se passa com a exigência da comprovação nos 
dois exercícios seguintes.
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Ora, no caso dos autos, como resulta da análise crítica da prova que 
a Mmª Juíza fez e das ilações de facto que retirou, o reinvestimento foi 
efectuado no mesmo ano do exercício da realização.

Deste modo e a ser assim, não era de exigir a referida declaração.
Pelo que falece, também, o referido argumento.
6 – Nestes termos, acorda -se em negar provimento ao presente recurso 

e manter a sentença recorrida.
Sem custas, por não serem devidas.
Lisboa, 2 de Fevereiro de 2006. — Pimenta do Vale (relator) — Lúcio 

Barbosa — Vítor Meira.

Acórdão de 2 de Fevereiro de 2006.

Assunto:

Ministério Público. Mandatário judicial. Notificação. Ar-
tigo 229.º-A do CPC. Caducidade da liquidação. Artigo 
45.º da LGT. Suspensão do prazo de caducidade. Artigo 
46.º da LGT.

Sumário:

 I — O representante do Ministério Público não deve ser con-
siderado mandatário judicial, para efeito da aplicação 
do disposto no artigo 229.º-A do CPC.

 II — A caducidade do direito à liquidação dos tributos ocorre 
logo que decorrido o prazo de 4 anos, quando a lei não 
fixar outro.

 III — O prazo da caducidade suspende -se com a notificação 
ao contribuinte da ordem de serviço no início da acção 
inspectiva.

 IV — Terminando a acção inspectiva antes de decorrido o 
prazo de 6 meses, cessa esse efeito suspensivo a partir 
da data do términus da inspecção.

Processo n.º 769/05 -30.
Recorrente: Manuel José Durães & Filhos, L.da, e Ministério Pú-

blico.
Recorridos: Fazenda Pública e outro.
Relator: Ex.mo Sr. Juiz Cons. Dr. Lúcio Barbosa.

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

1. MANUEL JOSÉ DURÃES & FILHOS, LD., com sede no Lugar 
de Azões, Vila Verde, impugnou judicialmente, junto do então Tribunal 
Tributário de 1ª Instância de Braga, a liquidação de IRC, relativa ao 
ano de 1998.

O Mm. Juiz do TAF de Braga julgou a impugnação procedente.

Inconformado, o MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs recurso para 
este Supremo Tribunal, tendo o senhor Procurador da República formu-
lado as seguintes conclusões nas respectivas alegações de recurso:

1. A impugnante foi submetida a uma acção de inspecção, a qual 
decorreu entre 20/12/2002 e 27/3/2003;

2. Na sequência dessa inspecção, no dia 17/7/2003, a impugnante foi 
notificada da liquidação de IRC e JC, respeitante ao ano de 1998, no 
montante de 16.486,56 €;

3. A Mm. Juiz a quo julgou caduco o direito à liquidação em causa, 
de acordo com o disposto nos artºs. 45º e 46º da LGT, considerando que 
o prazo de caducidade se iniciou a 1/1/99, esteve suspenso de 19/12/02 
a 27/3/03 e completou -se a 9/4/03, pelo que a notificação da liquidação 
a 17/7/03 ocorreu depois de consumada a caducidade;

4. Nos termos do art. 45.°, nºs. 1 e 4 da LGT, o prazo de caducidade 
do direito à liquidação é de quatro anos, contando -se esse prazo a partir 
de 1/1/99, prazo que é aplicável ao caso dos autos ex vi do disposto no 
n. 5 do art. 5.° do DL n. 398/98, de 17 de Dezembro;

5. Se não ocorresse qualquer suspensão nem interrupção do prazo de 
caducidade, este completar -se -ia em 31/12/2002;

6. Nos termos do art. 46.°, n. 1 da LGT, o prazo de caducidade 
suspendeu -se a 20/12/2002 com a notificação da impugnante do início 
de acção de inspecção externa, suspensão que não cessou os seus efeitos 
por a dita inspecção não ter ultrapassado o prazo de seis meses após 
a notificação;

7. O procedimento de inspecção é contínuo e deve ser concluído 
no prazo máximo de seis meses a contar da notificação do seu início, 
conforme o disposto no art. 36.°, n. 2 do RCPIT (DL n. 413/98, de 
31/12);

8. De acordo com o disposto no art. 45.° n. 5 da LGT, (redacção da 
Lei n. 15/2001, de 5 de Junho, em vigor desde 5/7/2001), o direito de 
liquidar os tributos incluídos no âmbito da inspecção caduca no prazo 
de seis meses após o termo do prazo fixado para a sua conclusão, ra-
zão pela qual o direito de liquidar o IRC aqui em causa só caducaria 
a 20/12/2003;

9. Por isso, havendo suspensão do prazo de caducidade desde 
20/12/2002 e tendo o mesmo prazo sido interrompido a 20/4/2003, com 
a notificação da decisão de fixação da matéria colectável com recurso a 
métodos indirectos, nos termos da alínea b) do n. 3 do art. 46.° da LGT, 
não se consumou a caducidade do direito à liquidação;

10. Decidindo como decidiu, a Mm. Juiz a quo interpretou e aplicou 
erradamente as normas legais referidas nestas conclusões.

Não houve contra -alegações.
Notificado de que os autos iam ser remetidos ao STA, veio o im-

pugnante dizer que não tinha sido notificado das alegações do MP, 
pedindo que se convidasse o recorrente MP a comprovar nos autos que 
dera cumprimento ao disposto nos artºs. 229 -A, n. 1, e 260 -A, ambos 
do CPC.

O Mm. Juiz indeferiu tal requerimento.
Foi a vez do IMPUGNANTE se mostrar inconformado com esta 

decisão, dela interpondo recurso para o STA, formulando as seguintes 
conclusões nas respectivas alegações de recurso:

A. A recorrente não foi notificada das alegações apresentadas nos 
presentes autos produzidas pelo Digno representante do MP.
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B. Esta falta de notificação impede a recorrente de tomar conheci-
mento se as alegações foram apresentadas ou se o recurso ficou deserto 
por sua falta, ou mesmo qual o conteúdo das mesmas para a elas poder 
responder.

C. Quer directamente pelo representante do MP, nos termos do 
art. 229 -A do Código de Processo Civil, quer por carta registada enviada 
pela secção de processos, a recorrente devia ter sido obrigatoriamente 
notificada das alegações apresentadas, começando o prazo para a elas 
responder a contar a partir desta notificação.

D. Só em clara violação dos princípios do contraditório, da equidade 
e da legalidade se poderia aceitar que um acto processual desta natu-
reza e importância, como as alegações da entidade recorrente, não seja 
notificado às partes processuais interessadas.

E. O n. 3 do art. 282º do CPPT, interpretado com o sentido de que as 
alegações apresentadas pelo recorrente não têm que ser notificadas ao 
recorrido, começando o prazo das contra -alegações a contar desta data, 
é manifestamente inconstitucional.

F. O despacho recorrido violou, entre outros, o disposto nos artºs 40º 
e 282º, n. 3 do CPPT, os artºs 229 -A, n. 1 e 260 -A, ambos do C.P.C. e 
o n. 4 do art. 20° da Constituição da República Portuguesa.

O MP contra -alegou, sustentando que o recurso interposto pelo im-
pugnante não merece provimento.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto fixada na instância, que serviu de 

suporte à decisão de fundo:
1. A impugnante foi notificada por carta registada com A/R em 

17/7/2003 da liquidação de IRC relativa ao ano de 1998, no mon-
tante de € 16.486,56, conforme fls. 5, com limite de pagamento para 
27/8/2003.

2. Tal liquidação ocorreu na sequência de uma acção inspectiva rea-
lizada à impugnante, determinada pela ordem de serviço n. 16954/200 
de 19/12/2002 e efectuada entre 20/12/2002 e 27/3/2003.

3. O impugnante foi notificado por ofício datado de 9/4/03, recepcio-
nada a 20/4/03, da fixação da matéria tributável com recurso a métodos 
indirectos.

3. São dois os recursos a apreciar: o interposto pelo impugnante e o 
que foi interposto pelo MP

Obviamente que o primeiro logra prioridade, pois que, a proceder, o 
segundo não pode ser imediatamente conhecido.

Vejamos então.
3.1. O recurso interposto pelo impugnante.
Para decidir este recurso convém fixar os factos respectivos, de apre-

ensão processual, a saber:
 Em 15 de Abril de 2005, o Ministério Público interpôs recurso 

da sentença proferida nos autos.
 Em 28 de Abril de 2005, o Mm. Juiz admitiu o recurso, ordenando 

a notificação das partes, nos termos do art. 282º, nºs. 2 e 3, do CPPT.
 As partes foram notificadas deste despacho por cartas registadas 

de 2 de Maio de 2005, tendo o MP sido notificado na mesma data.
 Em 17 de Maio de 2005, o Sr. Procurador da República entregou 

as alegações do MP.
 Em 14 de Junho de 2005 o Mm. Juiz proferiu despacho, orde-

nando a subida do recurso.

Vejamos então.
Sustenta o impugnante, aqui recorrente, que deveria ter sido notifi-

cado, nos termos do art. 229 -A do Código de Processo Civil, seja pelo 
MP, seja pela Secção de Processos, obrigatoriamente por carta registada, 
das alegações apresentadas por aquele, só então passando a correr prazo 
para contra -alegar.

Vejamos a lei.
Dispõe o art. 229º -A do CPC:
“1. Nos processos em que as partes tenham constituído mandatário 

judicial, todos os articulados e requerimentos autónomos que sejam 
apresentados após a notificação ao autor da contestação do réu, serão 
notificados pelo mandatário judicial do apresentante ao mandatário 
judicial da contraparte, no respectivo domicílio profissional, nos termos 
do artigo 260º -A

“2. O mandatário judicial que só assuma o patrocínio na pendência do 
processo, indicará o seu domicílio profissional ao mandatário judicial 
da contraparte”.

Refira -se desde logo que o MP não é parte, pelo que desde logo, e 
numa interpretação literal da lei, tal normativo não lhe é aplicável.

Partes são, isso sim, o impugnante e a Fazenda Pública.
Mas mesmo a Fazenda Pública não tinha que dar cumprimento a 

este normativo.
Na verdade, e como logo se vê, até pelos termos literais do n. 1, 

complementado pelo n. 2 da ora citada disposição legal, tais notificações 
ocorrem apenas entre mandatários judiciais. E só entre estes.

Assim, só haverá lugar a tal notificação se o representante da FP for 
considerado mandatário judicial.

E é óbvio que não é.
Na verdade, mandatários judiciais são apenas os advogados e os 

solicitadores – vide artºs. 114º e 115º da LOTJ, 61º, 3, e 62º, 1, do 
Estatuto da Ordem dos Advogados e 99º, 1, do Estatuto da Câmara 
dos Solicitadores.

E, nas “causas judiciais” tributárias, mandatários judiciais são os 
advogados – art. 6º, n. 1, do CPPT.

O Representante da Fazenda Pública tem uma norma especial – art. 9º, 
n. 4, aí se dizendo que tem legitimidade no processo judicial tributá-
rio.

E a sua competência, nos tribunais tributários, está inscrita no art. 15º 
do CPPT.

A Fazenda Pública faz parte do Estado -Administração, representando -o 
em juízo no processo judicial tributários, sendo tal representação diversa 
da representação legal ou da representação voluntária.

Entendemos assim que o disposto no art. 229º -A do CPC é inaplicável 
ao Representante da Fazenda Pública no processo judicial tributário.

No sentido ora exposto, pode ver -se o acórdão deste STA de 25 de 
Maio de 2005 (Rec. n. 195/05).

E se isto é assim no tocante ao representante da Fazenda Pública é -o 
igualmente, e por maioria de razão, no tocante ao Ministério Público.

É certo que, no domínio do CPTA, talvez a questão possa ser repen-
sada, face ao disposto nos artºs. 6º, 8º e 11º, n. 2.

Porém, tendo este processo sido instaurado antes de 1/1/2004, ou seja, 
antes da vigência do CPTA, há que fazer unicamente apelo à LPTA, 
então vigente, com as consequências acima indicadas.
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De qualquer modo sempre se dirá que o citado art. 229º -A do CPC 
só se aplica aos articulados e requerimentos autónomos, que não às 
alegações de recurso (1)

Mas será que a secretaria deveria notificar o recorrido, ora reclamante, 
das alegações apresentadas pelo recorrente MP?

Entendemos que não, face ao disposto no art. 106º da LPTA, aqui 
aplicável, conjugado com o disposto no art.282º, 3, do CPPT.

Nem se vê que estas normas, interpretadas nesta dimensão, possam 
ser inconstitucionais, sendo que obviamente funcionam para todas as 
partes, incluindo aqui igualmente o MP.

Nem se vê onde esteja a violação a violação do n. 4 do art. 20ª da 
Constituição, na medida em que não há qualquer violação do acesso ao 
direito ou à tutela jurisdicional efectiva.

Na verdade o impugnante foi notificado do recurso interposto pelo 
MP, pelo que só tinha que atentar nos prazos fixados peremptoria-
mente na lei, no sentido de saber quando terminava esse prazo para 
alegações, começando, a partir daí a correr o seu prazo para apresentar 
contra -alegações.

O recurso interposto pelo impugnante não procede.
3.2. O recurso interposto pelo Ministério Público.
Defende o MP que à data da liquidação ainda não havia caducado o 

direito do Estado à liquidação.
Vejamos então.
Dispõe o art. 45º, n. 1, da LGT
“O direito de liquidar os tributos caduca se a liquidação não for va-

lidamente notificada ao contribuinte no prazo de quatro anos, quando 
a lei não fixar outro”.

Por sua vez, a Lei n. 15/2001, de 5/6, aditou àquele artigo um nº 5, 
que é do seguinte teor:

“Instaurado o procedimento de inspecção tributária, o direito de 
liquidar os tributos incluídos no âmbito da inspecção caduca no prazo 
de seis meses após o termo do prazo fixado para a sua conclusão, sem 
prejuízo das prorrogações previstas na lei reguladora daquele procedi-
mento, a não ser que antes dessa ocorra a caducidade prevista no prazo 
geral fixado no n. 1”.

Porém, este último normativo foi eliminado pela Lei n. 32 -B/2002, 
de 30 de Dezembro.

Mas, quando a inspecção foi iniciada, ainda estava em vigor aquele 
preceito, pelo que, nos termos do n. 4 do art. 12º, da LGT, se nos afigura 
que tal norma é aplicável à hipótese dos autos.

Há também que atender ao art. 46º da LGT, cujo n. 1 dispõe o se-
guinte:

“O prazo de caducidade suspende -se com a notificação ao contri-
buinte, nos termos legais, da ordem de serviço ou despacho no início da 
acção de inspecção externa, cessando, no entanto, esse efeito, contando-
-se o prazo do seu início, caso a duração da inspecção externa tenha 
ultrapassado o prazo de seis meses após a notificação.

A questão está agora em saber se a cessação da suspensão – vide o 
citado art. 46º, 1, da LGT – ocorre após o prazo máximo da inspecção 
(6 meses – art. 36º, n.2 do RCPIT) ou se no termo da inspecção (em 
prazo obviamente inferior a 6 meses, como no caso concreto efectiva-
mente aconteceu).

O impugnante defende que é este último o prazo a considerar.
Também nos parece ser este o entendimento mais adequado.

E isto é assim, porque o que releva é a inspecção, já que era esta que 
fazia suspender o prazo de caducidade.

Ora, assim sendo, parece óbvio que a suspensão não pode durar para 
além do termo da inspecção, pois foi em função dela que tal suspensão 
foi instituída.

Logo, terminada a inspecção, cessa o motivo da suspensão.
Assim sendo, e tendo em conta que, quando se iniciou a inspecção, 

faltavam 13 dias para operar a caducidade, e considerando que a dita 
inspecção terminou no dia 27/3/2003, é óbvio que a caducidade ocorreu 
no dia 9 de Abril de 2003.

Parece -nos ser esta a melhor interpretação das normas citadas (artºs. 45º 
e 46º da LGT e 36º do RCPIT) com aplicação ao caso concreto.

Mas mesmo que se entendesse que o prazo só começaria a correr 
decorrido o prazo de seis meses – e não é, como dissemos o nosso 
caso – mesmo assim, ao que cremos, já teria decorrido o prazo de 
caducidade.

Na verdade, como nos parece, e é relatado pelo Mm. Juiz na sua 
sentença, citando o Tribunal Constitucional, o prazo de caducidade 
(considerando os normativos citados – artºs. 45º e 46º da LGT) não 
pode ultrapassar os 4 anos e meio.

Assim sendo, e tendo em conta o probatório, aquando da liquidação 
tal prazo já fora ultrapassado.

Resulta pois do exposto, que a pretensão do recorrente MP não pode 
obter acolhimento.

4. Face ao exposto, acorda -se em negar provimento a ambos os re-
cursos.

Custas pelo impugnante, estando o Ministério Público delas isento.
Lisboa, 2 de Fevereiro de 2006. — Lúcio Barbosa (relator) — Vítor 

Meira — Pimenta do Vale.

(1) Acórdão do STJ de 27/4/2005, in Colectânea de Jurisprudência, n. 184, págs. 69 e ss.

Acórdão de 2 de Fevereiro de 2006.

Assunto:

Incompetência do STA em razão da hierarquia. Questão de 
facto. Culpa.

Sumário:

 I  — Se nas conclusões das alegações de recurso são ver-
tidos factos, que não foram levados ao probatório, é 
competente para dele conhecer o Tribunal Central Ad-
ministrativo e não o Supremo Tribunal Administrativo, 
independentemente do relevo de tais factos na solução 
jurídica.
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 II — Na verdade, a competência do Tribunal, em razão da 
hierarquia, tem a ver com o quid disputatum e não com 
o quid decisum.

 III — A questão da culpa tem subjacente aspectos psicológicos 
e volitivos, que têm tradução no domínio da matéria de 
facto.

Processo n.º 914/05 -30.
Recorrente: ENASEL — Turismo e Cinegética, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lúcio Barbosa.

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

1. ENASEL – Turismo e Cinegética, SA, com sede na Avenida 
25 de Abril, Sousel, impugnou judicialmente, junto do então Tribunal 
Tributário de 1ª Instância de Portalegre, a liquidação adicional de IVA, 
referente ao ano de 1993.

O Mm. Juiz do TAF de Castelo Branco julgou a impugnação im-
procedente.

Inconformada, a impugnante interpôs recurso para o Tribunal Central 
Administrativo.

Formulou as seguintes conclusões nas respectivas alegações de re-
curso:

1) As facturas juntas aos autos dizem respeito a trabalhos contratados 
entre a impugnante e a IMOC, tendo sido efectivamente prestados estes 
trabalhos relativamente a obras da Pousada de S. Miguel em Sousel, as 
quais foram realizadas.

2) A comprovação material da realização dos trabalhos titulados nas 
facturas, na ausência dos autos de medição que as deveriam acompanhar, 
pode e deve ser realizada através de prova produzida no processo com 
esse fim, estando o Tribunal obrigado a apreciar esses factos que uma 
vez provados servirão para a procedência da pretensão da impugnante. 
Assim o impõe o art. 123º do CPPT e artigos 659º n. 3 e 664º n. 2 do 
CPC na parte em que dispõe no sentido do juiz dever apreciar todos os 
factos provados que se destinam à prova da pretensão da impugnante.

3) No caso dos autos, uma vez que as facturas não foram acompanha-
das dos autos de medição – por culpa da IMOC que os não disponibilizou 
– impunha -se ao Tribunal “a quo” que, em face do que ficou provado no 
ponto 8 dos factos assentes, suprisse a falta dos ditos autos de medição 
e em consequência disso e uma vez garantido que os trabalhos titulados 
pelas facturas foram efectivamente realizados, as considerasse como 
validamente emitidas para efeitos de dedução do imposto conforme 
pretendia a impugnante.

4) O Mm. Juiz “a quo” entendeu de forma diferente e agarrando -se 
em exclusivo à letra da lei do art. 35º do CIVA e por não ter os autos de 
medição, não considerou validamente emitidas as facturas e consequen-
temente não as validou para efeitos de dedução de IVA. Ao entender 
desta forma, o Mm. Juiz “a quo” violou os artigos 123º e 13º do CPPT, 
99º n. 1 da LGT e artigos 659º n. 3 e 664º n. 1 do CPC.

5) Mas a interpretação acolhida no douto Acórdão recorrido ao não 
aceitar a comprovação material dos factos através da prova produzida 
em julgamento, fez também uma interpretação que viola o art. 5º n. 2 

da LGT, na medida em que fez prevalecer a verdade formal sobre a 
verdade material em que assenta a justiça tributária.

6) A justiça tributária assenta na verdade material, apela que os factos 
nos revelam e não aquela revelada pelo cumprimento de formalismos 
legais; pelo que além de violar o aludido preceito, viola também o prin-
cípio vertido no texto constitucional, mais propriamente nos artigos 103º 
e 104º n. 2, donde resulta claramente que a base do sistema fiscal por-
tuguês e em última análise da justiça tributária assenta na verdade 
material e não na da aparência que nos é dada pela verdade formal sem 
correspondência na realidade.

7) Este princípio permite aos contribuintes, quando para tal sejam 
colocados nessa posição, de fazer prova  - por qualquer meio  - da sua 
situação fiscal/real e que no caso dos autos servirá para a impugnante 
fazer prova de que os trabalhos constantes das facturas foram efectiva-
mente realizados e por isso esse facto se deve suprir a falta ou ausência 
de algum formalismo que as facturas evidenciam. A douta sentença fez 
assim uma interpretação do art. 35ºdo CIVA que contraria o que decorre 
dos referidos preceitos constitucionais.

8) Mas a interpretação acolhida na douta sentença é também ela 
perigosa e viola a nosso ver o art. 19º do CIVA. Na verdade, a adoptar 
o entendimento da douta sentença a elevar as facturas regularmente 
emitidas em conformidade com os requisitos do art. 35º do CIVA a 
documento inatacável, leva a que se tenham de aceitar todas as facturas 
que assim sejam emitidas, mesmo aquelas que respeitam a trabalhos 
nunca realizados: as facturas falsas.

9) Ora o art. 19º n. 3 do CIVA possibilita que sempre que seja pos-
sível seja de efectuar a comprovação material dos trabalhos descritos 
nas facturas, não se conformando a legalidade das mesmas apenas ao 
cumprimento de requisitos meramente formais. 

10) No caso dos autos as facturas registam os trabalhos efectivamente 
prestados e por isso deve V. Exa. admitir que a comprovação material da 
realização dos mesmos seja efectuada mediante prova da impugnante, 
o que acontece no ponto 8 dos factos provados e em consequência 
disso deve V. Exa. dar provimento ao recurso e revogar a douta sen-
tença recorrida, considerando as facturas dos autos como regularmente 
emitidas e aptas a permitir à impugnante a dedução do imposto, com a 
consequente anulação de liquidação do IVA.

Contra -alegou a Fazenda Pública, pugnando pela manutenção da 
sentença recorrida.

Neste STA, o EPGA acolhe o parecer sustentando pelo Magistrado 
do MP junto do TCA, no sentido do provimento do recurso.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto fixada no Tribunal de 1ª Instân-

cia:
1) À impugnante foi feita liquidação adicional de IVA referente ao ano 

de 1993, com base em correcção suscitada em inspecção tributária, que 
considerou indevida a dedução de IVA incluída em 4 facturas.

2) Facturas da “IMOC  - Imobiliário e Construções, SA”, com respeito 
a empreitada de construção de imóvel (Pousada de São Miguel, Sousel), 
e com os nºs. 154, 155, 156 e 159.

3) A Administração Tributária considerou a correspondente dedução 
como indevida, porque elas “não reúnem os requisitos a que se refere 
o ponto 1.3, do ofício circulado n. 181044, de 91 -12 -06, do SIVA, uma 
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vez que indicam o nº dos autos de medição, mas não foram exibidos, 
nem tão pouco identificados, a que se refere a regularização final”.

4) Tais facturas têm as seguintes menções:
“…”.
5) Em carta de 20 de Maio de 1993, a “IMOC, SA”, dirigiu -se à 

impugnante, dando conta do seu acordo e discordância quanto a uma 
minuta de 1ª adicional ao contrato, versando prazo, valor global, valor 
indicado para caução, e listagens de medições e orçamentos, tudo 
nos termos do documento n. 1, junto à p. i., que aqui se dão como 
reproduzidos”.

6) Por carta de 8 de Julho de 1993, a “IMOC, SA”, pretendeu, 
junto da impugnante, “formalizar as regularizações acordadas sobre 
o 1º e Único Termos Adicional ao Contrato e Revisão de Preços”, 
informando remeter avisos de lançamento de crédito e débito, a 
merecer despacho aí exarado – dirigido ao Presidente do Conselho 
de Administração – de ser de “liquidar ao empreiteiro os saldos exis-
tentes”, tudo nos termos do documento n. 2 junto à p. i., que aqui se 
dão como reproduzidos.

7) Com respeito à conta final da empreitada, foi elaborado o docu-
mento n. 3 junto à p. i., cujos termos se dão como reproduzidos.

8) A empreitada foi acabada, prestados os serviços acordados entre 
impugnante e a dita IMOC, não tendo esta disponibilizado os autos de 
medição.

3. Importa apreciar, antes do mais, uma questão prévia, que é de 
conhecimento oficioso, qual seja a da competência hierárquica deste 
Supremo Tribunal.

Na verdade, o seu conhecimento precede o de qualquer outra ma-
téria (vide artºs. 101º e 102º do C. P. Civil, 45º do CPT, 5º do anterior 
ETAF, aqui aplicável, e 2º e 3º da LPTA), prejudicando, se procedente, 
a apreciação e julgamento de todas as restantes questões suscitadas 
no recurso.

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

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

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

será este Supremo Tribunal o competente mas sim a Secção de Conten-
cioso Tributário do Tribunal Central Administrativo, face ao disposto 
no art. 41º, 1, al. a) do mesmo ETAF.

Vejamos então.
Como vimos atrás, o TCA julgou -se hierarquicamente incompetente 

para conhecer do recurso.
Para sustentar essa incompetência escreveu -se no aresto do TCA 

nomeadamente o seguinte:
“Assim, temos que nas conclusões 1ª, 3ª e 10ª se aludem a circuns-

tâncias de facto as quais, a nosso ver, se traduzem no seguinte:
“…
“Na conclusão 3ª na medida em que menciona que aquelas mesmas 

facturas não foram acompanhadas dos autos de medição em virtude da 
IMOC os não ter disponibilizado

“…
“Ora, compulsando o probatório, não se pode deixar de concluir 

que o Mm. Juiz recorrido deu por provado aquele circunstancialismo 
de facto mencionado pela recorrente nas aludidas conclusões … 3ª … 
exactamente com o mesmo tipo de apreciação crítica que dela faz a 
recorrente … e do conjunto das quais resulta axiomático ter sido dado 
por assente que as facturas em questão … não se encontravam docu-
mentadas com os respectivos autos de medição em razão de não terem 
sido disponibilizados pela referida IMOC” (sublinhado nosso).

E daqui parte -se para a conclusão de que está apenas em causa a 
apreciação de matéria de direito, já que os factos alegados pela recor-
rente têm tradução no probatório. O que não colhe, frise -se, o acordo 
da recorrente.

Que dizer?
Diremos desde já que não podemos sufragar o entendimento vertido 

no acórdão recorrido, ao menos no tocante à conclusão 3ª, que propo-
sitadamente destacamos.

Vejamos porquê.
Relembremos o teor daquela conclusão:
“No caso dos autos, uma vez que as facturas não foram acompanha-

das dos autos de medição – por culpa da IMOC que os não disponibilizou 
– impunha -se ao Tribunal “a quo” que, em face do que ficou provado no 
ponto 8 dos factos assentes, suprisse a falta dos ditos autos de medição 
e em consequência disso e uma vez garantido que os trabalhos titulados 
pelas facturas foram efectivamente realizados, as considerasse como 
validamente emitidas para efeitos de dedução do imposto conforme 
pretendia a impugnante” (destaque nosso).

É indubitável que a parte destacada contém afirmações de facto.
Vejamos que tradução têm no probatório (ponto 8):
“A empreitada foi acabada, prestados os serviços acordados entre 

impugnante e a dita IMOC, não tendo esta disponibilizado os autos de 
medição” (destaque nosso).

É possível descortinar já uma importante e decisiva diferença. En-
quanto no probatório da sentença se refere tão só que os autos de medição 
não foram disponibilizados pela IMOC, na conclusão referida diz -se 
muito mais do que isso, a saber: que os autos de medição não foram 
disponibilizados pela IMOC, por culpa desta.

Ora, como é sabido, o juízo sobre a culpa insere -se ainda no domínio 
factual, dependendo sempre da apreciação de aspectos psicológicos e 
volitivos que não têm tradução apenas numa perspectiva unicamente 
jurídica.

Vale isto por dizer que a recorrente traz um facto à apreciação do 
Tribunal, o qual não logra expressão no probatório.

Dito por outras palavras: há efectivamente matéria de facto a apreciar 
no recurso.

E como, por outro lado, a competência do Tribunal se afere pelo quid 
disputatum e não pelo quid decisum importa apreciar aquela matéria de 
facto. E isto independentemente dessas questões de facto serem ou não 
relevantes para a solução jurídica da causa. É que o Tribunal ad quem 
define primeiro a sua competência em face das conclusões das alegações, 
e, só depois de definida a sua competência é que, se competente, avança 
para a solução da questão que lhe é posta.
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Assim, e porque o recurso versa também matéria de facto, não é este 
Supremo Tribunal o competente para o apreciar, mas sim o Tribunal Cen-
tral Administrativo – Sul, face aos normativos legais atrás citados.

3. Face ao exposto, acorda -se em julgar este Supremo Tribunal incom-
petente, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso interposto.

Sem custas.
 - …  -
Após trânsito em julgado da presente decisão, remetam -se os autos 

ao TCA – Sul, já que esta decisão se impõe às instâncias – art. 5º, n. 2, 
do actual ETAF.

 - …  -
Lisboa, 2 de Fevereiro de 2006. — Lúcio Barbosa (relator) — Vítor 

Meira — Pimenta do Vale.

Acórdão de 2 de Fevereiro de 2006.

Assunto:

Acórdão. Contradição entre os fundamentos e a decisão. 
Exame crítico das provas. Nulidade por omissão de pro-
núncia.

Sumário:

 I — Não implica nulidade do acórdão, por contradição 
entre os fundamentos e a decisão, a eventual antinomia 
existente num documento cuja existência o tribunal deu 
por provada e reproduziu, quando desse documento o 
acórdão aproveitou, depois, os factos úteis, sem que no 
aresto se reflicta aquela eventual contradição.

 II — Não há nulidade por omissão de pronúncia no mesmo 
acórdão se ele não resolveu a contradição que existia 
no dito documento.

 III — O acórdão não omite o exame crítico da prova só porque 
acolhe a maioria dos factos revelados por aquele docu-
mento e as conclusões que nele se extraíram, explicando 
a razão por que lhe atribuiu credibilidade acrescida 
relativamente aos demais meios de prova.

Processo n.º 918/05 -30.
Recorrente: Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.
Recorridos: TEBE — Empresa Têxtil de Barcelos, S. A., e outra.
Relator: Ex.mo Cons. Dr. Baeta de Queiroz.
1.1. O SECRETÁRIO DE ESTADO DOS ASSUNTOS FISCAIS 

recorre do acórdão do Tribunal Central Administrativo (TCA) que anulou 
o despacho conjunto de 13 de Dezembro de 2002 dos Ministros de Estado 
e das Finanças e do da Economia, o qual resolvera unilateralmente o 
contrato de concessão de benefícios fiscais celebrado em 24 de Outu-
bro de 1994 entre o Estado, representado pelo ICEP – Investimentos, 
Comércio e Turismo de Portugal, e TEBE – EMPRESA TÊXTIL DE 
BARCELOS, SA, com sede em Barcelos.

Formula as seguintes conclusões:

«A)
O presente recurso jurisdicional tem efeito suspensivo, nos termos 

dos artigos 102° e 105° da LPTA;

B)
Reconhecendo a informação do ICEP – em que se louva o acórdão re-

corrido –, dificuldade em apresentar argumentos técnicos que justifiquem 
não ser imputável à Tebe SA o incumprimento contratual em questão, 
não pode concluir -se, sem mais, pela não imputabilidade da promotora 
do investimento no incumprimento verificado, e por todos aceite;

C)
O acórdão recorrido não efectuou, assim, uma análise crítica da 

prova – a informação n.º 2733/2002, de 03.09.2002 do ICEP –, não se 
pronunciando sobre a contradição, antes evidenciada, e que impunha 
uma diferente selecção da matéria de facto;

D)
Apresentam -se, deste modo, violadas, respectivamente, as alíneas c) 

e d) do art°. 668° do CPCivil: por o fundamento contido no acórdão 
quanto ao reconhecimento da dificuldade de justificação técnica da não 
imputabilidade da Tebe, SA se encontrar em oposição com a decisão; 
e por o Tribunal ter deixado de se pronunciar sobre uma questão que 
devia apreciar;

E)
As informações oficiais, em que o parecer do ICEP se integra, só 

têm força probatória quando devidamente fundamentadas, nos termos 
do art°. 76° da LGT;

F)
Ora, expressões como as referidas pelo ICEP em que se declarou que 

“os desvios na realização do investimento eram devidos a uma evolução 
desfavorável do mercado não imputável à entidade promotora” ou a 
“alteração de circunstâncias no mercado de execução do projecto, não 
antecipável à data da candidatura e claramente não ultrapassável pelo 
promotor” e que fundamentam a parte decisória do acórdão, apresentam-
-se como meros juízos valorativos sem apoio factual, e, portanto, não 
fundamentados e sem base objectiva, contrariando o citado art°. 76° da 
Lei Geral Tributária;

G)
Pelo que, a informação em causa não pode, legalmente, constituir a 

base da decisão tomada, não podendo, também, ser considerada como 
fundamento decisório, assim se violando, por outra via, a al. c) do n°. 1 
do art°. 668° do CPC;

H)
Assim, perante esta fragilidade da “factualidade” ordenada no acórdão 

não pode afirmar -se, para efeitos da al. a) do art. 10° do DL 289/92, de 
26.12, e das als. b) e f) da Cláusula a do Contrato, que o incumprimento 
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contratual se ficou a dever a facto não imputável à Tebe SA, devendo, 
por isso o douto acórdão ser revogado.

Termos em que (...) deve ser lavrado acórdão alterando o efeito do 
recurso de devolutivo para suspensivo, e deve o presente Recurso Ju-
risdicional ser julgado procedente, revogando -se o acórdão recorrido, 
com todas as consequências legais».

1.2. Contra -alega a recorrida, defendendo, em primeira linha, a ma-
nutenção do julgado, concluindo deste modo:

«1.
São improcedentes as alegações do agravante;

2.
O Tribunal a quo efectuou uma correcta e adequada valoração crítica 

da prova;
3.

A informação do ICEP n.° 2733/2002 de 03.09.2002 foi adequada-
mente ponderada e é credível;

4.
A decisão agravada não poderia deixar de particular relevância o 

conteúdo factual de tal informação;

5.
É irrelevante e improcedente, a este propósito a invocação pelo agra-

vante do artigo 76.° da Lei Geral Tributária;

6.
A informação do ICEP não foi valorada por “fazer fé”, mas sim no 

âmbito de uma livre e adequada formação da convicção do julgador.

7.
Deve o agravo ser considerado improcedente, mantendo -se assim a 

decisão recorrida.
SUBSIDIÁRIAMENTE, e em ampliação do âmbito do recurso:

8.
O ónus da prova dos factos constitutivos do direito de proceder à 

cessação unilateral do Contrato de concessão de benefícios fiscais, nos 
termos da alínea a) do artigo 10.° do DL 289/92 cabe à administração 
tributária;

9.
O acto recorrido não se fundamenta, como devia, na alegação de 

razões de factos atribuíveis a uma conduta culposa da recorrente;

10.
Pelo que inexiste fundamentação para o Despacho que procedeu à 

resolução unilateral do contrato, tornando -o anulável.

11.
A decisão a quo ao não decidir conforme se conclui de 8. a 10. violou 

as seguintes normas:
 - Artigos 55.°, 74.°, 75.° e 77.°, n.° 1 da Lei Geral Tributária
 - n.° 4 do artigo 12.° do Estatuto dos Benefícios Fiscais
 - artigo 10.º, alínea a) do DL 289/92 de 26 de Dezembro
 - alínea d) do n.° 1 do art. 668.° do Código de Processo Civil
Termos em que, deve o agravo ser julgado improcedente, mantendo-

-se o acórdão recorrido, ou se assim não se entender, deve o Despacho 
recorrido ser anulado por falta de fundamentação, revogando -se nesta 
parte o acórdão recorrido».

1.3. O Exmº. Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emite 
parecer nos seguintes termos:

«1. Questão prévia do efeito fixado ao recurso.
Nas suas alegações o Exm° Senhor Secretário de Estado dos Assun-

tos Fiscais suscita a questão prévia do efeito atribuído ao recurso, que 
entende dever ser o efeito suspensivo.

Afigura -se -nos que nesta parte deve proceder a argumentação do 
ilustre recorrente.

Com efeito neste tipo de processos (recurso contencioso do indeferi-
mento total ou parcial ou da revogação de isenções e outros benefícios 
fiscais) o Tribunal Central Administrativo (tribunal recorrido) julga em 
primeiro grau de jurisdição, por isso o regime adequado é o dos recursos 
de agravo interpostos em primeira instância.

Por isso o recurso sobe mediatamente nos próprios autos (art. 734º, 
n° 1 do Código de Processo Civil) e tem efeito suspensivo (art. 105°, 
n° 1 da Lei de Processo nos Tribunais Administrativos).

Assim e atento o disposto no art. 687°, n° 4 do Código de Processo 
Civil deve proceder a alegada questão prévia, fixando -se ao recurso o 
efeito suspensivo.

2. Do objecto do recurso propriamente dito:
O recorrente imputa ao Acórdão recorrido os seguintes vícios:
a) Violação do disposto no art. 668°, als. c) e d) do Código de Processo 

Civil porque o acórdão recorrido não efectuou uma análise crítica da 
prova, designadamente da informação 2733/2002 de 03.09.2002 do 
ICEP, e porque o fundamento contido no acórdão quanto ao reconheci-
mento da dificuldade de justificação técnica da não imputabilidade da 
TEBE se encontra em oposição com a decisão;

b) violação ainda do referido art. 668°, n° 1, al. c) do Código de 
Processo Civil porque a informação do ICEP em que se baseou a parte 
decisória do Acórdão não está devidamente fundamentada, apresentando-
-se como mero juízo valorativo sem apoio factual e base objectiva, 
contrariando assim o art. 76° da Lei Geral Tributária e não podendo 
por isso constituir base da decisão tomada.

A nosso ver não lhe assiste razão.
Vejamos.
Nos termos do art. 668°, al. c) do Código de Processo Civil é nula a 

sentença quando os fundamentos estejam em oposição com a decisão.
Como ensina o Prof. José Lebre de Freitas, no seu Código de Processo 

Civil anotado, vol. II, pag. 670 “entre os fundamentos e a decisão não 
pode haver contradição lógica; se, na fundamentação da sentença, o 
julgador seguir determinada linha de raciocínio, apontando para deter-



184 185

minada conclusão, e, em vez de a tirar, decidir noutro sentido, oposto 
ou divergente, a oposição será causa de nulidade da sentença. Esta 
oposição não se confunde com o erro na subsunção dos factos à norma 
jurídica ou, muito menos, com o erro na interpretação desta (....). A 
oposição entre os fundamentos e a decisão tem o seu correspondente 
na contradição entre o pedido e a causa de pedir, geradora da ineptidão 
da petição inicial (art. 193 -2 -b)”.

Porém, da análise do acórdão recorrido não se vislumbra qualquer 
contradição lógica ente os seus fundamentos e a parte decisória, nem 
vício de fundamentação que seja causa de nulidade.

Alega o recorrente que da factualidade dada como provada pelo 
Tribunal – em que o parecer do ICEP de 03.09.2002 assume especial 
relevância –, decorre que não se pode afirmar que o incumprimento 
contratual da entidade recorrida (TEBE, SA) no âmbito do contrato 
de benefícios fiscais concedidos nos termos do Decreto -lei 289/92 não 
lhe é imputável.

Só que analisando a parte decisória do douto acórdão recorrido 
(ponto 5.5, fls. 159) constata -se que não é essa a conclusão a que chega 
o TCA.

O que ali se diz expressamente é que “da factualidade provada nos 
autos não decorre que o incumprimento seja imputável a culpa do 
recorrente, imputabilidade de cuja existência a lei (al. a) do art. 10º do 
Decreto -lei 289/92) faz “depender a possibilidade de rescisão unilateral 
do contrato”.

Ora não há qualquer contradição entre esta conclusão e a demais 
fundamentação do acórdão, designadamente a que faz apelo ao relatório 
do ICEP de fls. 200 a 203 dos autos.

Ademais importa sublinhar que no caso o ónus da prova dos factos 
constitutivos do direito de fazer cessar unilateralmente o contrato de 
concessão de benefícios, decorrente do não cumprimento por facto 
imputável à entidade promotora (art. 10º, al. a) do Decreto -lei 289/92), 
incide sobre a administração tributária.

É o que decorre do princípio de distribuição do ónus da prova acolhido 
nos arts. 100º do CPPT e 74° da LGT, de acordo com a melhor doutrina 
– Vieira de Andrade, A Justiça Administrativa, 3ª edição, pág. 279 a 283. 
e a mais recente jurisprudência, e no sentido de que, em princípio, à 
administração tributária cabe o ónus da prova (objectivo, “material” ou 
“de averiguação”) da verificação dos pressupostos legais (vinculativos) 
da sua actuação, designadamente se agressiva (positiva e desfavorável) 
e, em contrapartida, cabe ao administrado apresentar prova bastante 
da ilegitimidade do acto, quando se mostrem verificados esses pressu-
postos, solução que corresponde à regra geral do art. 342.° do Código 
Civil, de que quem invoca um direito tem o ónus da prova dos factos 
constitutivos, cabendo à contra -parte a prova dos factos impeditivos, 
modificativos ou extintivos.

E essa prova, como é manifesto e resulta da factualidade provada 
(fls. 106 e segs.), não foi feita, daí a conclusão lógica a que chegou o 
acórdão no sentido de que não resulta da mesma que o incumprimento 
seria imputável a culpa da entidade promotora e ora recorrida.

Em face do exposto somos de parecer que o recurso não merece 
provimento, devendo ser confirmada decisão recorrida».

1.4. O processo tem os vistos dos Exmºs. Adjuntos.

2. No acórdão recorrido houve -se por provado o seguinte:

«A)
Em 24/10/94 foi celebrado, entre o Estado Português (representado 

no acto pelo ICEP  - Investimentos, Comércio e Turismo de Portugal) e 
a Tebe – Empresa Têxtil de Barcelos, SA., como empresa promotora, o 
contrato de concessão de benefícios fiscais (nº N/95/0372.l5402) com 
cópia a fls. 21 a 27, aqui dado por reproduzido.

B)
Tal contrato tem por objecto «a concessão de benefícios fiscais à 

recorrente no âmbito de um projecto de investimento» que a mesma se 
propunha executar, projecto este que tem como objectivos os constantes 
do respectivo processo de candidatura, o qual se considerou parte inte-
grante do contrato (cfr. Cláusulas 1ª e 2ª do referido contrato).

C)
O projecto de investimento referido na alínea antecedente consistia, 

além do mais, na instalação e abertura, em território francês, de 5 lojas 
de venda ao público de vestuário e acessórios para criança, durante 
o ano de 1994, mediante um investimento global de 414.194 contos 
(cfr. Cláusulas 2ª e 3ª do referido contrato e fls. 3 e sgts. do apenso 
administrativo).

D)
As lojas em causa funcionariam sob o nome comercial “Petit Patapon” 

e destinar -se -iam exclusivamente à venda de produtos produzidos e 
comercializados sob a marca “Petit Patapon” e no quadro de uma ima-
gem, um design e um conceito uniformes (cfr. fls. 3 e sgts. do apenso 
administrativo).

E)
A recorrente obrigou -se a executar o projecto de acordo com o estudo 

técnico -económico apresentado e a cumprir o plano de investimento e 
financiamento do projecto, nos prazos estipulados no estudo técnico-
-financeiro (cfr. alíneas b) e f), da Cláusula 5ª do citado contrato).

F)
O termo de vigência do presente contrato foi fixado para o final do 

terceiro ano posterior ao da integral realização do investimento (cfr. o 
n° 2 da Cláusula 9ª do mesmo contrato).

G)
Até finais de 1994 a recorrente procedeu à abertura de 2 lojas em 

Paris e em Março de 1995 abriu uma loja em Lille (cfr. Informação da 
Inspecção da DGI, de 2/3/99, a fls. 138 do apenso administrativo; In-
formações de 7/12/99, 24/5/2002 e 28/11/2002, da Direcção de Serviços 
dos Benefícios Fiscais, respectivamente a fls. 140/142, 182 a 184 e 204 
e sgts., todas do apenso administrativo; Parecer do ICEP a fls. 144/145 
do apenso administrativo e Informação de 3/9/2002, do mesmo ICEP, 
a fls. 200/203 do apenso administrativo).
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H)
Em 1997 a recorrente encerrou 2 lojas, uma em Paris e outra em Lille, 

e em Janeiro de 2001 encerrou a outra loja de Paris (cfr. Idem).

I)
A não abertura de mais unidades e o posterior encerramento das três 

existentes ficou a dever -se à forte redução de procura no mercado fran-
cês, que evidenciou uma quebra de 15% em 1994 e de 17% no mês de 
Outubro de 1995 – cfr. doc. 2 junto com a PI da recorrente (cfr. Informa-
ção do ICEP, de 3/9/2002, a fls. 200/203 do apenso administrativo).

J)
Os proveitos totais previstos para 1995 no projecto entregue ao Estado 

Português eram de 600.691 contos, tendo sido realizados apenas 161.589 
contos, facto que deu azo a que, em vez de um resultado líquido positivo 
de 57.706 contos, se atingisse um resultado líquido negativo de 58.201 
contos – cfr. doc. 2  - relatório enviado ao ICEP.

K)
As contas de exploração das lojas foram as seguintes:
 - Da loja de Parly:
Resultado líquido negativo de 338.605 Francos Franceses, no período 

de 1/8/1994 a 30/12/1995; resultados líquidos negativos de 398.304 e 
199.967 Francos Franceses, respectivamente nos exercícios de 1996 e 
1997 (tendo encerrado em Outubro de 1997).

 - Da loja de St. Gemiam: [ter -se -à querido escrever Germain]
Resultado líquido negativo de 169.451 Francos Franceses, no período 

de 1/8/1994 a 30/12/1995; resultados líquidos negativos de 171.343 e 
45.784 Francos Franceses, respectivamente nos exercícios de 1996 e 
1997 (tendo encerrado em 2001).

 - Da loja de Lille:
Resultado líquido negativo de 181.386 Francos Franceses, no período 

de 1/8/1994 a 30/12/1995; resultados líquidos negativos de 232.497 e 
8.307 Francos Franceses, respectivamente nos exercícios de 1996 e 1997 
(tendo encerrado em Abril) – cfr. as respectivas contas de exploração 
juntas como docs. 3 a 5.

L)
Durante os anos de 1994 a 1996 a recorrente procedeu à abertura de 

7 lojas (6 situadas nos EUA e uma situada em Espanha  - tendo aberto 
3 lojas em 1994 nos EUA em Westport, Stamford e Greenwich, 3 lojas 
em 1995 em Scarsdale, Wellesley e Dallas e uma no ano de 1996 em 
Fairfield) – cfr. citadas Informações do ICEP).

M)
A solicitação da Direcção de Serviços dos Benefícios Fiscais, através 

do Ofício nº 13350, de 2/3/99 – processo n° 120/94 e para efeitos de 
verificação do cumprimento dos Objectivos e Obrigações, estabelecidos 
no contrato de concessão dos benefícios fiscais, foi pelos Serviços da 

AT (Divisão de Prevenção e Inspecção Tributária da DDF de Braga), 
prestada informação onde consta, além do mais, o seguinte:

“Os objectivos (...) constam do próprio processo de candidatura. Nesse 
processo, em que se apresenta um projecto de Internacionalização da 
Empresa, referem -se como objectivos a implementação e desenvolvi-
mento de uma rede de comercialização directa dos seus produtos com 
a marca “Petit Patapon”. Para tal, a empresa propôs -se constituir uma 
sociedade anónima de Direito francês, autónoma, e abrir, numa primeira 
fase, 5 lojas na França (3 em Paris, 1 em Lyon e 1 em Nantes) e, numa 
segunda fase (1995), outras 5 (2 em Paris, 1 em Lille, 1 em Bourdeaux 
e 1 em Strasbourg). A sociedade a constituir em França, teria a seguinte 
participação no Capital Social:

Tebe, AS 150.000.000$00
F.R. LE 100.000.000$00
Total 250.000.000$00
Investimento Total Previsto: para a abertura das 5 lojas, consideraram 

que uma loja tende em média para um valor de trespasse de 70.000 
contos, que para remodelação e mobiliário seriam necessários 10.150 
contos para cada loja, para aquisição de equipamento 1.000 contos por 
cada e, para outras despesas, 1600 contos por cada loja, perfazendo um 
investimento total de 413.750 contos. Assim distribuídos:

Valor de trespasse 350.000 contos
Remodelação e mobiliário 50.750 “
Aquisição de equipamento 5.000 “
Outras despesas arranque 8.000 “
Total 413.750 contos
Como aplicações relevantes, definidas nos termos do art. 5º do referido 

diploma legal, foram considerados 150.000 contos.
(...)
Determinação dos Benefícios Fiscais
Em função de tais dados, e conforme consta da cláusula 4ª do aludido 

Contrato, os benefícios concedidos foram:
Exercício de 1994
Dedução de 12.000 c ao montante apurado nos termos da alínea a) 

do n° 1 do art. 71° do CIRC, os quais foram utilizados integralmente 
pela firma nesse mesmo exercício.

Cumprimento das Obrigações
As obrigações constam da cláusula 5ª do contrato, e são:
a)  - Iniciar o projecto no prazo de 30 dias a contar da data da assinatura 

do contrato, a não ser que já tenha iniciado.
A minuta deste contrato foi homologada por despacho de 30/11/93 

e assinado em 24/10/94. Como o projecto teve início em 1994, este 
ponto foi cumprido.

b)  - Executar o projecto de acordo com o estudo técnico -económico 
apresentado. Como veremos na alínea f), o projecto não foi executado 
de acordo com o estudo técnico -económico apresentado, pois que o 
investimento não se concretizou na sua totalidade, nem minimamente 
de acordo com o previsto.

c)  - Fornecer elementos ao I.C.E.P.:
É da competência do próprio.
d)  - Dispor de contabilidade adequada.
A empresa possui contabilidade organizada e adequada.
e)  - Não locar, alienar ou por qualquer outro modo onerar, no todo ou 

em parte, as imobilizações corpóreas e os investimentos financeiros que 
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constituam aplicações relevantes do projecto, sem prévia autorização 
do I.C.E.P., até ao termo do presente contrato.

Nos termos do disposto no nº 2 da cláusula nona do contrato, o 
termo de vigência é fixado no final do 3° ano posterior ao da integral 
realização do investimento.

Neste ponto, têm de se considerar duas hipóteses principais;
1ª  - Os 150.000 c de aplicações relevantes referem -se à participação 

no capital da empresa a constituir em França.
Nesta hipótese, o termo do contrato seria 31/12/97.
Como a participação no capital social da sociedade constituída em 

França (IAKA) no montante de 150.000 c foi cedida à “Tebe -Holding, 
SGPS” (sociedade constituída pelo grupo TEBE) antes do final de 1997, 
parece -me que esta cláusula não foi cumprida. A não ser que, pelo facto 
de o ter sido à Holding do grupo, tal não seja incumprimento, ou tenha 
havido a devida autorização, mas que não me foi exibida.

2ª  - Os 150.000 c de aplicações relevantes referem -se a parte do 
restante investimento, nas lojas a abrir.

Nesta hipótese, nem se pode falar em termo do contrato, pois como 
ele é fixado no “fim do 3° ano após a realização integral do investi-
mento”, e este nunca foi integralmente realizado (como veremos no 
ponto seguinte), o termo do contrato seria infinito.

f)  - Cumprir o plano de investimento e financiamento do projecto, 
nos prazos estipulados no estudo técnico -económico.

Relativamente ao plano de investimento, a obrigação não foi cumprida. 
A constituição da sociedade em França efectivou -se, mas o projecto pre-
via a abertura de 5 lojas em 1994, e apenas foram abertas 3, das quais 
acabaram por fechar 2 e ficar só com uma (conforme me foi indicado 
por um responsável da empresa). Perante isto, parece ser de considerar 
que o projecto não foi executado integralmente. As consequências de 
tal situação não sei se são a perda total do benefício utilizado ou se 
não. Penso que tal análise e decisão será da competência da Direcção 
de Serviços dos Benefícios Fiscais, depois de esclarecimentos a obter 
junto do próprio I.C.E.P.. É que, a verificar -se este incumprimento, e 
tal constituir motivo de perda de parte ou da totalidade do benefício, é 
de estranhar que tal não fosse comunicado pelo próprio I.C.E.P., como 
representante do Estado português, à D.G.C.I.

g)  - Cumprir as obrigações legais e fiscais.
A empresa tem cumprido atempadamente com as suas obrigações 

fiscais.
h)  - Prestar informações verdadeiras
Nada a referir.
i)  - Enviar anualmente, até 31 de Maio, à Direcção de Serviços dos 

Benefícios Fiscais da DGCI, uma declaração indicando o montante 
total dos benefícios utilizados no ano anterior, bem como a respectiva 
quantificação discriminada por impostos.

Conforme consta do próprio processo enviado a esta Direcção Dis-
trital pela Direcção de Serviços dos Benefícios Fiscais, a empresa não 
cumpriu atempadamente esta obrigação.

j)  - Não ultrapassar o limite máximo fixado para a massa salarial 
durante o período de vigência do contrato. Para 1993 foi imposto que 
a tabela salarial deveria crescer no máximo 5% e a massa salarial 6 %. 
Para os exercícios seguintes, o que for definido em sede de concertação 
social.

Devido à sua complexidade de cálculo e morosidade do processo de 
análise e para o facto de ter de ser analisada pelo I.C.E.P., não foi feita 
análise a esta alínea. Em termos globais, parece ter sido cumprida.

(...)”  - cfr. fls. 138 do apenso administrativo).

N)
Em 7/12/99 foi elaborada pela Direcção de Serviços dos Benefícios 

Fiscais da DGCI, a informação que consta de fls. 140 a 142 do apenso 
administrativo, na qual consta o seguinte:

«1  - A empresa, candidatou -se aos benefícios fiscais previstos no 
Decreto -Lei n° 289/92, tendo apresentado um projecto de investimento 
a realizar em França, com vista à implementação e desenvolvimento de 
uma rede de comercialização directa dos seus produtos com a marca 
“Petit Patapon”, tendo -se proposto constituir uma sociedade anónima, 
de direito francês, autónoma, e abrir cinco lojas, em 1994, e, depois, em 
função dos resultados obtidos, outras cinco, em 1995.

2  - O projecto foi aprovado, tendo sido atribuído ao promotor bene-
fícios fiscais no montante máximo de 12.000 contos, relativamente ao 
exercício económico de 1994, consistindo esses benefícios na dedução 
prevista no n° 3 do art. 4° do Decreto -Lei n° 289/92, com a limitação 
imposta pelo n° 4 do mesmo artigo.

3  - O contrato de concessão dos benefícios fiscais celebrado entre o 
Estado Português, representado pelo ICEP, e a empresa realizou -se em 
24 de Outubro de 1994.

4  - A empresa enviou uma declaração, nos termos da alínea i) da 
cláusula quinta do contrato, comunicando a utilização, no exercício de 
1994, de benefícios no montante de 12.000.000$00.

5  - Tendo -se solicitado, aos serviços de Prevenção e Inspecção Tri-
butária competentes, que se pronunciassem sobre a verificação do cum-
primento dos objectivos e obrigações, estabelecidos contratualmente, 
bem como da correcta determinação dos benefícios fiscais utilizados no 
âmbito do investimento realizado, apurou -se o seguinte:

* O valor de 150.000 contos, referente a aplicações relevantes, foi 
realizado no ano de 1994, através da participação no Capital Social da 
sociedade constituída em França.

De acordo com o estabelecido na alínea e) da cláusula 5ª do contrato, 
a empresa obrigou -se a não locar, alienar ou por qualquer outro modo 
onerar, no todo ou em parte, as imobilizações corpóreas e os investi-
mentos financeiros que constituíam aplicações relevantes do projecto, 
sem prévia autorização do ICEP, até ao termo do contrato.

O termo de vigência do contrato foi fixado, nos termos do disposto 
no n° 2 da cláusula 9ª, no final do terceiro ano posterior ao da integral 
realização do investimento, o que seria em 31/12/97.

Mas a participação no capital social da sociedade constituída em 
França foi cedida a uma sociedade constituída pelo grupo Tebe antes 
do final de 1997.

Parece ter havido aqui um incumprimento por parte da empresa.
* O cumprimento do plano de investimento do projecto, exigido na 

alínea f) da cláusula 5ª não se observou, dado que o promotor se propôs 
abrir cinco lojas, em 1994, e apenas foram abertas três, das quais, duas 
acabaram por fechar.

6  - Consultados os relatórios de acompanhamento elaborados pelo 
ICEP, constatou -se que apenas foram remetidos os que se referem aos 
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anos de 1994 e 1995, tendo o ICEP, então, referido adiamentos na 
concretização do projecto, dada a recessão no mercado francês, mas 
proposto a manutenção dos benefícios fiscais, justificada pela realização 
das aplicações relevantes, por parte da empresa.

7  - Tendo em conta o descrito anteriormente estamos perante factos 
que, imputáveis à empresa, levariam à resolução do contrato, de acordo 
com o previsto na alínea a) do artigo 10º do Decreto -Lei n° 289/92. 
Resta apurar se o incumprimento verificado se deve ou não à empresa. 
Dado que não dispomos de relatórios do ICEP posteriores ao ano de 
1995, parece -me que se deverá solicitar, a esta entidade, uma posição 
sobre o projecto em causa, remetendo -se, para o efeito, uma cópia da 
presente informação.

À consideração superior.”
O)

Nesta informação foi proferido, em 4/1/2000 o despacho do sr. 
Director -Geral dos Impostos, do teor seguinte: «Concordo, Proceda -se 
como proposto.»

P)
Em 17/5/2000 foi recebido na DGCI (IR  - Impostos sobre o Rendi-

mento) o Parecer de fls. 144 e 145 do apenso administrativo, remetido 
pelo ICEP, no qual consta o seguinte:

“Assunto: Contrato de Concessão de Benefícios Fiscais ao projecto 
de internacionalização da TEBE – Empresa Têxtil de Barcelos, S.A. 
para França

Tendo a Direcção de Serviços dos Benefícios Fiscais solicitado o 
parecer do ICEP quanto a uma eventual resolução do Contrato em 
epígrafe, celebrado em 94.10.24 ao abrigo do DL n° 289/92, com base 
no incumprimento, imputável à TEBE, do plano de investimentos apre-
sentado e no desrespeito da obrigação de não alienar as aplicações 
relevantes do projecto antes do termo do referido Contrato, cabe -nos 
informar o seguinte:

De acordo com a candidatura apresentada pela empresa, o projecto 
tinha por objectivos a criação de uma rede própria de vendas directas no 
mercado francês a fim de consolidar a sua posição no mesmo e paralela-
mente a extracção de margens acrescidas dos produtos fabricados.

Nos termos contratuais, o montante do investimento, a realizar na sua 
totalidade em 1994, era de Esc: 414.194.000$00 ascendendo as aplicações 
relevantes para efeitos de benefícios fiscais a Esc: 150.000.000$00.

Esse investimento, destinou -se à constituição de uma sociedade deno-
minada IAKA, SARL com sede em Le Chesnay, (cf. escritura de Julho 
de 1994, em anexo) através da qual a TEBE pretendia, inicialmente, 
criar em França 5 lojas para comercialização dos seus produtos – roupa 
para bebé e criança – com a marca “Petit Patapon”.

No entanto, devido a alterações supervenientes dos pressupostos do 
projecto relativamente às perspectivas do mercado, a TEBE apenas 
concretizou a abertura de 3 lojas.

A tendência recessiva do mercado e o insucesso do posicionamento 
no segmento médio/alto determinaram ainda o encerramento, em 1997, 
de 2 dessas lojas cuja exploração era deficitária.

Nesse mesmo ano, a TEBE procedeu também à cisão do seu patri-
mónio e à constituição da TEBE HOLDING, SGPS, SA, tendo a sua 

participação no capital social da IAKA SARL sido transmitida, por essa 
via, à nova sociedade (cf. Escritura de Outubro de 1997, em anexo).

Assim sendo, e face aos elementos em anexo apresentados pela TEBE 
no âmbito do acompanhamento da execução do Projecto, é entendimento 
do ICEP que:

• A TEBE cumpriu a obrigação de realizar o investimento global 
e as aplicações relevantes nos montantes e prazos contratualmente 
previstos;

• Os desvios verificados em relação à configuração inicial do pro-
jecto que previa investimentos superiores aos efectuados, ficaram -se a 
dever, essencialmente, a uma evolução desfavorável do mercado não 
imputável à promotora;

• A empresa procedeu de facto à alienação das aplicações relevantes 
do projecto – correspondentes à quota da TEBE no capital social da 
sociedade francesa – antes do termo do contrato que vigorou até 31 de 
Dezembro de 1997;

• No entanto a transmissão ocorreu em Outubro de 1997, isto é, 
decorridos três anos sobre a data da realização do investimento (Julho 
de 1994) pelo que se pode considerar que foi respeitado o prazo legal 
estabelecido pelo n° 4 do Art° 5° do DL 289/92 para a permanência do 
mesmo no activo da empresa;

• Acresce que a alienação em causa foi efectuada a favor de uma 
sociedade cujo capital social é totalmente detido pelos mesmos accio-
nistas da TEBE pelo que se trata de uma operação de reorganização de 
participações sociais no âmbito do Grupo.

Donde pelas razões acima o ICEP considera deverem ser mantidos 
os benefícios fiscais atribuídos, nos termos do n° 4 do Art° 49° -A do 
EBF e do DL no 289/92, ao projecto de internacionalização da TEBE 
para França.”

Por ofício de 27/11/2000 a DGI solicitou ao ICEP “a fundamentação 
técnica da não imputabilidade à promotora dos desvios verificados em 
relação à configuração inicial do projecto, que previa investimentos 
superiores aos efectuados e que se ficaram a dever, de acordo com o 
ofício remetido pelo ICEP, a uma evolução desfavorável do mercado” 
(cfr. ofício a fls. 179 do apenso administrativo).

Q)
Em 24/5/2002 foi proferida informação n° 717/02 da Direcção de 

Serviços dos Benefícios Fiscais da DGI (junta a fls. 182 a 184 do apenso 
administrativo), da qual consta, além do mais, o seguinte:

“1  - Ao abrigo do n° 4 do art. 49° -A do EBF, Decreto -Lei nº 289/92, 
de 26/12 e Contrato de Concessão de Benefícios Fiscais celebrado em 
24/10/94, foram concedidos à empresa supra referenciada os seguintes 
benefícios fiscais:

 - um montante máximo de dedução à colecta de IRC, para o exercício 
de 1994, equivalente a 12.000 contos, que a empresa utilizou nesse 
exercício.

2  - Neste contexto, através do despacho que recaiu na Informação 
no 847/98, desta Direcção de Serviços, foi solicitada, aos Serviços de 
Inspecção Tributária da Direcção de Finanças de Braga, informação 
relativamente ao cumprimento, por parte da empresa promotora, das 
obrigações a que ficou vinculada pelo referido contrato.
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3  - Esses Serviços constataram que:
 - O valor previsto de 150.000 contos, referente a aplicações relevantes, 

foi realizado no ano de 1994, através da participação no capital social 
da sociedade constituída em França.

De acordo com o estabelecido na alínea e) da cláusula 5 do contrato, 
a empresa obrigou -se a não locar, alienar ou por qualquer outro modo 
onerar, no todo ou em parte, os investimentos financeiros que constituíam 
aplicações relevantes do projecto, sem prévia autorização do ICEP, até 
ao termo do contrato.

O termo de vigência do contrato foi fixado, nos termos do disposto 
no n° 2 da cláusula 9 no final do terceiro ano posterior ao da integral 
realização do investimento, o que seria em 31/12/97.

A participação no capital social da sociedade constituída em França 
foi cedida a uma sociedade do Grupo Tebe, antes do final de 1997.

 - O cumprimento do plano de investimento do projecto, exigido na 
alínea f) da cláusula 5ª não se observou, dado que o promotor se propôs 
abrir cinco lojas, em 1994, e apenas foram abertas três, das quais duas 
acabaram por fechar.

4  - Dado o incumprimento dos objectivos e obrigações referidos no 
ponto anterior, foi solicitado parecer ao ICEP sobre a eventual resolu-
ção do contrato, tendo aquele Instituto considerado ser de manter os 
benefícios fiscais atribuídos, já que:

 - A alienação do capital social ocorreu depois de três anos da data da 
sua realização, pelo que considerou o ICEP ter sido respeitado o prazo 
estabelecido no n° 4 do art. 5° do DL 289/92, considerando, ainda, que 
se tratou de uma operação de reorganização de participações sociais 
no âmbito do Grupo.

 - Os desvios verificados em relação à configuração inicial do pro-
jecto ficou a dever -se a uma evolução desfavorável do mercado não 
imputável à promotora.

5  - Foi solicitado então, ao ICEP, através dos ofícios n°s. 77590, 17762 
e 33974, de 27.11.00, 11.04.01 e 20.09.01, respectivamente, a fundamen-
tação técnica da não imputabilidade referida no ponto anterior.

6  - Nos termos do nº 3 do artigo 99° do Código do Procedimento 
Administrativo, quando um parecer obrigatório e não vinculativo não 
for emitido no prazo de 30 dias, pode o procedimento prosseguir e vir 
a ser decidido sem o parecer.

7  - Como:
 - houve incumprimento dos objectivos e obrigações estabelecidos 

no contrato;
 - não se obteve, até à presente data, qualquer resposta do ICEP;
 - dado que os serviços, em caso de resolução do contrato, apenas 

poderão proceder às correcções do imposto – IRC – não arrecadado no 
decorrer do ano de 2002, tendo em conta que o prazo de caducidade do 
direito à liquidação se conta a partir da data do termo de vigência do 
contrato, que, neste caso, é 31.12.1997;

submete -se à apreciação superior, a resolução unilateral do contrato 
de concessão de benefícios fiscais, devendo ser submetida a despacho 
conjunto dos Ministros das Finanças e da Economia, nos termos do 
artigo 10º do D.L. 289/92, de 26/12.

À consideração superior”.

R)
Em informação de 3/9/2002 (fls. 200 a 203 do apenso administrativo) 

o ICEP informou o seguinte:
«Este projecto esteve na primeira linha dos investimentos portugueses 

em França, consistindo na abertura de uma rede de cinco lojas naquele 
mercado. Pretendia -se dessa forma assegurar o controlo directo dos 
canais de distribuição e aproximar a empresa dos seus consumidores 
finais, com os benefícios daí resultantes em termos de possibilidade de 
adaptação do produto, redução da dependência face a terceiros e aumento 
das exportações. Face aos méritos que o Icep reconheceu ao projecto, 
foi o mesmo apoiado nos seguintes termos:

(...)
O DL 289/92 previa a dedução à colecta, no exercício em que se 

realizavam os investimentos, do montante de Benefício Fiscal atribuído 
ao promotor.

As aplicações relevantes para efeito da atribuição de incentivos con-
sistiam na realização de um montante de 150.000 contos de Capital 
Social pela Tebe na sociedade francesa IAKA SARL.

Face à situação recessiva em que o mercado europeu, incluindo o 
francês, entrou logo após o início da execução do projecto, e indepen-
dentemente de a empresa não só ter cumprido com todo o investimento 
relevante a que se propunha como ter acabado por efectuar investimentos 
globais e suportar prejuízos muito superiores ao inicialmente previsto, 
a realização física do investimento, em termos do número de lojas, foi 
inferior à prevista.

Tendo em conta que:
* esta situação resultou de uma alteração de circunstâncias no mer-

cado de execução do projecto, não antecipável à data de candidatura e 
claramente não ultrapassável pelo promotor;

* ter existido ao longo do processo troca de informação com a em-
presa, que não escondeu as dificuldades sentidas no mercado e as alte-
rações à estratégia inicialmente definida que se viu forçada a tomar;

* não só foi realizado o investimento relevante inicialmente previsto 
como ocorreu um esforço financeiro adicional significativo por parte do 
promotor por forma a procurar assegurar a manutenção de uma presença 
em França, apesar das contrariedades do mercado;

O Icep aceitou que, apesar das alterações ao projecto, se continua-
vam a manter os pressupostos que tinham levado à concessão inicial 
do apoio.

Esta posição foi comunicada à DSBF em Maio de 2000 e consta no pro-
cesso que nos foi remetido, sendo aí claramente declarado pelo Icep que:

• o investimento e as aplicações relevantes tinham sido realizados;
• os desvios na realização do investimento eram devidos a uma evo-

lução desfavorável do mercado não imputável à entidade promotora;
• a alienação das participações na sociedade francesa IAKA tinha 

sido feita intra -grupo, não constituindo assim uma alteração relevante 
da relação de propriedade dos investimentos, e num momento no tempo 
que respeitava o disposto na legislação aplicável.

De acordo com a última informação oriunda da DSBF constante no 
processo, a intenção de rescisão unilateral do contrato baseia -se nos 
seguintes factos:

1. Foram abertas 3 lojas e não as cinco inicialmente previstas;
2. Ocorreu uma alienação de participações antes do prazo legalmente 

previsto para esse efeito;
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3. O Icep não fundamentou tecnicamente a inimputabilidade à pro-
motora de evoluções de mercado desfavoráveis;

Relativamente aos quais passamos a expor a nossa posição:
1. É importante clarificar que o número de lojas a abrir não estava 

definido como um objectivo contratual a atingir pelo promotor.
Por outro lado, parece -nos importante enquadrar o projecto e os 

incentivos atribuídos no tempo.
A concessão de Benefícios Fiscais à internacionalização, na vertente 

de apoio ao investimento directo no estrangeiro e com enfoque na 
criação de redes comerciais no exterior partia de alguns pressupostos 
verificados à data da sua regulamentação: 1992. De facto, sendo a eco-
nomia portuguesa tradicionalmente muito aberta em termos comerciais, 
a ainda recente adesão à CEE traduzia -se em desequilíbrios crescentes 
em matéria de Balanças Comerciais e de Pagamentos. Do ponto de vista 
microeconómico a situação era a de submissão aos mercados, sendo 
muitas das exportações resultado de subcontratação directa, em que 
os agentes nacionais não intervinham na definição das especificações 
do produto, no seu design ou sequer na determinação do seu preço. 
Havia assim uma clara necessidade de, por intervenção directa na rede 
de distribuição, se assegurar uma maior proximidade ao cliente final, 
conseguindo -se assim não só aumentar as margens como intervir direc-
tamente na adaptação dos produtos aos mercados externos.

Não existindo experiências anteriores de internacionalização os pri-
meiros projectos denotam claramente uma grande assumpção de risco 
por parte dos promotores, que teriam de ser pioneiros na sua implemen-
tação em mercados com e uma concorrência já instalada e com níveis 
de exigência elevados por parte dos consumidores.

Neste contexto, face a uma candidatura que antecede necessariamente 
o início dos investimentos e que é baseada num business plan provisional, 
não nos parece razoável que à posteriori seja retirada a conclusão de 
que a abertura de 3 em vez de 5 lojas seja um factor qualitativamente 
relevante, nem que deva ser usado contra o promotor. Pelo contrário, 
parece -nos que a abertura de 5 lojas num contexto comercial adverso é 
que deveria ser interpretado como um mau acto de gestão.

Note -se que não só a empresa fez o investimento relevante para a 
concessão do incentivo nos montantes e na forma previstos, como teve 
de suportar custos muito acima do previsto pelo facto de a sociedade 
francesa não libertar meios para se auto -financiar e, em consequência, 
necessitar de apoio da casa -mãe superior ao inicialmente previsto.

Por tudo isto, a nossa posição é que, face às circunstâncias concretas 
do mercado, teria sido errada eventual opção de abertura das 5 lojas 
inicialmente previstas, tendo a actuação da empresa defendido os seus 
interesses e, necessariamente, os interesses nacionais em termos de 
internacionalização da economia que se pretendia apoiar.

2. Todas as partes referem que a alienação de participações detectadas 
ocorreu dentro do Grupo e por uma reorganização de participações in-
terna que não conduziu a vantagens fiscal adicionais no que ao incentivo 
em apreço diz respeito. Por outro lado a mesma alienação ocorreu, em 
calendário corrido, 3 anos e 3 meses após a sua realização.

Parece -nos que mais uma vez não existir razoabilidade na utilização 
deste argumento como motivo para rescisão unilateral do contrato, sendo 
a nossa interpretação da legislação de que não houve incumprimento 
por parte do promotor.

3. Reconhecemos a nossa dificuldade em apresentar argumentos 
técnicos que justifiquem não ser imputável a uma PME portuguesa uma 
evolução desfavorável no mercado francês e numa boa parte do mercado 
europeu que levou a que não se conseguissem cumprir os objectivos de 
vendas inicialmente estimados e, especialmente, que levassem a empresa 
não só a não ter o retorno esperado no seu capital como ainda a perder 
uma parte substancial do mesmo.

Por outro lado, e salvo melhor opinião, é nosso entendimento em 
matéria de Procedimento Tributário que, neste caso, o ónus da prova 
relativamente à imputabilidade à empresa da evolução desfavorável do 
mercado cabe à Administração Fiscal.

Em conclusão, e em presença dos elementos disponíveis, o nosso 
parecer é de que se mantenha a posição anteriormente defendida pelo 
Icep e que admitia que as alterações ao projecto eram aceitáveis face às 
circunstâncias e não alteravam os pressupostos subjacentes à proposta 
de concessão do incentivo.

Parece -nos que se está a esquecer um dos factores fundamentais que 
levou à criação de um mecanismo de concessão de Benefícios Fiscais: 
a necessidade de internacionalizar as empresas portuguesas na vertente 
de acesso aos canais de distribuição. Não nos parece que seja indiferente 
para a análise deste caso o facto de a Tebe ter tido uma evolução nas 
exportações totais de 3,4 milhões de contos, em 1992, para cerca de 5,5 
milhões de contos, em 1998 (últimos dados de que dispomos), e isto 
numa década em que o sector das confecções sofreu elevadas pressões 
da concorrência asiática.

Sendo dificilmente autonomizável o impacto directo deste projecto, 
não terá sido concerteza indiferente a esta evolução o facto de a Tebe 
ter uma presença comercial directa num mercado reconhecido como 
líder em termos de moda e de definição de novas tendências e em que 
o padrão de exigência dos consumidores está acima da média.

Face ao exposto, o nosso entendimento é de que a concessão de 
Benefícios Fiscais a este projecto foi inteiramente justificada face aos 
objectivos com que os mesmos foram criados e merecida pelo promotor 
face aos esforços desenvolvidos e aos resultados alcançados, mesmo 
não tendo estes sido completamente positivos. A experiência e o know 
how adquiridos por esta e outras empresas que se internacionalizaram 
no período em causa foram instrumentais no movimento de interna-
cionalização que se viria a verificar no final da década e dificilmente 
poderiam ser obtidos de outra forma. Penalizar um promotor pela não 
obtenção de resultados aos quais ele não estava obrigado parece -nos 
excessivo e claramente contrário aos objectivos de política económica 
que presidiram à concessão dos mesmos.

Assim sendo, não nos parece que se justifique a resolução do contrato 
de concessão de Benefícios Fiscais à Tebe e parece -nos ter sido legítima 
a utilização dos mesmos pela empresa em causa.

À consideração superior”.

S)
Em 28/11/2002 foi feita a informação n° 1788/2002 pela Direcção 

de Serviços dos benefícios fiscais da DGI (fls. 204 e sgts. do apenso 
administrativo), do teor seguinte:

“1  - A empresa supra referenciada foi notificada para o exercício do di-
reito de audição sobre o projecto de decisão relativo à resolução unilateral 



196 197

do contrato de concessão de benefícios fiscais, celebrado em 24.10.94 
entre o Estado Português e a empresa, tendo como fundamento o facto da 
promotora do investimento não ter cumprido integralmente as obrigações 
e objectivos estabelecidos contratualmente, nomeadamente:

 - incumprimento da alínea b) e f) da Cláusula Quinta do Contrato, 
dado que um dos objectivos previstos no plano de investimento consistia 
na abertura de cinco lojas durante o ano de 1994, tendo apenas sido 
abertas três lojas, duas das quais foram encerradas, antes do termo, de 
vigência do contrato;

 - incumprimento da alínea e) da Cláusula Quinta do Contrato, aten-
dendo a que a promotora cedeu a participação social da sociedade 
constituída em França antes do termo de vigência do contrato.

2  - No exercício do direito de audição, a empresa alegou o se-
guinte:

(...)
3  - Esta Direcção de Serviços considerou que as alegações da pro-

motora não vieram introduzir elementos novos no processo, pelo que 
submeteu à apreciação superior, a resolução unilateral do contrato de 
concessão de benefícios fiscais.

4  - Por despacho de 02.08.02, do Senhor Secretário de Estado dos 
Assuntos Fiscais, exarado na Informação nº 992/02 desta Direcção de 
Serviços (...), foi esta submetida à consideração do Senhor Ministro da 
Economia, com concordância relativamente à proposta de rescisão uni-
lateral do Contrato, pelos fundamentos do comprovado incumprimento, 
sem prova da exclusão de culpabilidade.

5  - Do Gabinete de Sua Excelência o Ministro da Economia foi 
remetido uma cópia do ofício e informação com o entendimento do 
ICEP, considerando não se justificar resolução do referido, contrato, 
porquanto:

(...)
6  - Relativamente aos argumentos do ICEP, cumpre -nos informar 

o seguinte:
* Constituía obrigações da promotora, de acordo com estipulado na 

Cláusula Quinta do Contrato de Concessão de Benefícios Fiscais a exe-
cução do projecto de acordo com estudo técnico -económico apresentado, 
bem como o cumprimento do plano de investimento e financiamento 
do projecto, pelo que o número de lojas a abrir em França constituía, 
assim uma obrigação contratual da promotora, dado constar no projecto 
de investimento.

* Efectivamente, a promotora realizou a totalidade do montante 
previsto de aplicações relevantes, com a participação no capital social 
da sociedade constituída em França, mas acabou por ceder essa mesma 
participação antes do final do ano de 1997. Houve, assim, incumprimento 
da alínea e) da Cláusula Quinta do Contrato, dado que a cedência ocorreu 
antes do termo de vigência do contrato, que, neste caso, se tinha fixado, 
nos, termos da Cláusula Nona, no final do terceiro ano posterior ao da 
integral realização do investimento, ou seja, 31.12.1997. Realmente, o 
n° 4 do art. 5° do D.L. 289/92 impõe que os investimentos financeiros 
devem permanecer no activo da empresa durante o mínimo de três anos 
após a conclusão do investimento, mas, em termos contratuais, esse 
período foi estendido até à data anteriormente referida.

* Quanto aos motivos que conduziram aos desvios verificados, esta 
Direcção de Serviços desconhece os seus fundamentos técnicos, mas 
considera, contrariamente ao ICEP, que havia resultados a que a empresa 

estava contratualmente obrigada, nomeadamente aqueles que constam 
na alínea b) da Cláusula Quinta, já anteriormente referidos.

7  - Em face do exposto, submete -se à consideração superior os argu-
mentos expostos pelo ICEP, conforme Despacho n° 184 XV/MEC/2002 
de Sua Excelência o Ministro da Economia, fazendo -se, no entanto 
referência que, em caso de resolução do contrato, os serviços apenas 
poderão proceder às correcções do imposto – IRC – não arrecadado no 
decorrer do ano de 2002, tendo em conta que o prazo de caducidade do 
direito à liquidação se conta a partir da data do termo de vigência do 
contrato, que, neste caso, é 31.12.1997.

À consideração superior.”
T)

Em 13/12/2002 foi proferido o despacho recorrido (Despacho con-
junto n° 1697/02, da Ministra de Estado e das Finanças e do Ministro 
da Economia) que é do teor seguinte:

“Entre o Estado Português e a Tebe – Empresa Têxtil de Barcelos, 
SA foi celebrado, em 24.10.94, um contrato de concessão de benefícios 
fiscais, ao abrigo do disposto no Decreto -Lei n° 289/92, de 26 de De-
zembro e no âmbito de um projecto de investimento que a promotora 
se propôs executar.

Dado o facto da promotora do investimento não ter cumprido inte-
gralmente as obrigações e objectivos estabelecidos contratualmente, 
nomeadamente o disposto nas alíneas b) e f) da Cláusula Quinta do 
Contrato, já que um dos objectivos previstos no plano de investimento 
consistia na abertura de cinco lojas durante o ano de 1994, tendo apenas 
sido abertas três lojas, duas das quais foram encerradas, antes do termo 
de vigência do contrato.

Nestes termos, ao abrigo da alínea a) do artigo 100 do Decreto -Lei 
n° 289/92, de 26 de Dezembro, foi nesta data decidido resolver unila-
teralmente o contrato celebrado em 24.10.94.” – cfr. fls. 219 do apenso 
administrativo.

U)
Dá -se por reproduzido o teor dos docs. de fls. 28 a 36 dos autos e os 

de fls. 147 a 178 do apenso administrativo».
3.1. Estamos perante um recurso contencioso de acto administrativo 

em matéria tributária que não comporta a apreciação da legalidade do 
acto de liquidação, da autoria de membros do governo central.

De acordo com o disposto no nº 2 do artigo 97º do Código de Proce-
dimento e de Processo Tributário (CPPT), à semelhança, aliás, do que 
acontecia com o nº 3 do artigo 118º do pretérito Código de Processo 
Tributário (CPT), este recurso contencioso é regulado pelas normas 
sobre processo nos tribunais administrativos.

Tais normas são, atenta a data em que se iniciou o processo – 20 de 
Fevereiro de 2003 –, as da Lei de Processo nos Tribunais Administra-
tivos (LPTA).

Nos termos do nº 1 do artigo 105º desta Lei, os recursos jurisdicionais 
com subida imediata têm efeito suspensivo.

E sobem imediatamente os agravos interpostos da decisão que ponha 
termo ao processo, conforme dispõe o artigo 734º nº 1 alínea a) do 
Código de Processo Civil (CPC), aplicável por força do artigo 102º 
da LPTA.
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A decisão recorrida põe termo ao processo, pelo que o respectivo 
recurso jurisdicional foi mandado subir nos próprios autos, imedia-
tamente.

Mas foi -lhe atribuído efeito meramente devolutivo, efeito que, pelas 
apontadas razões, e ao abrigo do disposto no artigo 111º nº 1 alínea b) 
da LPTA, agora se altera para suspensivo.

Procede, pois, a primeira das conclusões das alegações do recorrente, 
que a este tema se refere.

3.2. Ao acórdão em crise é pelo recorrente imputada a violação das 
disposições das alíneas c) e d) do artigo 668° do CPC: «por o funda-
mento contido no acórdão quanto ao reconhecimento da dificuldade de 
justificação técnica da não imputabilidade da Tebe, SA se encontrar em 
oposição com a decisão; e por o Tribunal ter deixado de se pronunciar 
sobre uma questão que devia apreciar».

Esta questão que o TCA teria deixado de conhecer reconduz -se à 
alegada contradição existente na informação do ICEP acolhida pelo 
acórdão, ao, «reconhecendo (…) dificuldade em apresentar argumentos 
técnicos que justifiquem não ser imputável à Tebe SA o incumpri-
mento contratual em questão», concluir «pela não imputabilidade da 
promotora do investimento no incumprimento verificado». O acórdão 
«não efectuou, assim, uma análise crítica da prova – a informação 
n.º 2733/2002, de 03.09.2002 do ICEP –, não se pronunciando sobre a 
contradição, antes evidenciada, e que impunha uma diferente selecção 
da matéria de facto».

3.3. Começando pelas nulidades assacadas ao aresto recorrido:
A primeira é a referida na alínea c) do artigo 668º do CPC, e consiste 

em os fundamentos estarem em oposição com a decisão.
Trata -se, é bom de ver, de um vício próprio da decisão judicial, que 

se verifica quando na peça decisória se expressam fundamentos tais que 
deles decorreria uma solução de sinal contrário.

Segundo alega o recorrente, «o fundamento contido no acórdão quanto 
ao reconhecimento da dificuldade de justificação técnica da não impu-
tabilidade da Tebe, SA encontra -se em oposição com a decisão».

Refere -se o recorrente a um passo da informação prestada pelo ICEP, 
transcrita na alínea R) da matéria de facto dada por provada, em que 
se diz:

«Reconhecemos a nossa dificuldade em apresentar argumentos téc-
nicos que justifiquem não ser imputável a uma PME portuguesa uma 
evolução desfavorável no mercado francês e numa boa parte do mercado 
europeu que levou a que não se conseguissem cumprir os objectivos de 
vendas inicialmente estimados e, especialmente, que levassem a empresa 
não só a não ter o retorno esperado no seu capital como ainda a perder 
uma parte substancial do mesmo».

Ora, se é verdade que no acórdão recorrido se deu relevo à informação 
prestada pelo ICEF, também é verdade que o que dele foi considerado 
foram os factos aí elencados. Nomeadamente, aqueles em que se baseou 
para concluir que «não decorre que o incumprimento do contrato seja 
imputável a culpa da recorrente».

E esses factos são, no essencial, que «os desvios na realização do 
investimento eram [foram] devidos a uma evolução desfavorável do 
mercado não imputável à entidade promotora», já que aquele mercado 
– o francês – sofreu uma quebra de 15% em 1994 e de 17% só em 
Outubro de 1995, acontecendo que as três lojas da recorrida em França 
apresentaram, nos exercícios desses anos, resultados líquidos negativos 

próximos de € 700.000, e os proveitos totais, no contrato estimados em 
600.691.000$00, se ficaram pelos 57.706.000$00, o que deu azo a um 
resultado líquido negativo de 58.201.000$00, em lugar do esperado, 
positivo, de 57.706.000$00.

Já no documento transmitido à DGCI transcrito na alínea P) da matéria 
de facto seleccionada o ICEP tinha emitido parecer no sentido de que 
«os desvios verificados em relação à configuração inicial do projecto 
que previa investimentos superiores aos efectuados, ficaram -se a dever, 
essencialmente, a uma evolução desfavorável do mercado não imputável 
à promotora».

Instado pela Direcção -Geral dos Impostos a fornecer «fundamentação 
técnica da não imputabilidade à promotora dos desvios verificados em 
relação à configuração inicial do projecto, que previa investimentos 
superiores aos efectuados e que se ficaram a dever, de acordo com o 
ofício remetido pelo ICEP, a uma evolução desfavorável do mercado», 
respondeu o ICEP, com ironia que ao recorrente terá escapado, ter di-
ficuldades em fundamentar as razões por que à promotora, pequena ou 
média empresa portuguesa, não era imputável a evolução desfavorável 
do mercado francês e duma boa parte do mercado europeu…

Não há, pois, no acórdão recorrido, nenhuma contradição entre os 
factos que apurou e a decisão final, de não haver como provado que o 
incumprimento do contrato fosse imputável à recorrida.

Como também se não vê, na informação a que vimos aludindo, con-
tradição factual que no acórdão tenha reflexo.

3.4. Passamos à segunda nulidade, que é a referida na alínea d) do 
artigo 668º do CPC, e consiste em o Tribunal ter deixado de se pronunciar 
sobre uma questão que devia apreciar.

Essa questão é, para o recorrente, a contradição existente na referida 
informação do ICEP.

Se bem entendemos o recorrente, a contradição reside em o ICEP fazer 
afirmações conclusivas confessando, do mesmo passo, a sua dificuldade 
em apresentar argumentos técnicos justificativos.

Mas, se a informação do ICEP enferma deste apontado vício, não se 
trata de uma contradição, mas de uma falta ou insuficiência de funda-
mentação de facto.

De todo o modo, já vimos, no ponto anterior, o que importa, também 
quanto ao tema agora em análise.

Todavia, ainda que na informação do ICEF existisse a alegada contra-
dição, não era questão cuja apreciação se impusesse ao TCA, sob pena 
de incorrer em nulidade por omissão de pronúncia.

Essa nulidade só ocorre quando o tribunal deixa de apreciar as ques-
tões que as partes lhe colocam, e não quando deixa de resolver as 
eventuais contradições residentes nos meios de prova – cfr. o artigo 668º 
nº 1 alínea d) do CPC.

Como assim, tudo o que poderia dizer -se, quanto a este tema, em 
desabono do acórdão recorrido, é que ele não fizera um correcto exame 
crítico das provas.

É o ponto que a seguir se abordará.
3.5. Afora imputar -lhe as nulidades que vimos, o recorrente diz, 

do acórdão que combate, que ele não fez um exame crítico da prova; 
que “expressões” da informação do ICEP «que fundamentam a parte 
decisória do acórdão, apresentam -se como meros juízos valorativos sem 
apoio factual, e, portanto, não fundamentados e sem base objectiva, 
contrariando o citado art.º 76º da Lei Geral Tributária”, carecendo essa 
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informação de força probatória, de acordo, ainda, com a mesma norma. 
Impunha -se, para o recorrente, «uma diferente selecção da matéria de 
facto».

Estamos, ainda, em derredor da informação prestada pelo ICEP e 
transcrita no capítulo que a decisão recorrida votou à factualidade.

Mesmo quando o recorrente alude a «uma diferente selecção da maté-
ria de facto» (sem satisfazer o ónus que lhe impõe o nº 1 do artigo 690º -A 
do CPC), é ainda dessa informação que fala, para pretender que o TCA 
não devia assentar nela o seu juízo sobre a imputabilidade do integral 
cumprimento do contrato à recorrida.

É verdade que o acórdão deu «particular relevância», para usar as 
suas palavras, à aludida informação do ICEP. E justificou -o dizendo 
que «sendo o ICEP a entidade a quem a lei comete a representação do 
Estado neste tipo de contratos de concessão de benefícios fiscais e a 
entidade a quem, juntamente com a DGI, a lei comete, em especial, 
acompanhar e fiscalizar a realização dos projectos de investimento nos 
termos contratuais, adoptando as medidas que considere necessárias e 
devendo mesmo elaborar, no 1º semestre de cada ano, relatório sobre 
a actividade desenvolvida no ano anterior (…), esta informação de 
fls. 200 a 203 e o respectivo conteúdo factual tem que assumir particular 
relevância».

Relevância que resulta ainda de uma outra realidade: é que a infor-
mação produzida pelo ICEP é, de entre as provas produzidas, a que 
mais factos revela com interesse para decidir a questão aqui fulcral, 
que é a de saber se o incumprimento parcial do contrato é imputável à 
recorrida (afirmação que podemos fazer por, neste caso, não agirmos 
como tribunal de revista e dispormos, por isso, de poderes de cognição 
sobre a matéria de facto).

Note -se que nem todos os factos constantes da referida informação 
o TCA deu por provados, ou usou para decidir a causa, apesar de a 
transcrever. Na verdade, ao reproduzir a informação, o TCA não fez 
senão afirmar que ela foi prestada com aquele conteúdo. Mas nem todo 
acolheu: veja -se que consta da informação que «o número de lojas a 
abrir não estava definido como um objectivo contratual a atingir pelo 
promotor», e que na alínea C) da factualidade provada se verteu coisa 
diferente – aliás, em conformidade com a alegação feita na resposta à 
petição inicial.

Em todo o caso, a amplitude da matéria de facto fixada, com indicação 
da fonte, revela que o TCA se não limitou a acoitar aquela informação na 
selecção da factualidade a que procedeu; e o discurso fundamentador da 
decisão patenteia que a conjugou e confrontou com os demais elementos 
factuais apurados. O TCA deu -se, mesmo, ao trabalho de explicitar, re-
lativamente ao julgamento de facto, que ele resultou da livre apreciação 
que fez das provas, e da «valoração quer do teor da prova documental 
apresentada pela [então] recorrente, quer da prova (constante do apenso 
administrativo) apresentada pela entidade recorrida».

Do exposto já se vê, também, que o TCA não atribuiu à informação 
dimanada do ICEP nenhum valor probatório especial, antes a sujeitou ao 
seu exame crítico, usando os seus poderes de livre apreciação da prova, 
e extraindo dela os factos que entendeu interessarem ao processo.

É por tudo isto que entendemos chancelar o elenco probatório a que 
chegou o TCA.

3.6. O último fundamento do recurso é apenas aflorado na conclu-
são H) das alegações do recorrente.

Aí se diz que «perante esta fragilidade da “factualidade” ordenada 
no acórdão não pode afirmar -se, para efeitos da al. a) do art. 10° do 
DL 289/92, de 26.12, e das als. b) e f) da Cláusula a do Contrato, que 
o incumprimento contratual se ficou a dever a facto não imputável à 
Tebe SA, devendo, por isso o douto acórdão ser revogado».

Mais uma vez o recorrente se refere à informação elaborada pelo 
ICEP, a qual, como alegou, não estaria devidamente fundamentada, 
contendo juízos conclusivos não estribados, além da apontada con-
tradição, não obstante o que o Tribunal a recebeu, apoiando -se nela 
para formular o juízo acerca da imputabilidade do incumprimento do 
contrato à recorrida.

O que até este momento se disse basta para repelir a argumentação 
do recorrente.

Viu -se que está provado que a recorrida abriu três lojas em França 
durante o ano de 1994, nisso investindo 414.194.000$00. Que o 
mercado francês sofreu uma quebra de 15% nesse ano e de 17 % em 
Outubro de 1995. Que os proveitos totais, no contrato estimados em 
600.691.000$00, se ficaram pelos 57.706.000$00, o que deu azo a um 
resultado líquido negativo de 58.201.000$00, em lugar do esperado, 
positivo, de 57.706.000$00. Que no conjunto dos exercícios de 1994 e 
1995 aquelas três lojas tiveram resultados líquidos negativos de quase 
€ 700.000.

Por outro lado, não se provou nenhum facto atribuível à recorrida que 
possa ter contribuído para o incumprimento do contrato, no segmento 
invocado pelo acto impugnado para o fazer cessar. Nem nesse acto, nem 
no presente processo, os seus autores apontaram factos dessa natureza, 
e muitos poderia haver – que a recorrida escolheu mal a localização das 
lojas; que as decorou e mobilou inadequadamente; que recrutou para 
elas pessoal desajustado; que as abasteceu com produtos inadaptados ao 
mercado; que estabeleceu preços despropositados; que deixava romper 
os stoks; que não curou da promoção; que não levou tão longe quanto 
convinha o seu esforço financeiro…

Nem isto, nem algo disto se apurou: só o esforço feito pela recorrida, 
traduzido no investimento efectuado e nos resultados negativos obtidos, 
e a quebra havida no mercado francês.

Não há, face a isto, como divergir da conclusão a que chegou o TCA: 
«perante esta circunstanciada factualidade, não pode afirmar -se que, para 
efeitos da al. a) do art. 10º do DL 289/92 e das als. b) e f) da Cláusula 5ª 
do Contrato, o incumprimento contratual se ficou a dever a facto imputá-
vel à [então] recorrente». E que ela «tomou a atitude que um bom pai da 
família tomaria perante as mesmas circunstâncias» – para evitar a perda 
do investimento e o acumular de resultados de exploração negativos não 
abriu as restantes duas lojas que, nos termos contratuais, havia de abrir, 
e acabou por encerrar as três que tais resultados deram.

3.7. Fora do âmbito deste recurso jurisdicional fica a decisão do TCA 
sobre a questão atinente à competência dos membros do Governo autores 
do despacho conjunto contenciosamente recorrido, que aquele Tribunal 
resolveu sem reparo das partes.

Uma outra questão, a do vício de forma atribuído ao mesmo despa-
cho, por insuficiência de fundamentação, só a teríamos de apreciar se 
procedessem os fundamentos do recurso interposto pelo Secretário de 
Estado dos Assuntos Fiscais, pois a recorrida requereu a sua reapreciação, 
subsidiariamente, ao abrigo do artigo 684º -A do CPC, ou seja, para o 
caso de serem acolhidos aqueles fundamentos.
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Como assim, verificada que está a improcedência das conclusões das 
alegações do recorrente, nada mais cumpre apreciar.

4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de 
Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo em, 
negando provimento ao recurso, manter o aresto impugnado.

Sem custas.
Lisboa, 2 de Fevereiro de 2006. — Baeta de Queiroz (relator) — Pi-

menta do Vale — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 2 de Fevereiro de 2006.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Ampliação da matéria de facto.

Sumário:

 I — Constatando o Supremo Tribunal Administrativo que o 
Tribunal Central Administrativo não fixou a factualidade 
necessária para reapreciação da sua decisão pela via do 
recurso jurisdicional, há que determinar a ampliação 
da matéria de facto.

 II — Essa ampliação deve ser deferida ao Tribunal Central 
Administrativo mesmo que o Supremo Tribunal Admi-
nistrativo disponha, no caso, de poderes de cognição 
sobre matéria de facto, se o processo não contem os 
elementos probatórios que permitam fixar os factos 
alegados relevantes.

Processo n.º 919/05 -30.
Recorrente: Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.
Recorrido: BOREALIS — Polímeros, L.da

Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Baeta de Queiroz.
1.1. O SECRETÁRIO DE ESTADO DOS ASSUNTOS FISCAIS 

recorre do acórdão do Tribunal Central Administrativo (TCA) que con-
denou a Administração no pagamento a BOREALIS – POLÍMEROS, 
LDA., com sede no Monte Feio, Sines, das quantias de € 122.290,28 
e € 2.486.881,05, acrescidas de juros indemnizatórios e de mora, na 
sequência da anulação de actos de liquidação de imposto sobre o ren-
dimento das pessoas colectivas (IRC)

Formula as seguintes conclusões:

«A)
O, aliás, douto Acórdão recorrido, ao ter julgado procedente a pre-

tensão da requerente e condenar a AT a pagar juros indemnizatórios 
sobre a quantia de € 122.290,28, desde 10/6/97 e ao pagamento de juros 
indemnizatórios sobre a quantia de € 2.468.881,05, bem como a juros de 
mora sobre a mesma quantia desde 4/02/04 fez, salvo o devido respeito, 
uma incorrecta interpretação e aplicação da lei aos factos.

B)
Antes de mais, não consta da matéria de facto dada como provada 

pelo Acórdão recorrido, os seguintes factos: de que, dado que não 
constavam do processo os elementos necessários à quantificação do 
imposto a reembolsar, os Serviços foram obrigados a proceder a novas 
diligências, designadamente solicitando informações à então requerente 
e que com base nestes elementos foi apurado imposto a reembolsar à 
mesma no montante de € 122.290,28, tendo, para aquele efeito, sido 
elaborada ficha de controlo para reembolso manual, enviada à 
Direcção de Serviços de Cobrança do IR em 11/03/03. Também não 
consta, como deveria, da matéria de facto dado como provada, que a 
decisão do Tribunal no processo de intimação para um comportamento, 
proc. n° 7062/02, foi a de condenar o SEAF ao pagamento de juros 
indemnizatórios, contados desde o termo do prazo de 30 dias após 
a sua decisão de 23/10/00, bem como, que a Direcção de Finanças de 
Setúbal deu conhecimento, em 9/02/04, pelo seu ofício n° 3386, desta 
mesma deliberação à Direcção de Serviços do Reembolso do IRC, a 
fim de que esta procedesse ao reembolso do imposto no montante de 
€ 122.290,28 e liquidasse os juros indemnizatórios nos termos deter-
minados pela decisão judicial e, ainda, não consta dos factos dados 
como provados, que a Direcção de Finanças de Setúbal teve conheci-
mento, para efeitos de execução, da decisão proferida no processo de 
intimação para um comportamento, proc. n° 7062/02, em 13/01/04, e 
para os mesmos efeitos, em 17/02/04, da decisão proferida no processo 
n° 5366/01 do TCA.

C)
Tais factos deveriam ter sido incluídos na matéria de facto dada como 

provada, por serem relevantes para a decisão final da causa e, como tal, 
deveriam ter sido devidamente ponderados e valorados pelo Tribunal “a 
quo”, uma vez que implicam uma diferente interpretação e aplicação da 
lei, da que foi efectuada pelo Acórdão recorrido, no que toca ao momento 
a partir do qual são devidos os juros indemnizatórios incidentes sobre a 
quantia de € 122.290,28 e no que toca ao momento a partir do qual são 
devidos os juros de mora sobre a quantia de € 2.486.881,05.

D)
Assim, quanto aos juros indemnizatórios devidos sobre a quantia 

de € 122.290,28:
Não tomou o Tribunal “a quo” em consideração que, quanto ao re-

embolso deste montante, o que lhe dá causa é a anulação parcial de 
um acto administrativo efectuada, não na sequência de uma decisão 
judicial mas, oficiosamente pela AT, na sequência de recurso hierárquico 
apresentado pela ora recorrida.

E)
Logo, a serem devidos os juros indemnizatórios, os mesmos nunca 

podem ser devidos desde a data de 10/6/97, como o decidiu o Acórdão 
recorrido, mas, de acordo com o disposto no art. 43°, n° 3, al. b) da LGT, 
só são devidos a partir do 30° dia após a decisão administrativa que 
anulou o acto, por ser essa a realidade que sustenta e fundamenta a 
obrigação do pagamento de juros.
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F)
Mas, ainda que assim não se entenda, sem conceder, deveria o Tribunal 

“a quo” ter tido em conta o que foi decidido no processo de intimação 
para um comportamento, processo n° 7062/02 do TCA, que confirmou 
a decisão do Tribunal de 1ª Instância e, como tal, considerar que os juros 
indemnizatórios só são devidos desde o termo do prazo de 30 dias a 
contar da decisão anulatória do SEAF, datada de 23/10/00.

G)
Ao não o ter feito ofendeu o Tribunal recorrido, salvo o devido res-

peito, caso julgado anterior e fez “tábua rasa” da decisão que foi proferida 
no referido processo e da qual, aliás, é pedida a presente execução.

H)
Quanto aos juros indemnizatórios devidos sobre a quantia de 

€ 2.486.881,05, é facto assente que a decisão do TCA proferida no 
processo n° 5366/01, em 08/04/03, não contempla qualquer atribuição 
de juros indemnizatórios à então requerente, uma vez que esta não os 
solicitou, no âmbito daquele processo judicial.

I)
Ora, à data das liquidações de IRC anuladas que se reportam aos 

anos de 90, 91 e 92 dispunha o art. 24° n° 1 do CPT, de uma forma 
semelhante à que agora consta do art. 43° n° 1 da LGT 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.”

J)
Assim, parece claro que o direito a juros indemnizatórios está subor-

dinado ao princípio do pedido e que é indispensável a comprovação dos 
seus pressupostos, em processo de reclamação graciosa ou impugnação 
judicial.

K)
Contrariamente ao deliberado no acórdão recorrido, o processo de 

execução de julgados não é o meio mais adequado para conhecer, ou 
não, da existência do direito a juros indemnizatórios.

L)
Na verdade, sendo necessária uma decisão administrativa ou judicial 

que reconheça o direito do contribuinte e, sendo a causa de atribuição 
dos mesmos a anulação do acto administrativo, por erro de facto ou de 
direito, é no âmbito do processo no qual é apreciada a validade do acto 
tributário, que deve igualmente ser apreciado se essa invalidade, que im-
porta a anulação do acto, se deve a erro de facto ou de direito da AT.

M)
Embora o art. 100º da LGT, obrigue a AT “à imediata e plena recons-

tituição da legalidade do acto ou situação objecto de litígio compreen-
dendo o pagamento de juros indemnizatórios se for caso disso, a partir 

do termo do prazo da execução da decisão,”tal preceito não pode levar 
à conclusão, sem mais, de que na execução de decisão judicial devem 
ser pagos juros indemnizatórios, como forma de tal reconstituição. O 
art. 100° da LGT tem que se articular com o art. 43º da LGT ou com o 
anterior art. 24° do CPT, daí resultando que a lei não transfere para a 
sede do processo de execução a apreciação dos pressupostos dos quais 
depende a atribuição de juros indemnizatórios.

N)
Pelo que, não podia o acórdão recorrido ter considerado que os juros 

indemnizatórios se integravam no dever de reconstituição da situação 
actual hipotética e condenar a AT ao seu pagamento, em sede de execução 
de julgado, desde 10/06/97 e sobre a quantia de € 2.486.881,05.

O)
Finalmente, quanto aos juros de mora, incidentes sobre € 2.486.881,05, 

o momento a partir do qual os mesmos devem ser pagos deve ser cor-
rigido.

P)
Deste modo, sobre a quantia de € 2.486.881,05, os mesmos são 

devidos pela não execução atempada do Acórdão do TCA no processo 
n° 5366/01, e só podem ser contados decorridos que sejam 3 meses sobre 
a remessa dos autos ao órgão competente para a execução, nos termos 
do n° 2 do art. 146° do CPPT, conjugado com o n° 2 do art. 102° da 
LGT e n° 1 do art. 175° do CPTA.

Q)
Logo, tendo em conta que a Direcção de Finanças de Setúbal teve 

conhecimento daquela decisão judicial, em 17/02/04 (cfr. ponto 28, 
da Informação da Divisão de Prevenção e Inspecção Tributária II, da 
Direcção de Finanças de Setúbal, datada de 20/7/04, e anexos 14 a 16 
juntos aos autos) e, concedendo, que o processo necessário à execução 
da decisão judicial, pelo menos, se inicia por aqueles Serviços, só a partir 
de 17/05/04 começam a contar juros de mora e não, como o decidiu o 
Acórdão recorrido, a partir de 4/02/04, que são devidos até Outubro de 
04, data em que foi paga a quantia referida de € 2.486.881,05, à taxa 
de 1 % ao mês, de acordo como disposto no art. 3º n° 1, do DL 73/99, 
de 16/03.

Termos pelos quais (...) deve ser concedido provimento ao presente 
recurso e ser revogado o Acórdão recorrido que deve ser substituído 
por outro que considere que sobre a quantia de € 122.290,28, os juros 
indemnizatórios só são devidos a partir do 30° dia posterior à decisão 
anulatória do SEAF, de 23/10/00, e que sobre a quantia de € 2.486.881,05 
não são devidos quaisquer juros indemnizatórios, mas só juros de mora 
a partir de 17/05/04 e até Outubro de 04, à taxa de 1 % ao mês».

1.2. A recorrida contra -alega em defesa do julgado, formulando as 
conclusões seguintes:

«a)
Os pressupostos do direito aos juros indemnizatórios não exigem 

que o seu reconhecimento tenha de ser feito em qualquer procedimento 
judicial declarativo;
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b)
Vigorando entre nós a teoria da reconstituição da situação actual 

hipotética o conteúdo do dever de executar tem não só de abranger o 
pagamento dos respectivos juros indemnizatórios, como estes têm de 
ser devidos desde a data do pagamento do imposto;

c)
Tendo os requerimento de execução sido apresentados ao abrigo 

do Decreto -Lei n.° 256 -A/77, de 17 de Junho, o prazo para execução 
espontânea das decisões proferidas é o de 60 dias daquela apresentação, 
após os quais começa a serem devidos juros de mora.

Termos em que se requer que V. Excelências neguem provimento 
ao recurso interposto pelo SEAF mantendo, in totum, o acórdão re-
corrido».

1.3. O Exmº. Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal é de pare-
cer que o Tribunal é competente para apreciação do recurso, ao contrário 
do que afirma a recorrida; e que este não merece provimento, «conforme 
se evidencia nas alegações da recorrida Borealis – Polímeros, Lda, a 
fls. 332 e segs.».

1.4. O processo tem os vistos dos Exmºs. Adjuntos.
2. A matéria de facto vem assim estabelecida:

«a)
A ora requerente foi objecto de uma acção de fiscalização relativa ao 

IRC dos exercícios de 1990, 1991 e 1992, donde resultou a liquidação 
adicional total de 533.726.295$00 (€ 2.662.215,54) — cfr. processo 
instrutor;

b)
Destas liquidações deduziu a ora requerente reclamação graciosa, que 

uma vez indeferida, deduziu a mesma recurso hierárquico, tendo por 
despacho n.° 99/2000, do Exmo SEAF de 23.10.2000, sido concedido 
parcial provimento ao recurso e anuladas parte das liquidações em causa, 
num total de € 122.290,28 — cfr. mesmo processo;

c)
E da parte desfavorável deste despacho, deduziu a mesma recurso 

contencioso para o então Tribunal Central Administrativo, o qual por 
acórdão de 8.4.2003 (com um voto de vencido), transitado em julgado, 
concedeu parcial provimento ao recurso e determinou a anulação parcial 
do despacho do Exmo SEAF supra, ou seja quanto à diferença entre 
a taxa 15 % e a de 5 %, nos pagamentos efectuados à sociedade Neste 
Chemicals, S.A tendo desta forma determinado uma anulação das li-
quidações no montante total de € 2.486.881,05 — cfr. mesmo processo 
e docs. de fls 16 e segs dos autos;

d)
Da parte do despacho referido em b) supra, deduziu a ora requerente 

processo de intimação para um comportamento, tendo o tribunal de 
1.ª Instância proferido em 10.4.2002, decisão favorável intimando o 
SEAF a cumprir de imediato o seu despacho, que, objecto de recurso, 

foi confirmada por acórdão do TCA de 17.6.2003, transitado em julgado 
– cfr. mesmo processo e docs. de fls 64 e segs;

e)
A ora requerente pagou em 9.6.1997, o IRC supra referido no montante 

de Esc. 533.726.295$00, ao abrigo do Dec— Lei n.° 124/96, de 10 de 
Agosto — cfr. mesmo processo e docs. de fls 68 e segs dos autos;

f)
A ora requerente veio requerer em 5.12.2003 ao Exmo Director -Geral 

dos Impostos a devolução da quantia referida em c) supra, acrescida 
dos juros indemnizatórios e de mora — cfr. mesmo processo e docs. 
de fls 78 e segs;

g)
E em 22.1.2004 a devolução da quantia referida em b) supra, acres-

cida de juros indemnizatórios e juros de mora — cfr. mesmo processo 
e docs. de fls 91 e segs;

h)
A Administração Tributária, em meados de Outubro de 2004, veio 

restituir à ora requerente o montante de € 2.486.881,05 relativo a parte 
do imposto referido em c) supra — cfr. nota de rodapé da réplica da 
requerente a fls 132 dos autos».

3.1. A primeira questão a decidir é a da competência deste Tribunal 
para apreciar o presente recurso, questionada como vem pela recorrida 
nas suas contra -alegações.

Estamos perante um recurso jurisdicional interposto da decisão do 
Tribunal Central Administrativo que, pela sua Secção de Contencioso 
Tributário, julgou parcialmente procedente a execução de julgado anu-
latório requerido à mesma Secção.

A competência para conhecer dos recursos jurisdicionais dos acórdãos 
daquela Secção é atribuída à Secção homóloga do Supremo Tribunal 
Administrativo pelo artigo 26º nº 1 alínea a) do Estatuto dos Tribunais 
Administrativos e Fiscais (ETAF) aprovado pela lei nº 13/2002, de 19 
de Fevereiro (o processo teve início em 25 de Junho de 2004).

Como assim, o problema que se nos coloca não chega a ser de compe-
tência – o processo corre pelo Tribunal que a lei aponta como habilitado 
–, mas de endereço da petição de recurso, que vem dirigida à Secção de 
Contencioso Administrativo.

Trata -se de um erro de escrita cuja única consequência é a sua recti-
ficação – cfr. o artigo 249º do Código Civil.

E, como o lapso foi corrigido pelo recorrente a fls. 353/354 – reque-
rimento que agora se defere –, o assunto acha -se esgotado.

3.2. Nas conclusões B) e C) das suas alegações aponta o recorrente 
ao acórdão que impugna insuficiência na fixação da factualidade re-
levante.

São esses factos:
 - dado que não constavam do processo os elementos necessários à 

quantificação do imposto a reembolsar, os Serviços foram obrigados a 
proceder a novas diligências, designadamente solicitando informações 
à então requerente e com base nestes elementos foi apurado imposto a 
reembolsar no montante de € 122.290,28, tendo, para aquele efeito, sido 
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elaborada ficha de controlo para reembolso manual, enviada à Direcção 
de Serviços de Cobrança do IR em 11/03/03;

 - no processo de intimação para um comportamento n° 7062/02 o 
SEAF foi condenado no pagamento de juros indemnizatórios, contados 
desde o termo do prazo de 30 dias após a sua decisão de 23/10/00;

 - a Direcção de Finanças de Setúbal deu conhecimento, em 9/02/04, 
pelo seu ofício n° 3386, desta mesma deliberação à Direcção de Serviços 
do Reembolso do IRC, a fim de que esta procedesse ao reembolso do 
imposto no montante de € 122.290,28 e liquidasse os juros indemniza-
tórios nos termos determinados pela decisão judicial;

 - a Direcção de Finanças de Setúbal teve conhecimento, para efeitos 
de execução, da decisão proferida no processo de intimação para um 
comportamento n° 7062/02, em 13/01/04, e para os mesmos efeitos, em 
17/02/04, da decisão proferida no processo n° 5366/01 do TCA.

O primeiro estudo do recurso jurisdicional revela, perfunctoriamente, 
que nem todos estes factos serão essenciais à decisão do objecto do 
recurso.

Mas um, pelo menos, há que surge como indispensável: é o sentido da 
decisão final proferida no processo de intimação para um comportamento, 
da qual o recorrente pretende retirar um efeito – a data do início da con-
tagem dos juros indemnizatórios – que, sem esse facto, não é atingível.

Na verdade, a ser a realidade como a configura o recorrente, pode ter 
havido, por parte do acórdão do TCA sob exame, desconsideração pelo 
caso julgado, como é invocado nas conclusões F) e G) das alegações 
de recurso.

Ora, tal facto devia ter sido fixado, posto que relevante e invocado pelo 
recorrente no artigo 11º da sua resposta (como alegados foram, na mesma 
peça, os demais factos cuja ausência o recorrente reclama). Ao que 
acresce que, tratando -se de uma decisão do próprio Tribunal recorrido, 
estamos perante facto de que ele tem conhecimento por virtude exercício 
das suas funções – artigo 514º nº 2 do Código de Processo Civil.

Em súmula, o recurso jurisdicional não pode ser decidido sem que, 
antes, seja ampliada a matéria de facto, sendo que os meios de prova 
necessários se não acham no processo, pelo que a tal ampliação não 
pode este Tribunal proceder.

4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de 
Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo em, 
concedendo provimento ao recurso, revogar o aresto recorrido, para am-
pliação da matéria de facto, de acordo com o que antes se explanou.

Custas a cargo da recorrida.
Lisboa, 2 Fevereiro de 2006. — Baeta de Queiroz (relator) — Lúcio 

Barbosa — Pimenta do Vale.

Acórdão de 2 de Fevereiro de 2006.

Assunto:

Recurso contencioso de anulação. Restituição de quantia de-
vida ao Fundo Social Europeu e de Incentivos Financeiros. 
Tribunal competente para a sua apreciação e decisão.

Sumário:

 I — Os actos administrativos constantes do despacho pro-
ferido pelo SEAF, que determinou a caducidade dos 
incentivos financeiros provisoriamente concedidos ao 
contribuinte, no âmbito do SIII — Regime Geral —, bem 
como do despacho do director do Departamento para 
os Assuntos do Fundo Social Europeu do Ministério do 
Emprego e Segurança Social, que determinou a supres-
são dos apoios, entretanto, concedidos, não respeitam 
a questões fiscais, na medida em que não interpretam 
ou aplicam normas conexionadas com qualquer das 
categorias legais de tributos: impostos, taxas e contri-
buições especiais (artigos 3.º, n.º 2, e 4.º da LGT).

 II — E não assumem essa natureza de obrigação tributária 
só por que a cobrança coerciva, resultante do seu in-
cumprimento, ser efectuada em processo de execução 
fiscal, já que tal resulta do disposto no artigo 1.º do 
Decreto -Lei n.º 158/90, de 17 de Maio.

 III — Assim, o conhecimento do recurso contencioso de anu-
lação dos referidos despachos não é da competência, 
em razão da matéria, do juiz da área de jurisdição tri-
butária, sendo competente para o efeito o juiz da área de 
jurisdição administrativa dos Tribunais Administrativos 
e Fiscais.

Processo n.º 1004/05-30
Recorrentes: Albano Luís Gomes Novais Machado e outros.
Recorridos: Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e outro.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

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

1 – Albano Luís Gomes Novais Machado, contribuinte nº 137075391, 
residente na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, Oliveira, 
Guimarães e outros, não se conformando com o despacho do Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Braga que rejeitou liminarmente a petição 
inicial do recurso contencioso de anulação que interpuseram do despa-
cho do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, o qual determinou 
a caducidade dos incentivos financeiros provisoriamente concedidos à 
empresa Ferleite – Indústrias Têxteis, SA, do despacho do Director do 
Departamento para os Assuntos do Fundo Social Europeu do Ministério 
do Emprego e da Segurança Social, que ordenara a supressão dos apoios 
concedidos, no âmbito dos dossiers nºs 870041P1; 881078P3 e 8880P1, 
à referida empresa e da decisão do Chefe do Serviço de Finanças de 
Guimarães, que ordenou a instauração da execução fiscal também contra 
aquela empresa, de que foram gerentes e, em consequência, ordenou a 
extinção da instância, dele vem interpor o presente recurso, formulando 
as seguintes conclusões:

1  - Ao “Recurso Contencioso de Anulação” dos actos que determina-
ram a caducidade de incentivos financeiros e supressão de apoios, bem 
como do acto que ordenou a instauração da execução fiscal é aplicável 
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a LPTA  - Lei de Processo dos Tribunais Administrativos nos termos do 
Art° 97 n.º al. p e n.º 2 do CPPT;

2  - A figura jurídica do “Recurso Contencioso de Anulação” não foi 
substituída para aqueles efeitos, pela “Acção Administrativa Especial” 
do CPTA, uma vez que o CPPT ainda não foi adaptado à reforma do 
contencioso administrativo que entrou em vigor em 01/01/04.

3  - Os actos recorridos, são actos administrativos em matéria tri-
butária que não comportam a apreciação da legalidade dos actos de 
liquidação.

4  - Assim, a douta sentença recorrida, que rejeitou liminarmente a pe-
tição, por entender já não existir na ordem jurídica a figura do “Recurso 
Contencioso de Anulação” violou, por erro de interpretação e aplicação, 
o disposto no art. 97 n.º 1 al. p e n.º 2 do CPPT.

5  - O presente recurso  - não obstante o despacho de indeferimento de 
02/05/05 do primeiro recurso jurisdicional, por estar desacompanhado 
das alegações  - deve ser admitido, como é jurisprudência corrente, por 
estar em tempo (30 dias a contar da respectiva notificação  - conforme 
oficio de 08/04/05) e ser acompanhado das respectivas “alegações”.

O recorrido SEAF contra -alegou, concluindo do seguinte modo:
a) A douta sentença agora recorrida, não enferma de qualquer ilega-

lidade nem viola o disposto no art° 97° do CPPT, uma vez que
b) O recurso de anulação interposto ao abrigo daquele art° 97° do 

CPPT, foi correctamente convolado para acção administrativa especial, 
por imposição dos art° 191° do CPTA e da alínea e) do art° 6° da Lei 
n° 15/2002, de 22 de Fevereiro;

c) Os recorrentes apenas imputaram à douta decisão do tribunal a quo 
a violação do art° 97° do CPPT, porém a mesma rejeitou liminarmente 
a petição inicial por o prazo para sua interposição ser, respectivamente, 
de dois meses ou três meses a contar da data dos despachos referidos 
e na data da apresentação do pedido este prazo estava largamente ul-
trapassado;

d) Decidiu ainda correctamente o mesmo Tribunal quando declarou 
a impossibilidade de convolar o pedido em impugnação judicial porque 
não estavam em causa dívidas tributárias;

e) É, do mesmo modo, legal a decisão quando considera que o despa-
cho do chefe de finanças proferido em processo de execução fiscal só é 
susceptível de recurso jurisdicional, nos termos do CPPT.

f) Suportada nesta fundamentação a douta decisão recorrida rejeitou 
liminarmente a petição por falta de objecto, situação que seria verificável 
tanto para o caso de se tratar efectivamente de recurso contencioso de 
anulação como para o caso de acção administrativa especial.

g) Os recorrentes na petição de recurso apenas atacaram a decisão 
por violação do art° 97° do CPPT, o que não se verifica porque o re-
curso contencioso de anulação foi convolado em acção administrativa 
especial e foi nesta que foi declarada a inexistência de objecto pelas 
razões acabadas de expor;

h) Como abundantemente têm vindo a decidir os tribunais superiores, 
são as conclusões que delimitam objectivamente o âmbito do recurso.

Por sua vez, o recorrido IGFSE também contra -alegou nos termos 
que constam de fls. 80 e segs. e que aqui se dão por integralmente 
reproduzidos para todos os efeitos legais, sem que, contudo, tivesse 
formulado conclusões.

O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer suscitando 
a questão prévia da incompetência, em razão da matéria, do Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Braga (área do Contencioso Tributário) 
para conhecer do recurso contencioso de anulação interposto, já que os 
actos administrativos constantes dos despachos em causa não respei-
tam a questões fiscais, “na medida em que não interpretam ou aplicam 
normas conexionadas com qualquer das categorias legais de tributos: 
impostos, taxas e contribuições especiais (arts. 3º nº 2 e 4º LGT)”, pelo 
que seria a área do Contencioso Administrativo daquele Tribunal  - e 
não o TAC de Braga como por lapso refere  - a competente para a sua 
apreciação e decisão.

Desta questão prévia foram notificadas as partes (artº 704º do CPC), 
tendo respondido, apenas, os recorrentes nos termos que segue:

1. Concordam os recorrentes que o objecto do recurso contencioso 
não se inscreve na competência, em razão da matéria, dos tribunais de 
jurisdição tributária;

2. Porém, os tribunais administrativos de círculo foram extintos, a 
partir de 01/01/04, mantendo -se, como liquidatários, para os processos 
pendentes àquela data (cfr. Dec. Lei n.° 325/03, de 29/12).

3. Assim, à data em que os recorrentes foram notificados dos actos 
recorridos através de ofícios datados de 04/12/16, do Serviço de Finanças 
de Guimarães, já não existiam tais tribunais, pelo que

4. o presente recurso contencioso de anulação foi interposto, em 
05/02/07, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, em virtude 
de, na área de jurisdição de Braga, funcionarem agregados o tribunal 
administrativo e o tribunal tributário (cfr. art.° 3° e mapa anexo, do 
referido Dec. Lei n.° 325/03).

5. Deste modo tendo o recurso de anulação sido instaurado no tribunal 
competente, não se percebe a parte final do douto parecer do M° P° 
quando se pronuncia sobre a competência do “Tribunal Administrativo 
do Círculo de Braga”.

Nestes termos, requer a V. Exa. se digne ordenar que o Senhor 
Procurador -Geral Adjunto esclareça a referência ao “Tribunal Admi-
nistrativo do Círculo de Braga”, como sendo o Tribunal competente.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir a questão prévia assim 
suscitada pelo Exmº Procurador -Geral Adjunto, aliás, de conhecimento 
oficioso.

2 – Antes de mais, importa verificar se existe, no caso em apreço, 
uma questão de competência.

Conforme a previsão do artº 3º do Decreto -lei nº 325/03 de 29/12, 
“quando funcionem agregados, os tribunais administrativos de círculo 
e os tribunais tributários assumem a designação unitária de tribunais 
administrativos e fiscais” (nº 3).

E acrescenta o seu nº 4 que “nos tribunais administrativos e fiscais 
agregados cujo quadro de juízes seja em número superior a dois, os lu-
gares do quadro são identificados por referência à matéria especializada, 
administrativa ou tributária, em que cada juiz irá exercer funções”.

Sendo assim, parece resultar de tal previsão legal que muito embora os 
tribunais administrativos de círculo e os tribunais tributários funcionem 
como tribunais agregados, o certo é que são tribunais distintos, sendo 
apenas unitária a sua designação.

Atente -se que, nos casos em que os tribunais administrativos e fiscais 
o quadro de juízes seja superior a dois, como acontece com o tribunal 
“a quo”, os lugares do quadro são identificados por referência à matéria 
especializada, administrativa ou tributária, em que cada juiz irá exercer 
funções, isto é, os juízes são separados em relação à matéria.
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Deste modo, no caso em apreço, está em causa uma questão de com-
petência entre diferentes tribunais, tal como vem suscitada pelo Exmº 
Procurador -Geral Adjunto, que, por isso, passaremos a apreciar.

3 – Conforme resulta dos autos, a obrigação exequenda nasceu do 
facto de ter sido proferido despacho do SEAF, datado de 10/5/95, que 
determinou a caducidade dos incentivos financeiros provisoriamente 
concedidos à empresa Ferleite – Indústrias Têxteis, SA, no âmbito 
do SIII – Regime Geral, bem como do despacho do Director do De-
partamento para os Assuntos do Fundo Social Europeu do Ministério 
do Emprego e Segurança Social, datado de 22/02/95 que determinou 
a supressão dos apoios concedidos à mesma empresa, no âmbito dos 
dossiers nºs 870041P1; 881078P3 e 8880P1 e respeitantes a acção de 
formação profissional.

Sendo assim e como bem anota o Exmº Procurador -Geral Adjunto os 
actos administrativos constantes dos despachos referidos não respeitam a 
questões fiscais, “na medida em que não interpretam ou aplicam normas 
conexionadas com qualquer das categorias legais de tributos: impostos, 
taxas e contribuições especiais (arts. 3º nº 2 e 4º LGT)”.

E não assumem essa natureza de obrigação tributária só por que a 
cobrança coerciva resultante do seu incumprimento ser efectuada em 
processo de execução fiscal. Tal resulta do disposto no artº 1º do Decreto-
-lei nº 158/90 de 17/5.

Deste modo, o conhecimento do recurso contencioso agora interposto 
não é assim da competência, em razão da matéria, do Juiz da área de 
jurisdição tributária, sendo competente para o efeito o Juiz da área de 
jurisdição administrativa do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, 
como, aliás, o reconhece os próprios recorrentes (vide fls. 80).

Neste sentido, pode ver -se, entre outros, os acórdãos desta Secção 
do STA de 3/7/02, in rec. 26.647; de 23/6/04, in rec. nº 380/04 e de 
29/6/04, in rec. nº 369/05.

Por outro lado e como se decidiu no despacho recorrido, o meio 
processual adequado para atacar a legalidade do despacho do CRF 
de Guimarães não é o recurso contencioso, mas sim a oposição à 
execução fiscal, como vem sendo jurisprudência pacífica e reiterada 
desta Secção do STA (vide, por todos, o Acórdão de 14/3/04, in rec. 
nº 1.844/03, ali citado) e do qual os recorrentes já se socorreram (vide 
fls. 18 e segs.).

4 – Nestes termos e na procedência da questão prévia suscitada pelo 
Exmº Procurador -Geral Adjunto, acorda -se em julgar incompetente, 
em razão da matéria, para o conhecimento do presente recurso conten-
cioso de anulação o Juiz da área tributária do Tribunal Administrativo 
e Fiscal de Braga, sendo competente o Juiz da área administrativa deste 
mesmo Tribunal (e não o TAC de Braga como, por lapso, refere aquele 
Magistrado, no seu douto parecer), anulando -se, em consequência, 
todo o processado posterior ao registo da petição inicial, incluindo a 
distribuição.

Sem custas, uma vez que os recorrentes não requereram a distribui-
ção da petição inicial ao Juiz da área tributária do Tribunal recorrido 
(vide fls. 2 a 5).

Lisboa, 2 de Fevereiro de 2006. — Pimenta do Vale (relator) — Vítor 
Meira — Brandão de Pinho.

Acórdão de 2 de Fevereiro de 2006.

Assunto:

IRS. Custos não documentados. Correcções à matéria tribu-
tável. Tributação por métodos indirectos. Tributação pelo 
rendimento real.

Sumário:

 I — Não podem ser considerados custos fiscalmente relevan-
tes as despesas que não são suportadas em quaisquer 
documentos, mesmo internos, e que o contribuinte, ins-
tado pela Administração, apenas esclarece respeitarem 
a «(...) pagamentos a pessoal indiferenciado que são 
contratados verbalmente, por essas serras fora e cujo 
controlo ou documentação se torna impossível obter por 
parte do contribuinte uma vez que aparecem quando 
lhes apetece (...)».

 II — A administração tributária, ao não aceitar a relevância 
de tais despesas e introduzir as correspondentes cor-
recções técnicas, não está obrigada a socorrer -se de 
métodos indirectos com vista ao apuramento do mon-
tante de custos que o contribuinte suportou, na falta dos 
pressupostos legais para a adopção de tais métodos.

 III — O princípio da tributação pelo rendimento real só seria 
ofendido, na circunstância, se se provasse que o contri-
buinte incorrera, de facto, naquela despesa.

Processo n.º 1011/05 -30.
Recorrentes: António da Conceição Ventura e outra.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Baeta de Queiroz.
1.1. ANTÓNIO DA CONCEIÇÃO VENTURA e ISAURA DA 

PIEDADE PINHO, residentes no Casal dos Rios, Lousã, recorrem 
do acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte (TCA) que, re-
vogando decisão de 1ª instância, julgou improcedente a impugnação 
da liquidação de imposto sobre o rendimento das pessoas singulares 
(IRS) do ano de 1991.

Formulam as seguintes conclusões:

«1.
É insustentável o entendimento segundo o qual, no âmbito da releva-

ção de custos, se sustente que “a prova testemunhal desacompanhada 
de outro tipo de prova, nomeadamente documentos, não consegue de-
monstrar quantitativamente o montante dos custos”.

2.
Nos casos onde se revela impossível obter suporte documental, tal 

asserção, conjugada com a total irrelevância dos custos e implicando a 
tributação pelo rendimento bruto, redunda na afirmação de um critério 
normativo contrário ao princípio da capacidade contributiva e ao prin-
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cípio da tributação do rendimento real, porquanto em ambos se impõe 
o respeito pelo rendimento liquido, e, na medida em que tais princípios 
são constitucionalmente acolhidos (cf. Ac 84103 do Tribunal Consti-
tucional), tal critério será inconstitucional.

3.
Sendo inadmissível, ilegal e inconstitucional restringir os meios de 

prova ao dispor do contribuinte à apresentação de documentos, os custos 
suportados pelo Recorrente não poderiam deixar de ser relevados, inde-
pendentemente da qualificação que o contribuinte deles fez, na medida 
em que, se assuma a existência efectiva daqueles — como se assumiu 
— e a sua relação causal com a obtenção dos proveitos sujeitos a imposto, 
sendo certo que, no plano interno, os custos estavam discriminados e, 
inclusivé, constavam das contas que o Recorrente prestou à EDP.

4.
As regras de natureza formal que impõem a documentação dos custos 

têm de ser interpretadas de acordo com a sua teleologia, atendendo, 
como limite de sua validade, o respeito por uma tributação substan-
cialmente válida.

5.
Mesmo no caso de “correcções técnicas”, a Administração Fiscal 

está vinculada à realização de todas as diligências necessárias para o 
apuramento da verdade material, não podendo impor ao contribuinte 
um rendimento que reconhecidamente não é verdadeiro e que, mani-
festamente, é inverosímil.

6.
A administração fiscal deve obediência à lei, mas acima de tudo deve 

obediência à Constituição, e, por isso, esta há -de ser, mesmo para o 
Fisco, o parâmetro e o cânone que preside à interpretação das normas.

7.
Por isso, qualquer norma jurídica que imponha solução oposta — no 

sentido de considerar a Administração Fiscal desvinculada do dever 
de obediência à verdade material, e de possibilitar uma totalmente 
inverosímil tributação pelo rendimento bruto, em desrespeito pelos 
supra citados comandos constitucionais, é também inconstitucional 
por violação dos mesmos.

8.
Em obediência a tais princípios e pelo facto da A.F. estar vinculada 

à verdade material, ela não goza de qualquer poder discricionário que 
lhe permita optar entre “correcções técnicas” e “avaliação indirecta” ao 
sabor das suas conveniências.

9.
O procedimento de avaliação indirecta funda -se teleologicamente na 

ideia de que não é possível conhecer a efectiva e real situação tributária 
do sujeito passivo, designadamente, quando for impossível quantificar e 
comprovar de forma directa e exacta o rendimento tributável.

10.
Deve haver lugar à avaliação indirecta quando se esteja perante uma 

manifesta insuficiência ou até mesmo inexistência dos documentos de 
suporte dos elementos contabilísticos e dos resultados com base neles 
declarados (cf. artigo 88°, n.° 1, da LGT): se é assim para os proveitos, 
será arbitrário, desrazoável e atentatório do princípio da igualdade não 
o admitir para os custos.

11.
Tal resultado é aliás o que se impõe em face da violação dos deveres de 

colaboração que a A.F. imputa ao contribuinte (cf. art 98.° do CIRC)

12.
E tal violação é susceptível de fundar o recurso aos métodos indirec-

tos. Sendo esta a via a considerar adequada, porque, in casu, se lograria 
obter uma tributação mais aproximada à realidade.

13.
E determinando essa violação, como a A. F. acaba por reconhecer, 

a impossibilidade de comprovar de forma exacta o rendimento real 
efectivo, não podia a A. F. deixar de seguir por essa via, presumindo, 
atendendo à situação concreta do contribuinte, os custos devidos.

14.
A norma conjugada dos artigo 87.°, al. b) e 88.° da LGT, interpretada 

no sentido de admitir a discricionariedade administrativa quanto ao 
recurso, ou não, aos métodos indirectos viola abertamente o princípio 
da legalidade fiscal.

15.
Como o violará a consideração de que a imputada violação dos de-

veres que impendiam sobre o Recorrente não é de molde a considerar 
legalmente verificada a impossibilidade da avaliação directa.

16.
Em todo o caso, o contribuinte não pode nunca ser tributado pelo 

rendimento bruto.
17.

Tal sanção é manifestamente desproporcionada, materialmente in-
fundada, e constitucionalmente vedada.

18.
A coerência e unidade do ordenamento jurídico e o respeito pelos 

princípios constitucionais da proporcionalidade e da igualdade determina 
a inconstitucionalidade de um critério normativo que permita sancionar 
mais gravemente quem em menos viola os seus deveres fiscais.

19.
Na verdade, é insustentável que a avaliação indirecta conduza à de-

terminação do rendimento real presumido e que, por avaliação directa, 
se determine a tributação pelo rendimento BRUTO, ilíquido.
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20.
Por isso, indubitavelmente, não se pode deixar de considerar que 

qualquer critério normativo que permita que em sede de correcções 
técnicas — isto é, quando não se põe em causa a verdade das declarações 
apresentadas — se trate menos favoravelmente um contribuinte que não 
infringiu — ou infringiu menos extensamente — os seus deveres fiscais 
do que o tratamento fiscal reservado a quem os infringiu ao ponto da 
aplicação de métodos indirectos, viola o princípio da igualdade (que 
impunha relevar “a medida da diferença” aí presente em desfavor do 
mais grave desrespeito pelas normas tributárias) e, em relação com 
este, o princípio da proporcionalidade (pois a sanção para a má ou 
não documentação dos custos determina a tributação pelo rendimento 
bruto, igualmente em prejuízo pelo respeito da tributação do rendimento 
líquido e do rendimento real). Critério esse que poderá ser inferido da 
conjugação dos artigos 23.°, 83.º, n.° 10, 91° do CIRC e 87.°, al. b), 
88.° e 90.º, n.° 1, da LGT.

21.
Se o procedimento de quantificação dos rendimentos não é um aliud 

em face da necessidade de se assegurar a tributação de acordo com uma 
efectiva capacidade contributiva, tem de reconhecer -se que a actividade 
administrativa desenvolvida nessa sede tem de conformar -se com tal 
princípio.

Destarte, e perante a opção entre uma perspectiva estritamente 
filológico -gramatical e formalista de consideração solipsista da lei, 
num acrítico exercício exegético, e, por outra via, uma outra enucleada 
no respeito pelo sentido prático -normativo e axiologicamente fundado 
— dos preceitos legais, a reclamar uma ponderação materialmente 
cunhada e sistematicamente orientada no respeito pelos princípios fun-
damentais da tributação firmados na nossa norma normarum, caberá a 
Vossas Excelências julgar com JUSTIÇA, considerando procedente o 
recurso com a consequente revogação do acórdão recorrido».

1.2. Contra -alega a Fazenda Pública em defesa do julgado, concluindo 
deste modo:

«1.
O nosso sistema tributário assenta no princípio da veracidade da 

declaração do contribuinte.
2.

Estes encontram -se obrigados a dispor de documentos comprovati-
vos das suas declarações, que possam ser facilmente verificados pela 
administração fiscal.

3.
A exigência de comprovação dos elementos declarativos dá consistên-

cia e aplicabilidade prática aos princípios constitucionais de tributação 
do lucro real, da capacidade contributiva e da igualdade tributária, na 
dupla vertente que todos eles comportam e que cria, em simultâneo, o 
direito de cada cidadão a ser tributado pelo seu rendimento real mas 
também a obrigação de pagar o imposto correspondente ao seu efectivo 
rendimento, permitindo, por esta via, a justa distribuição dos encargos 
tributários.

4.
O art.° 42°, 1 , g) do CIRC corresponde, portanto, a uma manifestação 

desses princípios constitucionais , estabelecendo que o lucro real é aquele 
que se estabelece após a subtracção dos encargos indocumentados, dos 
quais se alheia a ponto de irrelevar a sua efectiva ocorrência.

5.
Aquela norma não implica, porém, o imediato recurso à correcção 

técnica na hipótese de indocumentação do custo; a administração fis-
cal deve dar ao contribuinte a probabilidade de recolher prova da sua 
existência e da operação que lhe subjaz e até prestar a sua colaboração 
nesse sentido.

6.
O ónus da prova da existência do custo indocumentado cabe, no 

entanto, ao contribuinte.
7.

E, não satisfazendo este o seu ónus, a administração fiscal têm mo-
tivo legítimo para excluir o custo, ainda que se admita como provável 
que a actividade desenvolvida pelo contribuinte justifica a ocorrência 
do encargo.

8.
Essa mera probabilidade não justifica, pois, o recurso automático à 

avaliação indirecta, como pretende o Recorrente e se afirma na sentença 
da 1ª instância.

9.
A avaliação indirecta só deverá ter lugar quando a exclusão dos custos 

corresponda a uma lesão grave e irremediável da tributação segundo o 
rendimento líquido.

10.
Por se tratar de uma medida excepcional e pôr em causa o princípio 

da certeza e segurança jurídica, a sua aplicação deve ser excepcional e 
especialmente parcimoniosa.

11.
A administração fiscal deu aos Recorrentes oportunidade de recolher 

prova da existência e real dimensão do encargo indocumentado e só 
depois procedeu à correcção técnica em análise.

12.
Dos autos não decorre que a exclusão dos custos afronte, de modo 

grave e manifesto, o princípio do rendimento líquido.
Termos em que deve ser negado provimento ao recurso, com as legais 

consequências».
1.3. O Exmº. Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal é de 

parecer que o recurso não merece provimento: a regra do artigo 42º 
nº 1 alínea g) do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Colectivas (doravante, CIRC) não se «basta com encargos devidamente 
provados, exigindo, antes, encargos devidamente documentados», e a 
regra do artigo 342º do Código Civil sobre o ónus da prova impõe ao 
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contribuinte a demonstração de que suportou os custos que invoca, pelo 
que a Administração devia desconsiderar o custo em causa.

1.4. O processo tem os vistos dos Exmºs. Adjuntos.
2. Vem provada a factualidade seguinte:

«a)
Em 92.04.30, deu entrada no Serviço de Finanças da Lousã a 1ª de-

claração de rendimentos dos impugnantes do ano de 1991 (cfr. doc. de 
fls. 153 a fls. 158 v. e cujo teor aqui se dá por reproduzido para todos os 
legais efeitos), tendo sido aposto no quadro 11 do anexo B1 (despesas 
gerais e outros custos comerciais, industriais e/ou agrícolas), a quantia 
de 9.618.500$00 no campo 19 (outras despesas) a quantia de 40.000$00 
no campo 22 (menos valias fiscais);

b)
Através do oficio n.° 2750, datado de 93.05.03, a Divisão do I.R.S. da 

Direcção Distrital de Finanças de Coimbra notificou o impugnante para, 
no prazo de oito dias, apresentar «fotocópias e/ou recibos processados 
legalmente com a identificação completa e confirmada dos destinatários 
dos rendimentos» e que constituam justificação» dos custos declarados 
a título de «outras despesas» (doc. de fls. 160 dos autos).

c)
Através de carta datada de 93.05.11 e entrada na mesma Direcção em 

13 do mesmo mês, o impugnante respondeu que «Os valores inseridos 
na referida rubrica referem -se a pagamentos a pessoal indiferenciado 
que são contratados verbalmente, por essas serras fora e cujo controle 
ou documentação se torna impossível obter por parte do contribuinte 
uma vez que aparecem quando lhes apetece e ganham em relação aos 
metros de vala que abrem, neste contexto, não me é possível qualquer 
identificação, tendo até em atenção o facto de, durante um ano serem às 
dezenas os indivíduos que “contrato” neste parâmetros. Assim a verba 
apresentada refere -se à metragem que foi debitada à E.D.P., durante o 
exercício de 1991» (doc. de fls. 159 dos autos).

d)
Em 93.06.15, foi preenchido o mapa de apuramento Mod. DC2/91, 

apondo -se no quadro 9 do anexo BI respectivo a seguinte fundamen-
tação:

“1º. O S. P. no apuramento das mais ou menos valias fiscais, não 
considerou as taxas mínimas de amortização no ano de 1989, conforme 
determina o n° 2 do art° 42° conjugado com a alínea a) do n.° 5 do artigo 
28°, ambos do C. I. R. C., e informação do SAIR. Assim, verifica -se 
uma mais -valia fiscal de 100.000$00 e não uma menos -valia fiscal como 
foi declarado de 40.000$00;

2°. Conforme esclarecimento prestado pelo S. P. em 11/05/93, en-
trada n° 014717 de 13 -05 -93, o S.P. não possuiu documentos inerentes 
às Outras Despesas declaradas de 9.618.500.00, pelo que nos termos 
da alínea a) do n° 3 do art° 98° do C. I. R. C., tal verba não poderá ser 
aceite como custos.

Verifica -se assim que: o total dos proveitos é de 15.635.150$00
total dos custos é de 2.585.623$00

Resultado apurado 13.049.527$00
Resultado declarado 3.331.027$00
Valor da correcção 9.718.500100”;
(doc. de fls. 151 a 152 v. dos autos).

e)
Em 94.09.20, o Ex.mo Sr. Director Distrital de Finanças de Coimbra 

fixou o rendimento colectável dos Impugnantes do ano de 1991 na 
quantia de Esc. 13.281.910$00 com a seguinte fundamentação:

«lº. correcção do rendimento colectável deve -se aos seguintes fac-
tos:

1°. O S. P, no apuramento das mais ou menos valias fiscais, não 
considerou as taxas mínimas de amortização no ano de 1989, con-
forme determina o n° 2 do art° 42°, conjugado com a alínea a) do n° 5 
do artigo 28°, ambos do C. I. R. C., e ainda art° 19° do D.R. 2/90, de 
12/01, e informação do SAIR, pelo que se verifica uma mais -valia fiscal 
de 100.000$00 e não uma menos -valia fiscal de 40.000$00 como foi 
declarado.

2°. Declarou na linha 19 do quadro 11 do anexo B 1 “outras despesas” 
no montante de 9.618.500$00 sem que haja qualquer documento de 
suporte legal conforme esclarecimento prestado pelo sujeito passivo, 
pelo que nos termos do art° 23° e alínea a) do n° 3 do art° 98° do 
C.I.R.C., tal valor não pode ser aceite como custo” (doc. de fls. 162 a 
162 v dos autos).

f)
Da fixação do rendimento colectável a que alude o n.° anterior foi o 

impugnante notificado por carta registada com aviso de recepção (oficio 
n.° 4709) datada de 94.10.11, “nos termos do art° 67° do Código do 
Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Singulares e para “querendo, 
reclamar nos termos do art° 68° do mesmo diploma, para a Comissão 
Distrital de Revisão” (doc.s de fls. 33  - junto pelos impugnantes  - e 
de fls. 161).

g)
O impugnante reclamou para a comissão distrital de revisão nos 

termos a que alude o n.° anterior, a qual reuniu em 94.12.19, conforme 
acta n.° 39 de que se junta cópia de fls. 163 a fls. 165 e cujo teor aqui 
dou por integralmente reproduzido para todos os legais efeitos, composta 
por dois delegados da Fazenda Nacional e por dois delegados nomeados 
pela Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas do 
Norte, tendo -se ali decidido por unanimidade não atender a reclamação 
(cfr. também inf. de fls. 140).

h)
Em 95.06.26, é efectuada a correspondente liquidação adicional de 

I.R.S., à qual foi atribuído o n.° 5320895574, tendo sido fixado em 
Esc. 4.514.904$00 o imposto em falta e terminado em 95.08.14 o prazo 
de pagamento voluntário (docs. de fls. 141 e 142 e inf. de fls. 140).

i)
A impugnação deu entrada no Serviço de Finanças de Lousã em 

95.11.10 (cfr. carimbo aposto no cabeçalho da douta PI (fax)).
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j)
O impugnante, em 1991, só prestou serviços à E. D. P. (Facto alegado 

no artigo 25°, da douta P. I. e confirmado pelas testemunhas ouvidas, 
sendo a 1ª contabilista da impugnante e, por isso, conhecedora da iden-
tidade dos seus clientes. Nada nos autos infirma este facto, antes o 
confirmando o ponto 3 da própria inf. de fl. 46 dos autos.

l)
Os serviços a que alude o n° anterior consistiam, além do mais, na 

abertura de valas através de trabalhos à mão, recorrendo para o efeito a 
trabalhadores indiferenciados residentes, regra geral e na maioria, nos 
locais onde as obras se faziam (Este facto está alegado no artigo 2° da 
douta P. I. e por remissão da parte final daquele articulado para parecer 
técnico inserto de fls. 30 a fls. 31 dos autos e foi continuado pelas 
testemunhas ouvidas. Nada dos autos infirma esta factualidade. Pelo 
contrário, na informação de fls. 46 diz -se, no ponto 3° que se socorria 
de trabalhadores indiferenciados admitindo -se assim o recurso a mão 
de obra não qualificada pare a execução destes trabalhos  - recrutados 
no local das obras).

m)
O impugnante pagou a quantia liquidada em 96.11.08 (Facto alegado 

na parte final da douta PI e confirmado pela inf. de fls. 140 e doc. de 
fls. 143 dos autos)».

3.1. Os agora recorrentes impugnaram a liquidação de IRS relativa 
ao ano de 1991 por a Administração Fiscal ter introduzido correcções 
à matéria tributável, ao não aceitar como custos «despesas com mão de 
obra de trabalhadores indiferenciados residentes, regra geral e na sua 
maioria, nos locais onde as obras se faziam», na falta de «documentos 
aceites como idóneos» para comprovação dessas despesas. Defenderam, 
em súmula, que a Administração devia ter usado métodos indiciários, 
presumindo custos, em vez de ter optado pelas correcções técnicas.

Na 1ª instância foi considerado não existir nenhum dos vícios formais 
invocados pelos impugnantes: nem o recurso a correcções técnicas em 
vez de a métodos indiciários constitui preterição de formalidades legais, 
nem a desconsideração de custos por falta de documentação integra 
vício relativo à fundamentação do acto. Concluiu, assim, a sentença, 
que tudo o alegado se reconduzia ao vício de violação de lei: «a A. F. 
não podia ter rejeitado integralmente as despesas com mão de obra de 
trabalhadores declaradas e devia ter recorrido a métodos indiciários». E, 
apreciando este vício, entendeu que «a A. F. andou bem em não aceitar 
os custos declarados a título de “Outras despesas” por não estarem docu-
mentados. Mas andou mal em cortar cerce, rejeitando quaisquer custos 
a este título, abstendo -se de os apurar directa ou indirectamente, exacta 
ou aproximadamente, se reconhecia que existiam e tinham expressão 
quantitativa na sua actividade».

Assim, a sentença acabou por
 - absolver da instância a Fazenda Pública «na parte em que se pede 

a anulação do acto impugnado quanto às correcções aos proveitos, no 
valor de Esc. 100.000$00», por ineptidão da petição inicial:

 - julgar, no demais, procedente a impugnação, anulando a liqui-
dação «na parte referente às correcções aos custos no montante de 
Esc. 9.618.500$00».

A Fazenda Pública não se conformou. Recorrendo para o TCA, defen-
deu que era aos impugnantes que cabia documentar os custos ou provar 
a impossibilidade de o fazer, não podendo a Administração, na falta 
dessa prova, deixar de os ter por não dedutíveis, sem que lhe coubesse 
presumir outros custos em lugar deles.

O TCA identificou como questão a decidir «apenas a de saber se, 
desconsiderados pela Administração Tributária os custos declarados 
pelos impugnantes por inexistência dos respectivos documentos com-
provativos, esta estaria obrigada a presumir custos, já que, em princípio, 
não podem existir proveitos sem custos».

E da resposta negativa que deu a esta questão resultou o provimento 
do recurso, a revogação da sentença e a manutenção da liquidação 
impugnada.

É a vez de os impugnantes se insurgirem, pelos motivos que ex-
pressam nas suas alegações e sintetizam nas conclusões transcritas no 
antecedente ponto 1.1..

3.2. A razão única invocada pela Administração Fiscal para não ad-
mitir como custos fiscais dedutíveis os 9.618.500$00 declarados pelos 
recorrentes é a sua indocumentação.

A consequência extraída deste facto emerge, directamente, do estabe-
lecido no artigo 42º, nº 1, alínea g) do Código do Imposto sobre o Ren-
dimento das Pessoas Colectivas (CIRC), aqui chamado pelo artigo 32º 
do Código do IRS (CIRS), segundo o qual não são dedutíveis para 
efeito de determinação do lucro tributável os encargos não devidamente 
documentados e as despesas de carácter confidencial, mesmo quando 
contabilizados como custos ou perdas do exercício.

No caso, a Administração só retirou essa consequência depois de 
convidar os ora recorrentes a apresentar justificativos dos custos apre-
sentados, e de ter recebido como resposta que tal lhes não era possível 
(vejam -se as alíneas b) e c) da matéria de facto constante do acórdão 
recorrido).

É, pois, seguro, nos termos da factualidade assente, que os custos em 
questão se não acham documentados, sequer por documentos internos, 
e que não foi apresentada qualquer prova de que foram efectivamente 
suportados, nem apontada razão justificativa ponderosa para a inexis-
tência de elementos comprovativos.

Na verdade, convidados a explicar a fonte daquelas despesas, os agora 
recorrentes limitaram -se a dizer, com algum distanciamento e displi-
cência, quiçá com certa dose de sobranceria, que «Os valores inseridos 
na referida rubrica referem -se a pagamentos a pessoal indiferenciado 
que são contratados verbalmente, por essas serras fora e cujo controle 
ou documentação se torna impossível obter por parte do contribuinte 
uma vez que aparecem quando lhes apetece e ganham em relação aos 
metros de vala que abrem, neste contexto, não me é possível qualquer 
identificação, tendo até em atenção o facto de, durante um ano serem às 
dezenas os indivíduos que “contrato” neste parâmetros. Assim a verba 
apresentada refere -se à metragem que foi debitada à E.D.P., durante o 
exercício de 1991».

Como se o recurso a um factor de produção da escolha do contribuinte, 
incontrolado ou incontrolável, à margem do sistema fiscal, fosse uma 
fatalidade cujas consequências devessem ser suportadas ou emendadas 
por outrem que não o próprio contribuinte!

Não está, pois, cumprido o dever de documentar os custos invocados, 
ou seja, não estão satisfeitas as exigências formais para a consideração 
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desses custos, e os impugnantes agiram em manifesto desrespeito dos 
seus deveres de colaboração.

3.3. Face a isto, a posição da Administração é inatacável: convidados 
os impugnantes a documentar os custos, na falta de apresentação de 
justificativos, aplicou a regra do artigo 42º nº 1 alínea g) do CIRC e 
não os considerou fiscalmente relevantes, corrigindo em conformidade 
a declaração e operando a tributação de acordo com a matéria colectável 
assim apurada.

A questão da admissibilidade da prova da efectivação das despesas 
mediante outra prova que não a documental, equacionada pelos recor-
rentes nas primeiras conclusões das suas alegações de recurso, não 
chega, aqui, a colocar -se.

Com efeito, os recorrentes, quando solicitados a justificar os encargos 
que haviam invocado, não apresentarem prova deles, nem mediante 
documentos, nem por outro qualquer meio. E, no âmbito do presente 
processo, não foi restringido o uso de qualquer meio probatório, tendo, 
aliás, as instâncias apurado, através de prova testemunhal, o que consta 
das alíneas j) e l) da factualidade transcrita no antecedente ponto 2..

Nem o Tribunal recorrido afirmou que os custos só podiam relevar 
fiscalmente se provados através de documentos. O que disse foi, apenas, 
que «a prova testemunhal desacompanhada de outro tipo de prova, no-
meadamente documentos, não consegue demonstrar quantitativamente o 
montante dos custos». Embora a afirmação esteja redigida de modo que 
nos não permite alcançar com segurança o que pretendeu dizer -se, o certo 
é que, no caso, o conjunto de toda a prova produzida, independentemente 
do meio, não permitiu, nem à Administração Fiscal, nem às instâncias 
judiciais, apurar se os recorrentes suportaram, na realidade, os custos 
que indicaram ou, em caso negativo, qual o seu montante. Tudo o que 
ficou a saber -se foi que contratavam trabalhadores ocasionais para a 
execução de obras de abertura de valas, nos locais aonde decorriam as 
obras. Sendo evidente que dessa contratação resultariam encargos, não 
só não se sabe nada sobre a sua ordem de grandeza, como nem sequer se 
pode afirmar que eles não foram atendidos na tributação, pois para tanto 
seria preciso que se tivesse apurado que os custos dessa mão de obra 
integravam aquele montante de 9.618.500$00 que não foi considerado 
pela Administração.

Estaríamos perto da conclusão do nosso labor se a questão que neste 
processo se coloca se restringisse à dedutibilidade de custos não do-
cumentados.

Mas a verdade é que, se a Administração actuou, neste pormenor, 
em conformidade com a lei, a mesma lei a obriga a, mesmo perante 
a quebra dos deveres de declaração, documentação e colaboração do 
contribuinte, continuar a agir segundo a legalidade. Não é o facto de o 
contribuinte faltar aos seus deveres que, por si só, desonera a Adminis-
tração de cumprir os seus.

E a actuação segundo a legalidade implica, como regra de conduta, 
a orientação do procedimento de modo a atingir a verdade material, em 
ordem a permitir a tributação segundo o rendimento real.

Vejamos, então, como estava a Administração obrigada a actuar, no 
circunstancialismo já caracterizado. Designadamente, se devia socorrer-
-se de métodos indiciários, como defendem os recorrentes.

3.4. A tributação em IRS faz -se, preferente e normalmente, de acordo 
com a declaração do contribuinte, como dispõe o nº 1 do artigo 78º do 
CIRS.

Não obstante, essa declaração pode sofrer alterações nos termos 
do artigo 66º nº 4 do mesmo diploma, quer pela correcção de erros 
ou omissões nela cometidos, quer pela decorrente de divergência na 
qualificação de actos, factos ou documentos com relevância para a 
liquidação do imposto.

Só quando a matéria tributável não puder ser apurada mediante a 
declaração do contribuinte, depois de corrigida, se for caso disso, é 
possível à Administração afastar -se dessa declaração e tributar o con-
tribuinte mediante o uso de métodos indirectos – vd. os artigos 66º nº 2 
alínea a) e 38º nºs. 1 e 2 do CIRS.

Como assim, a tributação por métodos indirectos não só não constitui 
o meio normal, como a possibilidade do seu uso está restringida aos 
casos em que a lei expressamente a admite, verificados que estejam 
determinados pressupostos (veja -se, hoje, o artigo 88º da Lei Geral 
Tributária).

O que vale por dizer que nem a Administração nem o contribuinte 
podem, de seu livre alvedrio, optar pela tributação indiciária, ainda 
que aquela cuide assim arrecadar receita maior, ou que aquele acredite 
furtar -se a uma tributação mais pesada.

Ora, no nosso caso, viu -se já que os recorrentes apontaram despesas 
no valor de 9.618.500$00 para cuja justificação não dispunham de 
documentos de suporte e que, por isso, a Administração não relevou 
como custos fiscais.

Mas nenhuma razão nos revela o processo para que se procedesse ao 
apuramento da matéria tributável por métodos indirectos, pois nenhum 
outro erro ou omissão foi detectado na declaração dos recorrentes, nem 
nenhuma divergência daquelas a que se refere o artigo 66º nº 4 do CIRS 
se suscitou entre eles e a Administração Fiscal.

No circunstancialismo exposto, nem a Administração, que neste 
campo age vinculadamente, podia utilizar métodos indirectos, por se 
não conjugarem os indispensáveis pressupostos, nem aos recorrentes 
era lícito exigir a tributação de acordo com esses métodos, pois não 
pode falar -se num direito dos contribuintes a esta modalidade de tri-
butação.

3.5. Diga -se, por último, que o princípio da tributação pelo rendimento 
real só sairia em crise se se provasse que os recorrentes incorreram, 
de facto, naquela despesa de 9.618.500$00 que declararam e não foi 
atendida.

É verdade que, deste modo, aqueles 9.618.500$00, que não puderam 
ser deduzidos como custos fiscais por não estarem documentados, 
ficaram fora de toda a consideração. Enquanto que, através do recurso 
a métodos indirectos, é conjecturável que uma parte de tal montante 
fosse atendida. Podem, assim, queixar -se os recorrentes, com alguma 
razão, de que o afastamento dos métodos indirectos (que se não carac-
terizam por, em regra, serem favoráveis aos contribuintes), no caso, só 
os prejudicou, ao não permitir que fosse acolhida como custos nenhuma 
fracção daqueles 9.618.500$00.

Mas é de si que se queixam, pois todo o sucedido decorre da violação 
dos seus deveres acessórios de documentação e de colaboração.

Veja -se o que as instâncias deram por provado:
 - os recorrentes, perguntados sobre a origem daquela declarada 

despesa, responderam que «Os valores inseridos na referida rubrica 
referem -se a pagamentos a pessoal indiferenciado que são contratados 
verbalmente, por essas serras fora e cujo controle ou documentação se 
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torna impossível obter por parte do contribuinte uma vez que aparecem 
quando lhes apetece e ganham em relação aos metros de vala que abrem, 
neste contexto, não me é possível qualquer identificação, tendo até em 
atenção o facto de, durante um ano serem às dezenas os indivíduos que 
“contrato” neste parâmetros. Assim a verba apresentada refere -se à 
metragem que foi debitada à E.D.P., durante o exercício de 1991»;

 - «O impugnante, em 1991, só prestou serviços à E. D. P.»;
 - esses serviços «consistiam, além do mais, na abertura de valas 

através de trabalhos à mão, recorrendo para o efeito a trabalhadores 
indiferenciados residentes, regra geral e na maioria, nos locais onde 
as obras se faziam».

Nem se diga que os recorrentes saem desrazoavelmente sancionados: a 
não documentação das despesas que declararam deve -se, segundo resulta 
do que afirmam, ao facto de ela corresponder ao pagamento de mão de 
obra que contratam à margem do sistema, em situação irregular, de modo 
que de tal despesa não sobra rasto documental. São pois, os recorrentes 
quem, ao assim proceder, se colocam em posição que o sistema não 
acalenta, sujeitando -se às medidas sancionatórias decorrentes. Mas os 
recorrentes levaram mais longe a sua ausência de colaboração: é que 
não há notícia de que se tenham, sequer, dado ao trabalho de elaborar 
documentos internos justificativos daquela despesa, de onde sempre 
poderiam constar as datas e locais aonde foi contratada a mão de obra, 
em que número, por que período de tempo, a que preço, relativamente 
a que obra… Nem, solicitados, forneceram quaisquer elementos úteis, 
mesmo que frágeis, limitando -se a dizer, quase sobranceiramente, que 
deles não dispunham nem podiam dispor.

Improcedem, pelo exposto, as conclusões das alegações do recurso.
4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de 

Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo, em, 
negando provimento ao recurso, confirmar o aresto impugnado.

Custas a cargo dos recorrentes, com 50% (cinquenta por cento) de 
procuradoria.

Lisboa, 2 de Fevereiro de 2006. — Baeta de Queiroz (relator) — Pi-
menta do Vale — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 2 de Fevereiro de 2006.

Assunto:

IRC. Grupo de Sociedades. Tributação pelo lucro consoli-
dado. Autorização. Caducidade. Integração de mais uma 
sociedade no grupo.

Sumário:

 I — Antes da introdução, pelo Decreto -Lei n.º 251-A/91, 
de 16 de Julho, do n.º 7 do artigo 59.º do Código do 
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, a 
autorização para tributação em IRC pelo lucro conso-
lidado não caducava necessariamente pelo facto de a 

sociedade imperante passar a dominar mais uma socie-
dade, antes não incluída no grupo considerado naquela 
autorização.

 II — Na vigência do apontado artigo, antes do acrescento do 
referido n.º 7, a integração de uma nova sociedade no 
grupo era inconsequente, mantendo -se a autorização 
nos termos em que fora concedida, ou seja, sem englobar 
essa nova sociedade.

Processo n.º 1071/05 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Asea Brown Boveri, SGPS, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Baeta de Queiroz.
1.1. A FAZENDA PÚBLICA recorre do acórdão do Tribunal Central 

Administrativo – Sul que manteve sentença da 1ª instância julgando 
procedente a impugnação de liquidação de imposto sobre o rendimento 
das pessoas colectivas (IRC) relativo ao exercício do ano de 1991 
deduzida por ASEA BROWN BOVERI, SGPS, S.A., com sede em 
Alfragide, Amadora.

Formula as seguintes conclusões (a seriação é de nossa iniciativa):

«1ª
O despacho de 8 de Setembro de 1989 do SEAF, que autorizou a ASEA 

BROWN BOVERI ELÉCTRICA, LDA, (depois denominada ASEA 
BROWN BOVERI SGPS, SA), a aplicar o regime de tributação pelo 
lucro consolidado, no período de 1989 a 1991, teve em conta o grupo 
de empresas de que eram elementos constituintes a empresa dominante 
e empresas no seu domínio (na altura a ASEA BROWN BOVERI, Re-
parações Industriais e Marítimas, Lda e a ASEA BROWN BOVERI, 
Electronave, Serviços de Assistência Técnica, Lda);

2ª
Todas as empresas do grupo detinham as características exigidas na 

alínea b) do n° 2 do artigo 59° do CIRC;

3ª
Com a aquisição em 29 de Dezembro de 1989 do domínio total da em-

presa ASEA BROWN BOVERI, Sociedade de Gestão de Investimento 
Imobiliário, SA (SGII,SA.), deu -se a alteração da estrutura do grupo 
situação totalmente desconhecida por parte da Administração Fiscal;

4ª
O objecto principal da nova empresa que passou a ser dominada, em 

domínio absoluto, pela ASEA BROWN BOVERI ELÉCTRICA, Lda, 
era o arrendamento de imóveis por si adquiridos ou construídos, e/ou 
ainda a sua venda, estando abrangida por um regime de tributação 
especial em IRC, assente numa taxa de tributação reduzida (então 
prevista na alínea a) do n° 1 do artigo 26° do Estatuto dos Benefícios 
Fiscais);
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5ª
Tal situação teria sido impedimento à concessão de autorização de 

RTLC à ASEA BROWN BOVERI, Eléctrica, Lda, por não verificação 
dos pressupostos previstos na alínea b) do n° 2 do artigo 59° do CIRC 
(princípio de “todas as empresas dentro ou todas as empresas fora”);

6ª
A autorização para aplicação do RTLC não era concedida a um grupo 

em sentido subjectivo formado pelas empresas que o constituíam ao 
tempo do pedido de autorização ou da concessão desta, mas sim à 
empresa dominante para aplicação no conjunto de todas as empresas a 
ela ligadas pela relação de domínio absoluto;

7ª
E uma alteração na composição do grupo económico a funcionar em 

relações de domínio absoluto (nos termos do artigo 488° do CSC e sua 
aplicação para efeitos do artigo 59º do CIRC) é causa de caducidade do 
regime autorizado (ainda que apenas para as outras empresas) se implicar 
a perda de um dos pressupostos essenciais para a concessão;

8ª
Só podia ser essa a interpretação do n° 6, mesmo na sua redacção 

inicial, do mesmo artigo 59° sob pena de descarado convite a fraude 
à lei;

9ª
Assim, da redacção inicial do artigo 59° do CIRC, já decorria tal 

caducidade, tendo a Circular 4/90, de 9 de Janeiro (ponto 8.2.) apenas 
desenvolvido e exposto as consequências da interpretação da lei;

10ª
Aplicando tal interpretação ao caso concreto, a Administração Fiscal 

tinha que concluir que a autorização concedida por SEAF tinha caducado 
no final do exercício no qual a modificação teve lugar, para o caso em 
presença, 1989, exercício em que se deixou de verificar uma das condi-
ções referidas no n° 2 do artigo 59º do CIRC (n°6 do mesmo artigo).

Assim, deve ser concedido provimento ao recurso, revogando -se o 
douto Acórdão recorrido por decisão que considere correcta a liquidação 
impugnada».

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, pois nas instâncias «fez-
-se boa interpretação da lei», na linha de jurisprudência deste Supremo 
Tribunal Administrativo.

1.4. O processo tem os vistos dos Exmºs. Adjuntos.
2. Vem provada a matéria de facto que segue:

«A)
ASEA BROWN BOVERI ELECTRICA, Ld.”, alegando possuir 

o domínio total das duas sociedades acima identificadas. Asea Brown 
Boveri Serviços de Assistência Técnica, Ld.ª e Electronave – Reparações 

Industriais e Marítimas, Ld.ª, bem como alegando estarem reunidos os 
requisitos exigidos pelo art. 59º do CIRC, requereu autorização para 
que o lucro tributável em IRC fosse calculado em conjunto para todas 
as sociedades do Grupo, mediante a consolidação dos Balanços e das 
demonstrações de resultados das sociedades que o integram, cujo reque-
rimento foi autorizado por despacho de 08/09/89 de Sua Exª o SEAF, 
conforme informação de fls. 77 a 88, que se dá por reproduzido;

B)
O respectivo grupo ficou a ser constituído pelas seguintes socieda-

des:
 - Asea Brown Boveri Eléctrica, Ld.ª – pessoa colectiva n.° 500031975, 

como sociedade dominante
 - Asea Brown Boveri – Serviços de Assistência Técnica, Ld.ª, pessoa 

colectiva n.° 502129972
 - Electronave – Reparações Industriais e Marítimas Ld.ª, pessoa 

colectiva n° 502129972, conforme anexo 22 -C de fls. 20, dando -se 
a declaração Mod. 22 e anexos, de fls. 18 a 23 -v, por integralmente 
reproduzida;

C)
A impugnante, na qualidade de sociedade dominante, autoliquidou em 

28.05.92 o IRC no montante a recuperar de 14.283.103$00, conforme 
declaração Mod. 22 e anexos, de fls. 18 a 23 -v;

D)
Em cumprimento da Ordem de Serviço n.° 3000/94 de 26/11/94, os 

Serviços de Fiscalização procederam à análise do lucro consolidado do 
grupo “ASEA BROWN BOVERI ELECTRICA, Ld.ª”, dos exercícios 
de 1990 e 1991, tendo verificado que a sociedade dominante adquirira, 
em 29.12.89, o domínio total sobre a sociedade ABB -SGII, S.A., con-
forme documentos de fls. 75 a 96, que se dão por reproduzidos;

E)
Os Serviços de Fiscalização entenderam, então, que a composição 

do Grupo se modificara, e, em consequência, que a autorização de 
consolidação referida na al. A), abrangendo os exercícios de 1989 a 
1991, caducara em 31.12.89, face ao preconizado na al. c) do ponto 8.2 
da circular 4/90 de 9 de Janeiro, conjugado com o ponto 9.2 da mesma 
circular, conforme documentos referidos na alínea anterior;

F)
Por outro lado, a impugnante não apresentou qualquer requerimento, 

nos termos do disposto no art. 59º do CIRS, pedindo a autorização para 
a tributação pelo lucro consolidado, nos exercícios de 1990 e 1991, na 
sequência da aquisição do domínio sobre a ABB, sendo certo que esta 
também tinha a sua sede situada no estrangeiro, conforme documentos 
referidos na al. anterior;

G)
Como consequência da alegada caducidade, cada uma das três so-

ciedades que constituíam o Grupo ASEA BROWN BOVERI ELEC-
TRICA, LDa foi tributada autonomamente para efeitos de IRC, relativa-
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mente aos exercícios de 1990 e 1991, tendo sido emitidos os respectivos 
DC -22, que para além dos valores constantes das declarações mod. 22 
individuais, decorrentes do facto de se ter considerado verificado a 
anulação da consolidação fiscal, incluíram ainda as correcções resul-
tantes da análise efectuada às referidas declarações mod. 22, conforme 
documentos referidos alínea anterior.

H)
Na sequência da anulação da consolidação fiscal nos exercícios de 

1990 e 1991, o. grupo deixou de poder beneficiar da absorção automática 
dos prejuízos verificados nos respectivos exercícios;

I)
Em consequência, à impugnante foi liquidado IRC adicional, indivi-

dualmente, no montante de 50.528.857$00 (que inclui 18.809.822$00 de 
Juros compensatórios), com data limite de pagamento em 06.12.1995, 
conforme liquidação de fls. 17 e Mapa de Apuramento DC 22 de fls. 24 
a 28, dando -se ambos os documentos por reproduzidos;

J)
A impugnação foi deduzida no dia 4 de Março de 1996, conforme 

carimbo de recepção aposto na primeira folha da p.i., que se dá por 
reproduzido».

3.1. A questão que no presente recurso se coloca é a de saber se a 
autorização para tributação pelo lucro consolidado concedida a um dado 
grupo de empresas caduca, ou não, quando esse grupo sofre alteração 
em consequência de a sociedade imperante passar a dominar mais uma 
nova, que aquando daquela autorização não integrava o dito grupo.

No caso, a autorização foi atribuída em 8 de Setembro de 1989, quando 
o grupo era composto por três sociedades, e a integração da quarta 
ocorreu em 29 de Dezembro seguinte, data em que, consequentemente, 
a Administração entendeu caducada a autorização, a que já não atendeu 
no tocante aos exercícios dos anos de 1990 e 1991.

Estamos, pois, perante factualidade passada num tempo em que ainda 
não vigorava o nº 7 do (então) artigo 59º do Código do Imposto sobre o 
Rendimento das Pessoas Colectivas (CIRC), uma vez que esse número 
só foi acrescentado pelo decreto -lei nº 251 -A/91, de 16 de Julho.

A novidade introduzida por este número 7 consiste, para o que aqui 
importa, no estabelecimento da caducidade da autorização concedida 
à sociedade dominante «a partir do ano seguinte, inclusive, àquele em 
que se verificou a alteração da composição do grupo» em consequência, 
designadamente, de esta sociedade «passar a ter o domínio total de uma 
ou mais sociedades que satisfaçam as condições do nº 2» sem que tenha 
sido pedida nova autorização nos prazos do nº 3 do mesmo artigo.

Antes, porém, da introdução do falado nº 7, a lei nada estabelecia 
sobre a caducidade do direito à tributação pelo regime do artigo 59º 
do CIRC, em razão da alteração do grupo, salvo o disposto no nº 6 do 
mesmo artigo, a que adiante nos referiremos.

Daí que este Tribunal tenha entendido que, em casos como o pre-
sente, essa caducidade não opera em consequência do domínio, pela 
sociedade dominante, de mais uma nova sociedade, pois não é efeito 

que estivesse expressamente previsto na lei e não decorre do nº 1 do 
mesmo artigo 59º.

Essa jurisprudência tem corpo, nomeadamente, nos acórdãos de 5 de 
Abril de 2000, proferido no processo nº 24732, e de 5 de Julho seguinte, 
este no processo nº 24961. Aresto aquele que a sentença recorrida aliás 
invocou e seguiu de perto.

3.2. É jurisprudência que ainda desta vez acompanharemos, quer por 
a argumentação da recorrente não se nos apresentar poderosa de molde a 
derrotar os seus fundamentos, quer por assim se fazer a interpretação e 
aplicação uniformes do direito que é aconselhada pelo nº 3 do artigo 8º 
do Código Civil.

A pretensão da recorrente Fazenda Pública, de ver mantida a liqui-
dação impugnada, assenta numa interpretação do artigo 59º do IRC 
segundo a qual a autorização para a tributação pelo lucro consolidado 
é concedida à sociedade dominante tendo em vista um grupo em que 
todas têm as características exigidas pela alínea b) do nº 2 do falado 
artigo. Assim, quando entra no grupo uma nova sociedade, sem aquelas 
características, deixam de se verificar os pressupostos de que dependeu 
a concessão da autorização, caducando a autorização, mesmo à luz da 
redacção inicial do nº 6 do dito artigo.

Este nº 6 dispunha o seguinte: «A autorização caduca, porém, logo 
que deixe de se verificar alguma das condições referidas no nº 2 ou não 
se satisfaçam os requisitos mencionados no nº 4».

Vejamos:
O nº 2 exigia que todas as sociedades do grupo tivessem sede e 

direcção efectiva em território português, que a sociedade dominante 
tivesse o domínio de todas as demais, nos termos do Código das Socie-
dades Comerciais, e que todos os rendimentos das sociedades do grupo 
estivessem sujeitos ao regime geral de tributação em IRC.

Quanto ao nº 4 deste artigo 59º, permitia à Administração condicionar 
a autorização à observância de determinados requisitos.

No caso, não se noticia que da entrada da nova sociedade no grupo 
dominado pela recorrida tenha resultado alteração, relativamente ao 
grupo autorizado à tributação conjunta, das condições referidas no 
nº 2; designadamente, não vem provado que alguma dessas sociedades 
tenha alterado a sua sede, que a dominante tivesse deixado de exercer 
o seu domínio sobre alguma delas, ou que passassem a ter rendimentos 
sujeitos a regime especial.

Como também não vem estabelecido que a autorização tenha fi-
cado condicionada à observância de requisitos que, com a inclusão 
de mais uma sociedade no grupo das dominadas, tenham deixado de 
se verificar.

Daí que o nosso caso fique fora da previsão do nº 6 do artigo 59º 
do CIRC.

3.3. É certo que o novo grupo económico, tal qual ficou constituído 
a partir da integração da nova sociedade, face ao que vem provado, não 
preenchia todos os pressupostos do nº 2 do artigo 59º do CIRC, faltando, 
designadamente, o da sua alínea a), para poder beneficiar do regime de 
tributação pelo lucro consolidado.

Mas o que aqui está em causa não é o direito à tributação em con-
junto das quatro sociedades que integram o novo grupo económico, 
após inclusão da ABB -SGII, S.A., até porque este grupo não obteve a 
necessária autorização.
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O que nos importa saber é se o direito em que, por força da autorização 
de 8 de Setembro de 1989, ficou constituída a sociedade Asea Brown 
Boveri Eléctrica, Ld.ª, de que o seu lucro tributável fosse calculado 
conjuntamente com o das sociedades Asea Brown Boveri – Serviços 
de Assistência Técnica, Ld.ª, e Electronave – Reparações Industriais e 
Marítimas Ld.ª, caducou por força de a primeira ter, entretanto, obtido 
o domínio daquela ABB -SGII, S.A..

Estando claramente adquirido que esta última sociedade, não estando 
incluída na autorização de 8 de Setembro de 1989, sempre seria objecto 
de tributação autónoma, no que toca ao exercício do ano de 1991, aqui 
em causa.

Como se escreveu no acórdão de 5 de Abril de 2000, citado, «A 
caducidade é um efeito jurídico que só poderá ser admitido nos preci-
sos termos em que o mesmo está previsto na lei, por atentar contra as 
legítimas expectativas das partes e contra a segurança ou estabilidade 
das relações jurídico -tributárias».

Ora, só o aditamento do nº 7 ao artigo 59º do CIRC, feito pelo decreto-
-lei nº 251 -A/91, de 16 de Julho, introduziu esse efeito jurídico como 
consequência do alargamento do grupo a que antes fora concedida a 
autorização para tributação pelo lucro consolidado.

Este nº 7 estabelece que «No caso de se verificar alteração na com-
posição do grupo, designadamente por a sociedade dominante passar 
a ter o domínio total de uma ou mais sociedades que satisfaçam as 
condições do nº 2, deverá obter -se autorização, nos termos do nº 3, para 
que o novo grupo seja abrangido pelo regime deste artigo, sob pena 
de a autorização concedida à sociedade dominante caducar a partir do 
exercício seguinte, inclusive, àquele em que se verificou a alteração na 
composição do grupo».

Em consequência, se ao caso em apreciação devesse aplicar -se este 
nº 7, a autorização concedida à recorrida teria caducado em resultado 
do alargamento do grupo, desde logo porque não foi requerida nova 
autorização.

Porém, como o dito nº 7 não rege a situação em análise, a sociedade 
Asea Brown Boveri Eléctrica, Ld.ª mantinha, em 1991, o direito a 
que o seu lucro tributável em IRC fosse calculado em conjunto com 
as sociedades Asea Brown Boveri – Serviços de Assistência Técnica, 
Ld.ª, e Electronave – Reparações Industriais e Marítimas Ld.ª, por esse 
direito lhe ter sido conferido pelo despacho de 8 de Setembro de 1989, 
por ainda se estar dentro do período de validade da autorização previsto 
no nº 5 do artigo 59º do CIRC, e por não terem deixado de se verificar 
as condições ou deixado de ser satisfeitos os requisitos apontados noº 6 
do mesmo artigo.

Improcedem, pelo exposto, as conclusões das alegações de recurso.
4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de 

Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo em, 
negando provimento ao recurso, confirmar a sentença impugnada.

Sem custas.

Lisboa, 2 de Fevereiro de 2006. — Baeta de Queiroz (relator) — Pi-
menta do Vale — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 2 de Fevereiro de 2006.

Assunto:

Fundamentação do acto tributário. Conceito relativo. CPT.

Sumário:

 I — O direito à fundamentação do acto tributário, ou em 
matéria tributária, constitui uma garantia específica 
dos contribuintes, devendo obedecer aos requisitos ex-
pressos nos artigos 82.º do CPT e 125.º do CPA, corres-
pondentes, aliás, no essencial ao artigo 1.º, n.os 1 e 2, 
do Decreto-Lei n.º 256 -A/77, de 17 de Junho — cf. hoje 
o artigo 77.º da LGT.

 II — A fundamentação é um conceito relativo que varia em 
função do tipo legal de acto, visando responder às 
necessidades de esclarecimento do administrado, pelo 
que se deve, através dela, informá -lo do itinerário cog-
noscitivo e valorativo do acto, permitindo -lhe conhecer 
as razões, de facto e de direito, que determinaram a 
sua prática e por que motivo se decidiu num sentido e 
não noutro.

 III — Deve considerar -se suficientemente fundamentado o acto 
de liquidação de IRS efectuado com base em documento 
fornecido pelo contribuinte que, assim, não pode ignorar 
nem aquele iter nem as razões de facto e de direito que 
a determinaram.

Processo n.º 1114/05 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorridos: Carlos Fernando Amorim Teixeira da Silva e outra.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do STA:
A FAZENDA PÚBLICA vem recorrer do acórdão do TCA -Norte 

que negou provimento ao recurso que interpusera da sentença que, por 
sua vez, julgou procedente a impugnação judicial deduzida por Carlos 
Fernando Amorim Teixeira da Silva e esposa Elisabete da Silva Duarte 
Pina Teixeira da Silva, contra a liquidação de IRS de 1991, consequen-
temente a anulando.

Fundamentou -se o aresto recorrido na insuficiente fundamentação 
da liquidação, «já que deixa com incertezas ou dúvidas razoáveis um 
intérprete normal que se supõe seja o administrado, não lhe proporcio-
nando a escolha entre a aceitação da legalidade do acto e o recurso a 
procedimentos graciosos e judiciais», nada obstando o facto de aquele 
acto tributário ter por base documento elaborado pelos impugnantes, 
«que evidencia os montantes emprestados à sociedade, os juros devidos 
e o período a que se reportam», dada «a incerteza da verdadeira natu-
reza dos montantes pagos que são referidos nesse documento» pois é 
sempre necessária a «externação de um discurso fundamentador claro, 
suficiente e congruente» tendo em conta as funções endógena e exógena 
da fundamentação.
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A Fazenda recorrente formulou as seguintes conclusões:
«1. No acto tributário impugnado, a AT assumiu e aceitou os valores de 

juros constantes do documento particular da autoria do contribuinte, por 
estes corresponderem ao resultado final de um cálculo não explicitado 
mas validado pelo consenso dos intervenientes na cessão de quotas.

2. Não pondo em causa a liquidação de juros feita pelo contribuinte, 
era inútil e ocioso que a AT cuidasse de apurar qual a taxa aplicada e so-
bre que montantes incidira, pois estes eram conhecidos pelo contribuinte, 
correspondiam à sua vontade e o seu resultado último, constituindo 
rendimento sujeito a IRS, tinha sempre que ser tributado.

3. Ao actuar como se refere, a AT não violou o seu dever de funda-
mentação.

4. A fundamentação é um conceito relativo, que varia consoante o 
tipo, natureza e circunstâncias do próprio acto, sendo que, na presente 
hipótese, ele não demandava uma mais exigente motivação.

5. Os próprios impugnantes, aliás, não vieram arguir qualquer questão 
relativa à quantificação dos juros, mas apenas quanto à sua natureza e 
momento de sujeição.

6. E, se invocam vício de fundamentação, fazem -no sem explicarem 
em que consiste e evidenciando, pelo teor da sua petição inicial, uma 
perfeita compreensão do acto tributário.

7. A explicitação dos termos de liquidação aqui em causa não habi-
litaria o Tribunal a julgar da observância dos princípios de legalidade, 
imparcialidade e justiça pela AT, mas redundaria em mera sindicância 
de acto da esfera jurídica  - privada do contribuinte.

8. O acórdão recorrido violou o disposto o art. 19.°, b) do CPT e 
77.º, 1 e 2 da LGT.

Termos em que deve ser dado provimento ao presente recurso, 
revogando -se o aresto recorrido, com as legais consequências.»

Não houve contra -alegações.
O Ex.mo magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido 

do não provimento do recurso, por o entendimento expresso no acórdão 
sobre «a deficiente e incompleta fundamentação da quantificação dos 
juros de suprimentos que configuram o facto tributário, resultante da 
falta de indicação dos montantes de suprimentos e das taxas aplicadas, 
correlativas dos diversos períodos temporais considerados» bem como 
«o incumprimento da função endógena da fundamentação do acto tri-
butário, enquanto garantia da transparência da decisão administrativa 
e do controlo jurisdicional eficaz da sua legalidade» se inserirem no 
domínio factual subtraído à sindicância do STA.

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
«A) - Em 1996 -02 -09, no DC2/91, como fundamentação da fixação do 

rendimento colectável, é referido que «...Das diligências levadas a efeito 
concluiu -se que no ano de 1991 foram apurados juros de suprimentos 
feitos pelo sujeito passivo à sociedade “SILVA SANTOS & C. LDA” no 
total de 32.972.000$00. Como na declaração de rendimentos referente 
a 1991 não foi mencionado qualquer rendimento de capitais foi aquela 
importância acrescida ao rendimento colectável declarado...» (cfr. teor 
de fls. do Processo Administrativo apenso aos presentes autos, cujo teor 
aqui se dá por integralmente reproduzido);

B) - Em 1996 -03 -05 é proferido despacho no sentido de se proceder 
«...à tributação do SP pela alteração do rendimento que vem referida...» 
no relatório da Inspecção Distrital de Finanças de Aveiro, onde se refere 

«...2.3.1. irmãos JOAQUIM JOSÉ e CARLOS FERNANDO: Suprimen-
tos até 31/12/90: 130.029 contos, Suprimentos de 1991: 7.250 contos; 
Juros anteriores: 38.975 contos; Juros desde 1990: 21.575 contos; Juros 
1.° trimestre de 1991: 5.394 contos; TOTAL = 203.223 contos (...).

3.2. Entretanto há um outro aspecto da questão que tem relevância 
em termos fiscais e que por isso importa trazer à colação. Com efeito 
prescreve a alínea d) do artigo 6.° do CIRS que são considerados ren-
dimentos de capitais os juros e outras formas de remuneração de supri-
mentos feitos pelos sócios às sociedades.

Por outro lado do n.° l do artigo 8.° do mesmo código diz -se que 
estes rendimentos ficam sujeitos a tributação desde o momento em que 
são colocados à disposição do seu titular. Assim os juros determinados 
aquando da realização do negócio da venda de partes sociais da socie-
dade “SILVA SANTOS & C. LDA” constituem rendimento enquadrável 
na categoria E do IRS. Com efeito, os 300.000 contos recebidos pelos 
irmãos TEIXEIRA DA SILVA e titulados pelas letras resultaram de 
encontro de contas. E entre os valores recebidos estão 65.944 contos de 
juros de suprimentos, valor esse determinado em Julho de 1991.

Nesta conformidade face ao disposto no artigo 8.° n.° l do CIRS era 
neste ano que tais rendimentos deviam ser sujeitos ao englobamento.

No caso do contribuinte CARLOS FERNANDO AMORIM TEI-
XEIRA DA SILVA, o montante de rendimento sujeito a tributação é 
de 32.972,00$00, assim calculado  - ver ponto 2.3.1: (38.975 +21.575 
+5.394)/2 = 32.972 contos...» - cfr. teor de folhas l a 6 do relatório da 
inspecção que faz parte do Processo Administrativo apenso aos presentes 
autos, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido.

C) - Em 1996 -07 -15 a Comissão Distrital deliberou «... prevalecendo 
a posição da Administração Fiscal, mantém -se a liquidação emitida que 
esteve em discussão nesta reunião...» com os fundamentos constantes da 
acta n.° 47, de folhas 28 a 69 dos autos, cujo teor aqui se dá por repro-
duzido, e que, no essencial, reflectem os acima dados por assentes;

D) - Em 1999 -05 -19 foi proferido despacho no sentido de manter o 
acto tributário impugnado, e de enviar os autos para o Tribunal Tribu-
tário de 1.ª Instância de Aveiro, considerando, resumidamente, que «a 
peça impugnatória não acrescenta qualquer elemento aos que serviram 
de base à apreciação pela Comissão de Revisão...» (cfr. fls. 77 e 78 dos 
autos, cujo teor se dá por integralmente reproduzido).»

Vejamos, pois:
Dispõe o art. 21.º, n.º 1 do CPT, epigrafado «direito à fundamentação», 

que «as decisões em matéria tributária, que afectem os direitos ou inte-
resses legalmente protegidos dos contribuintes conterão os respectivos 
fundamentos de facto e de direito».

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

O conteúdo e os requisitos da fundamentação estão, para o que ora 
interessa, expressos nos arts. 82.º do CPT e 125.º do CPA, correspon-
dentes, no essencial, ao art. 1.º, n.ºs 2 e 3 do DL n.º 256 -A/77 de 17/Jun 
– cfr., todavia, o art. 77.º da LGT. Pretende -se o reforço das garantias da 
legalidade administrativa e dos direitos individuais dos cidadãos perante 
a Administração Pública, considerando -se que a falta de fundamentação 
das suas decisões dificulta, muitas vezes, a sua impugnação, graciosa ou 
contenciosa, ou sequer, como expressava o relatório do falado DL, uma 
«opção consciente entre a aceitação da sua legalidade e a justificação 
de um recurso contencioso».
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Exige -se, pois, em geral, a fundamentação dos actos administrativos 
– cfr. art. 124.º do CPA – e tributários – art. 82.º do CPT.

Aliás, o referido direito, com relação aos actos que afectem direitos ou 
interesses legalmente protegidos, constitui hoje, princípio constitucional, 
de natureza análoga aos direitos, liberdades e garantias enunciados no 
título II da parte 1.ª da Constituição da República – art. 268.º.

A fundamentação há -de ser expressa, através duma exposição sucinta 
dos fundamentos de facto e de direito da decisão; clara, permitindo que, 
através dos seus termos, se apreendam com precisão os factos e o direito 
com base nos quais se decide; suficiente, possibilitando ao administrado 
ou contribuinte, um conhecimento concreto da motivação do acto, ou 
seja, as razões de facto e de direito que determinaram o órgão ou agente 
a actuar como actuou; e congruente, de modo que a decisão constitua 
conclusão lógica e necessária dos motivos invocados como sua justi-
ficação, envolvendo entre eles um juízo de adequação, não podendo 
existir contradição entre os fundamentos e a decisão.

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

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

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

O que tudo constitui jurisprudência e doutrina tão correntes, que se 
torna desnecessária a sua enumeração, aqui e agora.

A violação destes requisitos da decisão implica a respectiva ilegali-
dade, fundamento de subsequente anulação, em sede de impugnação ju-
dicial da correspondente liquidação  - arts. 89.º e 120.º, al. c) do CPT.

Cfr. Alfredo de Sousa e J. Paixão, CPT Anotado, 2.ª edição, 
pág. 165.

Assim, a fundamentação é um conceito relativo que varia em função 
do tipo legal de acto, visando responder às necessidades de esclareci-
mento do administrado, pelo que se deve, através dela, informá -lo do 
itinerário cognoscitivo e valorativo do acto, permitindo -lhe conhecer as 
razões, de facto e de direito, que determinaram a sua prática e por que 
motivo se decidiu num sentido e não noutro.

Pelo que um acto está fundamentado sempre que o administrado, 
como destinatário normal, ficar devidamente esclarecido acerca das 
razões que o determinaram estando, consequentemente, habilitado a 
impugná -lo convenientemente, não tendo, todavia, a fundamentação 
de ser exaustiva mas acessível.

Cfr., por todos, o Ac. do STA de 26/05/2004 rec. 742/03.
Como, aliás, se salienta na decisão recorrida, o dever legal da fun-

damentação tem, a par de uma função exógena  - dar conhecimento ao 
administrado das razões da decisão, permitindo -lhe optar pela aceitação 
do acto ou pela sua impugnação  -, uma função endógena consistente 
na própria ponderação do ente administrador, de forma cuidada, séria 
e isenta.

Ora, na hipótese sub judice, e como igualmente se salienta naquele 
aresto, a liquidação em causa foi rigorosamente efectuada com base em 
documento fornecido pelo contribuinte, «elaborado antes da escritura 

(de cessão de quotas)», evidenciando «os montantes emprestados à 
sociedade, os juros devidos e o período a que se reportam», tudo como 
ali se mostra discriminado  - cfr. al. D) do probatório.

Elementos que a Administração aceitou, tomando como válidos os 
quantitativos expressos no documento particular fornecido pelo con-
tribuinte.

Pelo que se não vê como seja possível este não estar ciente das ra-
zões e factos que deram causa à liquidação, de molde a consciente e 
esclarecidamente tomar a referida opção.

Note -se que, no ponto, estamos em sede de uma fundamentação 
formal que não tem a ver com a exactidão dos respectivos pressupostos 
de facto  - fundamentação material  - cuja inexistência poderia levar a 
violação de lei.

Se o recorrente pretende que a materialidade subjacente a tal do-
cumento não expressa a existência de suprimentos, correspondendo, 
antes e apenas, a «distribuição das reservas ocultas inerentes às quotas 
cedidas», tal já se não insere em sede da fundamentação do acto de 
liquidação mas à exactidão ou veracidade dos respectivos pressupostos 
 - de facto ou de direito.

Digamos que, no caso, a clareza, suficiência e congruência da funda-
mentação é a resultante, em linha recta, dos próprios elementos forne-
cidos pelo contribuinte, nomeadamente, o quantum dos juros vencidos 
 - o que, sempre para o efeito, dispensava a dilucidação da respectiva 
taxa bem como o montante sobre que tinha incidido.

Assim, em termos de fundamentação do acto e dadas as expressas 
circunstâncias em que foi praticado, tem -se a mesma por suficiente 
 - conceito relativo que é, nos apontados termos.

Pelo que se acorda conceder provimento ao recurso, revogando -se o 
aresto recorrido e, consequentemente, a sentença, para ser proferida nova 
decisão que, se a tal nada mais obstar, conheça das demais ilegalidades 
imputadas ao acto recorrido.

Custas, a final, na instância, não sendo devidas neste STA.
Lisboa, 2 de Fevereiro de 2006. — Brandão de Pinho (relator) — Lú-

cio Barbosa — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 2 de Fevereiro de 2006.
Processo n.º 1838/03 -30.
Recorrentes: Cristóvão Augusto Belfo e esposa.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Alfredo Madureira.

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

Requerimento de fls. 316 e 317.
Cristóvão Augusto Belfo e mulher, notificados do acórdão desta 

Secção do Supremo Tribunal Administrativo do passado dia 09 de No-
vembro p.p. que lhes indeferiu pedido de aclaração do anterior acórdão 
deste mesmo Tribunal Superior e Secção que, por sua vez, lhes negara 
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provimento ao recurso jurisdicional que haviam interposto do acórdão 
do TCA, vieram agora arguir este de nulo,

Por alegada violação do disposto no art.º 668º n.º 1 al. d) do CPC, em 
virtude de, por um lado, “... não apreciar a ilegalidade cometida pelo 
Tribunal a quo ao fixar como matéria de facto a questão decidenda... 
“uma vez que, sustenta, “... á luz do que se dispõe no n.º 4 do art.º 21º 
do anterior ETAF e 722º, n.º 2 e 729º, n.º 2 do CPC compete ao Supremo 
Tribunal verificar se a Relação no uso dos poderes conferidos pelos n.º 1 
e 2 do art.º 712º do Código de Processo Civil agiu dentro dos limites 
traçados pela lei para os exercer. “

Tanto mais que, aditaram, “Deveria... este Supremo Tribunal 
pronunciar -se substantivamente sobre se a matéria fixada pelo tribunal 
a quo como matéria de facto, legalmente poderia ser assim considerada, 
e não típica matéria de direito tal como é uma evidência cristalina, e, 
como era peticionado nas conclusões 1ª e 2ª do recurso... “– por nós, 
retirámos os sublinhados as maiúsculas e os grossos  -.

E por outro porque, “... no mesmo enquadramento da alínea d) do art.º 668º
do Cod. Processo Civil ao não se ter pronunciado este Supremo Tribunal 
tal como se pedia na conclusão 4ª do recurso, sobre as propositadas 
omissões do tribunal a quo sobre o conteúdo total e interpretação 
correcta de um documento cuja força probatória é estabelecida pela 
lei: a escritura pública de transferência dos bens da recorrente para a 
sociedade comercial. “– igualmente sem grossos e maiúsculas  -.

O Ministério Público e a Fazenda tiveram vista do requerido e nada 
vieram dizer.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
É sabido que é nula por omissão de pronúncia (arts. 668º n.º 1 al. d) 

e 660º n.º 2 do Código de Processo Civil), a decisão judicial (despa-
cho, sentença ou acórdão) que não conheça de questão colocada pelas 
partes e que não tenha resultado prejudicada no seu conhecimento pela 
solução dada a outras.

Sustentam agora os Requerentes que isso mesmo se verifica ocorrer 
no sindicado acórdão e nos termos expostos.

Mas sem razão.
Com efeito e já em função das conclusões de recurso jurisdicional 

oportunamente formuladas e que instruíram o recurso jurisdicional 
apresentado pelos ora Requerentes do acórdão do Tribunal Central 
Administrativo que concedera provimento a anterior recurso da Fazenda 
Pública e julgara antes improcedente a impugnação judicial que aqueles 
haviam deduzido, designadamente face ao invocado e concluído sob os 
números 1, 2, 3, 4, e que aqui e agora se transcrevem:

1.ª  - O acórdão a quo cometeu um conjunto de ilegalidades, falsidades, 
omissões relevantes e distorsões na fixação do quadro fáctico que lhe 
permitiu concluir que o que foi transmitido no negócio jurídico forma-
lizado pela escritura de fls 114 e ss foi uma simples fracção autónoma 
de um prédio em regime de propriedade horizontal vazia de quaisquer 
conteúdos e não o “apport” em sociedade de uma unidade hoteleira a 
funcionar nessa fracção. Assim

2ª  -º Aplicou ilegalmente a alínea a) do nº 1 do artº 712 do CPC ao 
editar como matéria a conclusão 1ª das alegações da recorrente Fazenda 
Pública sem se dar conta que essa conclusão mais não era que a questão 
decidenda e como tal uma clara e genuína questão de direito.

3.ª  - É supinamente falso face a tudo quanto consta do processo e 
nomeadamente no ponto 17 dos factos provados, afirmar que antes de 

Junho de 1993, portanto antes da formalização de negócio jurídico em 
causa, não existir uma Unidade Funcionante e que o estabelecimento 
de hotelaria só passou a existir com a constituição da sociedade, com a 
entrega ao outro outorgante.

4ª  - É uma omissão relevante não fazer alusão ao conteúdo total da 
escritura pública que formalizou o negócio e onde se referem bens 
corpóreos (bens móveis que constituem o recheio da unidade hoteleira) 
e incorpóreos (o próprio nome do estabelecimento: Hotel D. Inês) que 
fazem parte de mesmo negócio.

5ª  - É uma grave distorção afirmar que a reserva SIFIT não passou 
para sociedade face à confirmação pelo próprio T.V.T. que instruiu o 
relatório de fiscalização da existência de uma conta 577 com reserva 
na sociedade transmissária.

6ª  - Face aos factos dados por provados nos autos, depurados eles 
das irregularidades introduzidas pelo acórdão “a quo”, e nomeadamente 
perante o conteúdo dos pontos 9, 13, 14, 15, 17 e 25 e até mesmos os 
pontos acrescentados nºs 34, 35 e 36, a única conclusão irrefragável 
é que o negócio formalizado na escritura de fls. 114 e ss só pode ser 
qualificado como de transferência de uma unidade hoteleira para re-
alização de quotas  - apport em sociedade – e logo como verdadeiro 
trespasse de estabelecimento comercial, como bem decidiu o Mª Juiz 
da 1ª Instância Tributária.

7ª  - Decidir, como fez o acórdão recorrido, que tal negocio se reduz 
a uma simples transferência de uma fracção autónoma de um prédio, 
vazia de quaisquer elementos corpóreos e incorpóreos que corporizem o 
“minimum” de um estabelecimento é decidir contra os factos dados por 
provados, em contradição que inquina a sentença a quo com o vicio da 
NULIDADE prevista na alínea c) do nº1 do artº 668 do C.P.C.

8ª  - Em sede de IVA àquele “apport” em sociedade de um todo econó-
mico organizado apto a produzir bens e serviços totalmente tributados 
nesta sede, aplica -se o disposto no nº4 do artº 3º do CIVA não estando 
assim sujeitos aquele negócio à liquidação deste imposto.

9ª  - Quanto às fracções autónomas C/D/F/G/H/I/J foi correcto e legal 
o método de cálculo do IVA a regularizar pela venda das mesmas, mé-
todo consentâneo e adequado à realidade das coisas e como tal fixado 
em reunião na Direcção Distrital de Finanças, pelo que não se vê como 
possa haver lugar a liquidação adicional de tal imposto.

10ª  -. No que respeita às fracções B e E é ilegítima a alteração pro-
duzida pelo acórdão a quo do teor dos pontos 11 e 12 dos factos dados 
por assentes na 1ª Instância, pelo que não pode essa alteração ser válida 
para fundamentar a liquidação do IVA efectuada na base do nº1 do 
artº25º do C.I.V.A.

11ª  - Postas as conclusões anteriores deve assim o acórdão recorrido 
ser revogado, repristinando -se em todas as suas conclusões, a decisão 
do tribunal da 1ª Instância de Coimbra.

O sindicado aresto, agora arguido de nulo por omissão de pronúncia, 
respondeu, além do mais, pela forma seguinte:

… “Com efeito, já perante o objecto e alcance do recurso jurisdicional 
que lhe cumpria apreciar e decidir – cfr. conclusões das alegações de 
recurso oportunamente apresentadas em juízo pela Fazenda Pública e 
que constam de fls. 180 a 186  -, através do qual se perseguia sindicância 
da então impugnada decisão do TT de Coimbra, quer em sede de facto 
quer em sede de direito, nada obstava, antes cumpria, relativamente aos 
factos materiais da causa ali controvertidos e no âmbito das competên-
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cias, nesta sede, conferidas pela lei – cfr. art.º do ETAF  -, que o tribunal 
ora recorrido efectuasse a reapreciação crítica das provas produzidas 
e, se fosse caso disso, como se verificou vir a ser, operasse as altera-
ções que em seu prudente critério os elementos de prova disponíveis 
determinavam, em estrito cumprimento aliás do invocado e aplicado 
art.º 712º do CPC,

Que para os Tribunais da Relação e subsidiariamente aplicável aos 
processos da jurisdição tributária relativamente aos poderes dos Tribu-
nais Centrais quanto aos julgados dos TT de 1ª Instância – cfr. art.º 2 al. 
e) do CPPT – permite, sem sindicância jurisdicional por via de recurso 
– cfr. art.º 712º n.º 6 do CPC  -, a alteração da decisão deste sobre a ma-
téria de facto desde que, como se verifica ocorrer no ajuizado caso, do 
processo constarem todos os elementos de prova que serviram de base 
à decisão sobre os pontos da matéria de facto em causa.

Acresce ainda, a demandar também improcedência deste segmento da 
impugnação perseguida com o presente recurso jurisdicional – cfr. con-
clusões 1ª e 2ª  -, a verificada e relatada circunstância de, relativamente 
à também arguida nulidade de acórdão, por alegada oposição entre os 
fundamentos e a decisão – cfr. conclusão 7ª  -, esta ter sido entretanto 
suprida, por acórdão que consta de fls. 261 a 262, que, sem impugnação 
ou controvérsia subsequente, a considerou não verificada.

Por fim e no que tange à controvérsia proposta quanto aos factos 
materiais da causa e aos juízos que, nesta sede ainda, o tribunal a quo 
entendeu estabelecer e sufragar – conclusões 3ª, 4ª 5ª, 9ª e 10ª  - é também 
manifesta a sua improcedência, decorrente, aliás, da ineficácia processual 
que inquina a sua invocação/alegação.

É, com efeito, sabido e reiteradamente afirmado pela jurisprudência 
dos nossos Tribunais Superiores, tal como proficientemente evidencia 
o Ilustre Procurador Geral Adjunto no seu esclarecido parecer, que este 
Supremo Tribunal, enquanto tribunal de revista, nos processos inicial-
mente julgados pelos TT de 1ª Instância e salvo matéria do conhecimento 
oficioso, têm os seus poderes de cognição circunscritos exclusivamente 
à matéria de direito  - cfr. art.º 21º n.º 4 do ETAF e art.º 722º n.º 1 e 2 
do CPC  -, fixando -se o objecto e alcance impugnatório dos recursos 
jurisdicionais pelas respectivas conclusões, já em cumprimento do ónus 
legalmente imposto ao recorrente – arts. 684º e 690º do CPC.

Ora, como destas inequivocamente emerge, verifica -se antes que, 
com elas e com as alegações que as suportam, os Recorrentes mais não 
fazem do que reequacionar apenas questões que se prendem ou atêm 
com a fixação dos factos materiais da causa e aos juízos que, ainda nesta 
sede, deles porventura importava retirar e que, por não demandarem a 
interpretação de qualquer norma jurídica, haverão de qualificar -se como 
verdadeiros juízos de facto também,

Que, agora, importa reter como definitivamente assentes,
E inquestionável a matéria de facto fixada pela impugnada decisão, 

bem assim como os juízos de facto que nela se formularam,
Uma vez que o eventual erro na apreciação das provas e na fixação 

dos factos materiais da causa, para relevar efeito útil, haveria de emergir 
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. 
“ - cfr. art.º 722 n.º 2 do CPC  -, erro que não só não se verifica ocorrer, 
como, aliás, nem sequer vem alegado e muito menos demonstrado.

Assim e consequentemente, importa concluir pela improcedência de 
todas as conclusões do presente recurso jurisdicional … “

Sendo assim, manifesto é, tal como se deixa evidenciado pelas trans-
crições efectuadas, que, ao contrário do que se afirma no requerimento 
em apreciação e relativamente às questões antes colocadas, este Supremo 
Tribunal e Secção não infringiu o disposto no invocado artigo 668º 
n.º 1 al. d) do CPC.

Na verdade, sobre todas elas o sindicado acórdão emitiu pronúncia 
expressa, clara e decisória, afrontando e decidindo os aí invocados e 
controvertidos pontos do acórdão do Tribunal Central Administrativo 
que, em sede de recurso jurisdicional, lhe cumpria reapreciar.

Não ocorre, pois, a invocada nulidade por omissão de pronúncia.
Pelo exposto e sem necessidade de outros considerandos, acordam os 

Juízes desta secção do Supremo Tribunal Administrativo em indeferir 
o requerido.

Custas pelos Requerentes, fixando a taxa de justiça em €99 – noventa 
e nove euros  -.

Lisboa, 2 de Fevereiro de 2006. — Alfredo Madureira (relator) —
Baeta de Queiroz — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 8 de Fevereiro de 2006.

Assunto:

Caducidade do direito à liquidação. Caducidade suscitada 
pelo Ministério Público. Artigos 121.º e 124.º, n.º 2, alí-
nea b), do CPPT. Omissão da notificação do parecer do 
MP à autoridade recorrida. Nulidade. Artigo 201.º, n.º 1, 
do CPC.

Sumário:

 I — A caducidade do direito à liquidação não é de conheci-
mento oficioso.

 II — Mas se o Ministério Público suscitar tal caducidade no 
seu parecer já o Tribunal pode conhecer dessa alegada 
caducidade.

 III — Porém, tal parecer deve ser notificado às partes, nomea-
damente à autoridade recorrida.

 IV — A omissão de tal diligência produz a nulidade prevista no 
artigo 201.º, n.º 1, do CPC, com a subsequente anulação 
da sentença.

Processo n.º 810/05-30.
Recorrente: Câmara Municipal do Porto.
Recorrido: ENGIL — Sociedade de Construção Civil, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lúcio Barbosa.

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

1. ENGIL – Sociedade de Construção Civil, SA, com sede na Rua 
Mário Dionísio, 2, Linda -a -Velha, Oeiras, impugnou judicialmente, 
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junto do então Tribunal Tributário de 1ª Instância do Porto, o acto de 
liquidação das taxas relativas a ocupação da via pública com tapumes 
na Rua Pedro Homem de Melo, Porto, praticado, por subdelegação, pelo 
chefe da Divisão Municipal de Receita do Município do Porto.

O Mm. Juiz do TAF do Porto julgou a impugnação procedente, anu-
lando, em consequência a liquidação impugnada.

Inconformada com esta decisão, a Câmara Municipal do Porto 
interpôs recurso para este Supremo Tribunal.

Apresentou as respectivas alegações de recurso.
Por sua vez, a impugnante contra -alegou.
Subiram os autos a este Supremo Tribunal.
Aqui, o EPGA emitiu douto parecer, sustentando que o recurso não 

merece provimento.
Foram colhidos os vistos legais.
Entretanto, o Mm. Juiz relator proferiu o seguinte despacho:
“Nas suas alegações de recurso, a recorrente, Câmara Municipal do 

Porto, refere que deveria ter sido ouvida sobre questão suscitada pelo 
Ministério Público: caducidade do direito à liquidação.

Escreveu a final:
“Pelo que só se poderá concluir que em sede de processo do con-

tencioso tributário parece não poder prescindir da audição de ambas as 
partes, o que in casu não veio a acontecer”.

E alcandorou esta temática a questão (a apreciar, ao que se crê, pelo 
tribunal superior) ao escrever a seguir:

“A questão seguinte …”.
Porém, tal alegação não está vertida nas conclusões.
Quer isto dizer que as conclusões apresentadas não reflectem um dos 

fundamentos descritos nas alegações.
Convido assim a recorrente a apresentar, em 10 dias, novas conclusões 

– art. 282º, 6, do CPPT”.
A recorrente apresentou então novas conclusões, que são do teor 

seguinte:
1. A caducidade do direito à liquidação gera mera anulabilidade pelo 

que não é do conhecimento oficioso, devendo antes ser invocada pelo 
impugnante.

2. A caducidade do direito à liquidação suspende -se com a instauração 
da acção judicial até ao trânsito em julgado da decisão.

3. A arguição de novos vícios do acto impugnado, pelo Ministério 
Público ou por uma das partes, obriga à audição da parte contrária, de 
acordo com o princípio plasmado no artigo 98º da LGT, o que no caso 
em apreço não veio a suceder.

4. Anulado um acto administrativo por se mostrar inquinado de vício 
de forma, a Administração está obrigada à prática de um acto tributário 
legal, que tendo o mesmo objecto, substitua o acto anulado e efective 
a reposição da legalidade – estando obrigada a proceder à liquidação 
do tributo.

5. O acto renovado, emitido em execução de sentença de anulação, 
produz efeitos referidos ao momento da prática do acto anulado e deve 
tomar em consideração a situação de facto e de direito já existente.

Ouvido, o impugnante manteve o teor das suas contra -alegações, 
cujas conclusões são do teor seguinte:

A. A agravante não interpreta correctamente o vertido no art. 121º 
do CPPT.

B. O Tribunal só deverá ouvir as Partes se o Ministério Público 
suscitar questão que obste ao conhecimento do pedido (cfr. n.2 do 
art. 121º do CPPT).

C. O Ministério Público não suscitou questão que obstasse ao co-
nhecimento do pedido, pois a impugnante pediu que fosse anulada a 
liquidação da taxa objecto da sua impugnação e o Tribunal anulou a 
liquidação dessa mesma taxa.

D. A sentença recorrida não é merecedora de qualquer censura pelo 
facto de ter conhecido da questão da caducidade do direito à liquidação, 
mesmo não tendo a impug nante suscitado tal questão, mas antes e apenas 
o Ministério Público.

E. Não é admissível que a agravante pretenda estabelecer confusão 
entre a pre sente impugnação judicial e aquela outra que, em 15/09/1997, 
a agravada apresentou con tra um outro acto de liquidação entretanto 
anulado, aliás.

F. Não é lícito à agravante sustentar que com a dita impugnação judi-
cial apre sentada em 15/09/1997 se suspendeu, até ao trânsito em julgado, 
o decurso do prazo de caducidade do direito à liquidação.

G. A liquidação cuja caducidade se operou e de que ora curamos não 
é a do direi to à liquidação impugnada em 15/09/1997, mas sim a do 
direito à liquidação que teve lugar em 28/10/2002 e foi impugnada nos 
presentes autos em 06/02/2003.

H. De 05/09/1996, data em que ocorreu o facto tributário, a 30/10/2002 
(data da notificação da dita liquidação), decorreram mais de seis 
anos!

I. Demonstrada está a caducidade do direito à liquidação, à luz do 
disposto no n.1 do art. 33º do CPT que é aplicável, atentas as datas 
envolvidas, in casu.

J. A sanação da inconstitucionalidade do R.T.T.L. para o ano de 1996 
só ocorreu por via da rectificação efectuada com a publicação do Edital 
n. 16/2002; ou seja, em 16/04/2002.

K. E só pode produzir efeitos relativamente aos factos tributários 
que possam ter ocorrido após a entrada em vigor de tal rectificação; ou 
seja, após 16/04/2002.

L. O facto tributário sub judice ocorreu em 1996 e também terminou 
em 1996, pois a impugnante levantou os ditos tapumes e deixou de 
ocupar a referida Rua Pedro Homem de Melo logo em Setembro de 
1996, muito antes da liquidação impugnada nos presentes autos e que 
ocorreu em 28/10/2002.

M. A dita rectificação efectuada pela publicação do Edital n. 16/2002, 
de 16/04/2002, não pode aplicar -se ao caso vertente por não ter sido 
atribuído ao próprio Edi tal qualquer eficácia retroactiva (como imporia 
a 2ª parte do n.1 do art. 12º do C. C.), só podendo dispor para o futuro 
(cfr. 1ª parte do n. 1 do art. 12º do CC).

N. Mesmo que lhe tivesse sido atribuída eficácia retroactiva, sempre 
se ressalva riam os efeitos já produzidos pelo facto tributário em causa 
(cfr. 2ª parte do n.1 do art. 12º do C.C.).

O. Como o dito Edital dispôs sobre as condições de validade formal do 
R. T. T. L. para o ano de 1996, não se poderia deixar de considerar que 
só se aplicava a factos novos (cfr. 1ª parte do n.2 do art. 12º do C.C.).

P. Ainda que se entendesse que o Edital havia disposto “directa-
mente sobre o conteúdo de certas relações jurídicas, abstraindo dos 
factos que lhes deram origem”, então o mesmo só pode abranger “as 
próprias relações já constituídas, que subsistam à data da sua entrada 
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em vigor” (cfr. 2ª parte do n.2 do art. 12º do C.C.), o que não é o caso 
dos vertentes autos.

Q. O dito Edital não veio proceder à rectificação de um erro material, 
mas sim de um erro jurídico, pelo que, ao confrontarmo -lo como disposto 
no art. 12º do C.C., só pode resultar a manutenção da inconstitucionali-
dade do R.T.T.L. para o ano de 1996 quanto à sua aplicação a um facto 
tributário ocorrido, verificado e cessado em 1996.

O EPGA mantém o seu parecer.
Colhidos vistos complementares, cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto fixada na instância:
A. Em 28/10/2002 foi a impugnante notificada para proceder ao 

pagamento de 69.683,74 €, referente à liquidação definitiva das taxas 
relativas a ocupação da via pública com tapumes na Rua Pedro Homem 
de Melo, verificada em 5/09/1995, conforme participação nº 2966/96 de 
Divisão Municipal de Trânsito de 12/09/1996 (fls.11dos autos).

B. Em 05/02/1997 a impugnante tinha sido já notificada da Repar-
tição Administrativa de Licenças e Contencioso Fiscal para proceder 
ao pagamento da quantia de 69.683,74 € relativa à cobrança coerciva 
referente a ocupação via sem licença.

C. Em 27/06/1997, a impugnante apresentou reclamação graciosa, a 
qual veio a ser deferida.

D. Em 15/09/97 foi apresentada impugnação judicial e por sentença 
de 25/03/99, foi declarada a inconstitucionalidade formal da Tabela de 
Taxas e Outras Receitas Municipais, e, em consequência, anulado o acto 
de liquidação, objecto da impugnação.

E. Desta sentença apresentou o Ministério Publico junto do tribunal 
tributário de 1ª instância do Porto recurso para o Tribunal Constitucional, 
cujo Acórdão 28/01, de 30 de Janeiro de 2001, concluiu pela inconsti-
tucionalidade formal da Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais, 
por falta de indicação de lei habilitante.

F. Em 17/02/1997 a impugnante prestou garantia bancária nº 
AQ5027228GNP, no montante de 69.852.675$00 junto do Banco Pinto 
e SottoMayor, tendo requerido a suspensão da cobrança do débito.

G. Em 24/05/01 a impugnante, em consequência das decisões, acima 
referidas veio requer a devolução da supra identificada garantia ban-
cária.

H. Pelo Edital nº16/2002, de 16 de Abril, foi rectificado o regulamento 
em discussão nos autos, Regulamento da Tabela de Taxas e Licenças 
para o ano de 1996, aprovado pela Assembleia Municipal do Porto, em 
16 de Janeiro de 1996.

3. Na conclusão 1ª das suas alegações de recurso a recorrente defende 
que a caducidade do direito à liquidação gera mera anulabilidade, não 
sendo assim de conhecimento oficioso, devendo antes ser invocada 
pelo impugnante.

É realmente verdade que a caducidade do direito do Estado à liquida-
ção deve ser invocada pela parte – vide, a título de exemplo, o Acórdão 
do Pleno da Secção de Contencioso Tributário deste STA de 18 de Maio 
de 2005 (Rec. n. 1178/04). E não foi.

Sucede, porém, que o MP levantou tal questão no seu parecer, o que 
permitia ao Tribunal conhecer da dita questão.

Isto decorre do disposto nos artºs.121º e 124º, 2, b) do CPPT, bem 
como no art. 27º, d) da LPTA (então vigente), no tocante aos recursos 
contenciosos.

Podia pois o Mm. Juiz conhecer de tal questão.

É certo que, como bem refere a recorrente, tal questão, que obstou ao 
conhecimento do mérito da causa, deveria ser levado ao conhecimento 
das partes.

E não o foi.
Que consequências?
Pois bem.
Como dissemos acima, o Mm. Juiz considerou caducado o direito 

à liquidação.
Quer isto dizer que o Mm. Juiz decidiu no sentido propugnado pelo 

MP, sem que a parte, no caso a ora recorrente, tenha sido ouvida sobre 
tal questão.

Foi pois omitida uma diligência que patentemente pode influir na 
decisão da causa.

Vale isto por dizer que tal omissão gera a nulidade prevista no 
art. 201º, 1, do CPC.

Que foi tempestivamente arguida – art. 205º do CPC.
Impõe -se assim a anulação da sentença e termos subsequentes – 

art. 201º, 2, do CPC, havendo pois que ouvir, previamente à prolação 
da sentença, as partes sobre a questão prévia suscitada pelo MP junto 
do tribunal de 1ª Instância.

4. Face ao exposto, acorda -se em anular os termos processuais subse-
quentes à apresentação do parecer do MP, prévio à sentença, incluindo, 
como é óbvio, a dita sentença.

Sem custas.
Lisboa, 8 de Fevereiro de 2006. — Lúcio Barbosa (relator) — Baeta 

de Queiroz — Pimenta do Vale.

Acórdão de 8 de Fevereiro de 2006.

Assunto:

Recurso jurisdicional per saltum. Matéria de facto. Incom-
petência em razão da hierarquia.

Sumário:

 I — A Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo, nos recursos interpostos direc-
tamente das decisões dos TT de 1.ª Instância, apenas 
tem competência para conhecer de matéria de direito 
[cf. artigos 21.º, n.º 4, 32.º, n.º 1, alínea b), e 41.º, n.º 1, 
alínea a), do ETAF e 280.º, n.º 1, do CPPT].

 II — Se, nas conclusões das suas alegações, o recorrente in-
vocar matéria de facto que não só contraria mas também 
não foi levada em consideração na decisão recorrida, é 
aquela Secção incompetente, em razão da hierarquia, 
para conhecer do recurso, sendo competente o Tribunal 
Central Administrativo.
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Processo n.º 1043/05 -30.
Recorrente: Manuel Fonseca Cardoso.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

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

1 – Manuel Fonseca Cardoso, contribuinte nº 106092731, residente 
em Colégio, Tarouquela, Cinfães, não se conformando com a sentença 
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu que julgou improcedente 
a impugnação judicial que deduziu contra os actos de liquidação adi-
cional de IVA, respeitante aos anos de 1993, 1994 e 1995, no valor de 
598.060$00 e juros compensatórios, no valor de 307.856$00, dela vem 
interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:

1 - Foi mantida a tributação ao recorrente com a fundamentação de 
que os jogos de matraquilhos não são jogos desportivos.

2 - Há violação constitucional, porquanto igual tratamento não foi dado 
à generalidade dos contribuintes, que foram tributados pela taxa reduzida, 
no seguimento do despacho do Secretário de Estado para os Assuntos 
Fiscais, de 28 de Dezembro de 1987 e transmitido aos Serviços Fiscais 
através do ofício  - circulado n.º 2720, de 12 de Janeiro de 1988.

3 - Há Ilegalidade, porquanto os jogos de matraquilhos são jogos 
desportivos, tais como as mesas de bilhares, ping -pong, etc.

4 - Há, deste modo, violação, entre outros, dos artigos 13° CRP, do 
art.º 18° da CIVA, errando a douta sentença no enquadramento factual 
e aplicação de Direito.

A Fazenda Pública não contra alegou.
O TCA do Norte julgou -se incompetente para apreciar o recurso, por 

este versar, exclusivamente, matéria de direito.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer suscitando 

a questão prévia de incompetência, em razão da hierarquia, deste STA 
para conhecer do recurso, uma vez que nas suas alegações, “o Recorrente 
funde, também, o recurso na afirmação de factos que o Mmº Juiz “a quo” 
não estabeleceu: que outros contribuintes (certamente nas condições do 
Recorrente) foram tributados por taxa mais baixa e que essas tributações 
foram feitas pelos Serviços Fiscais no cumprimento de um despacho do 
Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais de 28.12.1987”.

Desta questão prévia foram notificadas as partes (artº 704º do CPC), 
sem que qualquer delas sobre a mesma se tivessem pronunciado.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir a questão prévia suscitada 
pelo Exmº Magistrado do Ministério Público, aliás, de conhecimento 
oficioso.

2 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
A) O Impugnante, nos anos de 1992 a 1996, exerceu a actividade 

de prestação de serviços em festas e feiras, com pelo menos jogos de 
matraquilhos, usando para o efeito pavilhão desmontável, cfr. doc. de 
fls. 9 dos autos e artigo 7º da PI que aqui se dão por reproduzidos;

B) O Impugnante, no ano de 1997, foi alvo de inspecção a qual 
abrangeu os anos de 1992 a 1995, inclusive, tendo AF concluído pela 
aplicação dos métodos indiciários e realizadas as competentes correcções 
à matéria colectável, cfr. relatório de inspecção de fls. 9 e segs. que aqui 
se dá por reproduzido, donde resulta:

“(...)

3  - ANÁLISE FISCAL
O movimento da actividade exercida nos anos a fiscalizar, foi o 

seguinte:
Ano de 1992 Ano de 1993 Ano de 1994 Ano de 1995
S. Prest. 1.133.393$00 1.790.571$00 2.349.619$00 1.680.392$00
Custos 844.193$00 1.224.894$00 1.574.954$00 1.436.720$00
Res. Fiscal. 289.200$00 565 677$00 774.665$00 243.672$00
3.2.2  - Serviços prestados
Dos elementos de escrita, verifica -se que os proveitos são regista-

dos com base em mapas mensais de apuros diários, conforme modelo 
(Anexo 5) onde constam apenas os totais mensais com IVA incluído, que 
em seguida regista no “Livro de Registo de Serviços Prestados”.

Pela análise aos apuros mensais e custos, verifica -se que estes depen-
dem do critério do contribuinte, no final do mês regista uma importância 
qualquer só para cumprir uma formalidade fiscal. Acontece porém, 
que a maioria dos meses, essa importância é muito inferior à paga às 
entidades pelo aluguer do terreno para instalação do pavilhão, como 
se pode verificar pelas fotocópias anexas (Anexos 5 a 16). Pelo que 
pudemos verificar nos elementos de escrita, desde 1992 até 1995, que 
o contribuinte anualmente frequenta as mesmas festas e romarias, pelo 
que tais prejuízos consecutivos, não podem ser considerados ocasionais, 
mas sim omissões aos serviços prestados.

Segundo declarações no “Auto de Declarações” já referido, o contri-
buinte diz que os jogos de vídeo não são seus, mas não sabe identificar 
o proprietário, se está ou não registado para efeitos de IVA, ou IRS e 
não apresenta qualquer documento relacionado com o recebimento 
da percentagem que lhe coube, pelo que consideramos os proveitos a 
seu favor.

(...)
3.4  - Custos
Os custos do contribuinte, são respeitantes ao aluguer dos terrenos, 

electricidade, tintas a algumas peças para reparação dos jogos.
Como o pavilhão a jogos são deslocados para diversos lugares bas-

tante distantes uns dos outros, acarretam despesas de transportes que 
em nosso parecer atingem somas razoáveis e que pura e simplesmente 
foram omitidas à escrita. Também se verifica omissão à alimentação do 
contribuinte, nos dias em que se encontra deslocado.

(...)
3.6 — Resultado Bruto dois exercício(s)
Não é possível estabelecer qualquer comparação entre os exercícios, 

em virtude dos proveitos dependerem do critério do contribuinte, sem 
qualquer base credível e com omissão de custos, que não permitem 
saber quando e onde foram prestados serviços.

4 - CONCLUSÕES E PROPOSTAS
4.1  - Conclusões
Da análise retro, resulta a convicção da desconformidade entre os 

resultados reais e os declarados. Verificou -se que o contribuinte omitiu 
à sua escrita serviços prestados e custos necessários e indispensáveis 
ao exercício da sua actividade. Não registou os apuros diários, nem os 
dias correspondentes a cada local de trabalho.

Tais factos impossibilitam a quantificação dos resultados directa 
a exactamente, pelo que se mostram verificados os factos previstos 
no n° 1 do artº 38º do CIRS, para cálculo dos resultados por métodos 
indiciários.
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4.2  - Propostas
Para correcção dos serviços prestados, nos termos dos arts. 52º do 

CIRC, propõem -se os seguintes elementos: Em virtude da escrita do 
contribuinte não dispor de elementos que nos permitam calcular os 
dias de serviços prestados ao longo do ano, sou do parecer que são de 
aceitar os 90 dias declarados pelo contribuinte, no auto de declarações 
a que já nos referimos (Anexo 16), por os considerarmos próximos da 
realidade.

Como no mesmo “Auto de Declarações” também nos informou que 
o apuro diário em média era de 30.000$00 a 40.000$00, na dúvida e 
para não prejudicar o contribuinte optamos pelo apuro médio diário 
de 35.000$00

Como os custos de transporte do pavilhão e jogos, são indispensáveis 
ao exercício da actividade e por ano trabalha em 13 localidades, constan-
tes do Auto Declarações anexo, somos do parecer que são de considerar 
26 viagens, ao preço estimado dentro de um critério de razoabilidade, 
de 30.000$00 cada.

4.2.1  - Demonstração dos cálculos das vendas e/ou serviços pres-
tados

4.2.1.1. - Exercício de 1992
Serviços prestados = dias de trabalho: 90 x 35.000$00 = 

3.150.000$00
4.2.1.2. - Exercício de 1993
Serviços prestados = dias de trabalho: 90 x 35.000$00 = 

3.150.000$00
4.2.1.3.  - Exercício de 1994
Serviços prestados = dias de trabalho 90 x 35.000$00 = 

3.150.000$00
4.2.1.4. - Exercício de 1995
Serviços prestados = dias de trabalho 90 x 35.000$00 = 

3.150.000$00
4.2.2.  - Demonstração do cálculo de outras correcções:
Custos:
Correcção dos custos para todos os exercícios em questão:
Os declarados, acrescidos de 26 viagens x 30.000$00 = 

780.000$00
5 - CÁLCULO DOS IMPOSTOS
5.1  - IRS
(...)
5.2 -IVA
5.2.1 - Exercício de 1992
Serviços prestados declarados: 1.133.393$00
Serviços prestados corrigidos: 3.150.000$00
Diferença 2.016.607$00
Imposto em falta à taxa de 8%: 2.016.607$00 x 16 % = 322.657$00
5.2.2.  - Exercício de 1993
Serviços prestados declarados: 1.790.571$00
“corrigidos: 3.150.000$00
Diferenças: 1.359.429$00
Imposto em falta à taxa de 16%: 1.359.429$00 x 16 % = 

217.509$00
5.2.3  - Exercício de 1994
Serviços prestados declarados: 2.349.619$00
“corrigidos: 3.150.000$00

Diferenças: 800.381$00
Imposto em falta à taxa de 16 %: 800.381$00 x 16 % = 128.061$00
5.2.4.  -Exercício de 1995
Serviços prestados declarados: 1.680.392$00
“corrigidos: 3.150.000$00
Diferenças: 1.469.608$00
Imposto em falta à taxa de 17 %: 1.469.608$00 x 17 % = 

249.833$00
O imposto em falta vai ser dividido por períodos conforme mode-

los 382 que se elaboram nesta data a vai ser levantado auto de notícia 
para arrecadação dos impostos em falta.

O contribuinte desde 1992 vem liquidando o IVA pelos serviços 
prestados à taxa de 5 %, pelo que na presente data vai ser objecto de 
correcção técnica pelas taxas devidas de 16 % e 17 %, no montante de 
779.873$00, conforme descriminação constante do Anexo 18.

(...)”
C) – O Impugnante, não se conformando com as conclusões acaba-

das de referir, reclamou, em 18 -08 -97, para a Comissão de Revisão, 
vide requerimento a fls. 14 a 19 que aqui se dá por reproduzido, donde 
resulta:

“(...)
Pelo Vogal do S.P. foi dito que o reclamante teve que cessar a acti-

vidade por a mesma ser deficitária, encontrando -se ainda hoje a pagar 
as dívidas contraídas durante o seu exercício. Que a actividade era 
exercida num misto de equipamento pertencente a um tal Elísio que 
lhe dava uma comissão dos apuros e até lhe fazia a escrita. (...) Assim 
apresenta como proposta com vista ao acordo e ainda que considere os 
valores exagerados, que sejam mantidos os valores fixados quanto aos 
exercícios de 1994 e 1995 e que quanto aos exercícios de 1992 e 1993 
fossem fixados respectivamente os volumes de negócios de 2.100 e 2.200 
contos mantendo -se para efeito de IRS os custos corrigidos.

Pelo Vogal da F.P. foi dito que o próprio contribuinte em auto de 
declarações assinado a indicar as feiras e romarias onde a actividade 
era exercida, bem como o apuro... médio diário realizado. Que nem na 
reclamação nem no acto da reunião foi apresentado qualquer documento 
que provasse a existência de um contrato de comissão e, por conseguinte, 
do valor da mesma. Por tudo isso, os elementos declarados não revelam 
a real actividade do S. P., pelo que não pode aceitar a proposta do Vogal 
do S.P. no entanto poderá eventualmente aceitá -la em parte se quanto 
a ambos os exercícios de 1992 e 1993 os custos forem corrigidos na 
proporção da redução do volume de negócios.

Com esta proposta acabou por concordar o vogal do S.P.
Pelo presidente foi dito que corrobora o acordo proposto fixando -se 

definitivamente os seguintes indicadores: (...).”
D) — No acordo obtido na Comissão de Revisão foram mantidos 

os valores fixados na sequência da Inspecção, relativamente aos anos 
de 1994 e 1995 e quanto aos anos de 1992 e 1993 os “custos foram 
corrigidos na proporção da redução do volume de negócios, ou seja este 
passou a ser, respectivamente, de 2.100.000$00 e 2.200.000$00 em vez 
dos 3.150.000$00, para cada ano, fixados na sequência da Inspecção, 
cfr. docs. de fls. 20 a 23, que aqui se dão por reproduzidos;

E) — No “cálculo dos impostos” realizado no Relatório de inspecção 
e na Acta da Comissão de Revisão mencionaram -se as taxas de IVA aí 
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aplicadas, tendo no primeiro se contraposto aquelas às que o Impugnante 
usava nas liquidações que apresentou, idem anterior;

F) — A Administração Fiscal elaborou as liquidações adicionais de 
IVA nºs 97277302, 97277317, 97277322, 97277327, respectivamente 
nos montantes de 154.654$00, 65.509$00, 128.061$00, 249.833$00 e li-
quidações de juros compensatórios nºs 92277298, 92277299, 92277300, 
92277301, 92277313, 92277314, 92277315, 92277316, 92277318, 
92277319, 92277320, 92277321, 92277323, 92277324, 92277325, 
92277326, respectivamente nos montantes 38.153$00, 36.541$00, 
34.620$00, 32.761$00, 13.081$00, 11.654$00, 10.604$00, 9.313$00, 
16.880$00, 15.493$00, 12.888$00, 11.638$00, 20.344$00, 17.877$00, 
14.465$00, 11.553$00, conforme fls. 24 a 43 destes autos que aqui se 
dão por inteiramente reproduzidas.

G) — O Impugnante foi notificado das liquidações impugnadas atra-
vés dos documentos de cobrança a que se reporta a alínea anterior, 
terminando a data limite de pagamento, o dia 31 -11 -97, cfr. doc. e 
fls. 24 a 43;

H) — A presente impugnação foi instaurada no dia 25 de Fevereiro 
de 1997 conforme carimbo aposto na primeira folha da P.I., ou seja a 
fls.2 do processado;

I) — Em auto de declarações de 24/03/1997, de fls. 64 destes autos, 
que aqui se dá por reproduzido, referiu o impugnante “que não tem a 
certeza da média dos apuros diários, mas que em algumas festas tinha 
dia de fazer 30.000$00 e outros 40.000$00...”

Que as máquinas de jogos de vídeo, pertencem a um senhor da Maia... 
de quem recebia 25% da receita de duas e 50% da receita das restan-
tes....”

J) — Em 08/06/1998, a Repartição de Finanças de Cinfães remeteu 
presentes autos à Direcção de Finanças de Viseu.

L) Em 14/02/2000, Direcção de Finanças de Viseu juntou aos autos 
os documentos que constituem fls. 50 a 65.

3 – Como se entendeu, entre muitos outros, no acórdão do STA de 
4/5/94, rec. nº 17.643, “porque a competência do Tribunal se afere 
pelo quid disputatum que não pelo quid decisum, é indiferente, para o 
efeito, determinar a atendibilidade ou o relevo das afirmações factuais 
no julgamento do recurso” (no mesmo sentido, vide Ac. do STA de 
1/4/98, in rec. nº 13.326).

Para determinação da competência hierárquica à face do preceituado 
nos artºs 31º, nº 1, al. b) e 41º, nº 1, al. a) do ETAF e 280º, nº 1 do CPPT, 
o que é relevante é que o recorrente, nas alegações de recurso e respec-
tivas conclusões suscite qualquer questão de facto ou invoque, como 
suporte da sua pretensão, factos que não foram dados como provados 
na decisão recorrida.

Não releva, para efeito da determinação da competência, saber se, 
para decidir a questão de direito tal como o Tribunal ad quem a entende, 
vai ou não ser efectivamente necessário alterar a matéria de facto fixada 
na decisão recorrida, pois o Tribunal ad quem, antes de estar decidida 
a sua competência, não pode antecipar a sua posição sobre a solução 
da questão de direito, pois decidir qual é esta questão cabe apenas ao 
tribunal que estiver já julgado competente.

Assim, a questão da competência hierárquica para efeito daquelas nor-
mas, é uma questão prévia que tem de ser decidida abstraindo da solução 
de direito que o Tribunal ad quem tomaria se fosse competente.

Nestas condições, o que há a fazer para decidir a questão da compe-
tência hierárquica, é apenas verificar se o recorrente pede a alteração da 
matéria de facto ou invoca factos que não vêm dados como provados: 
se o faz, o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de 
direito e fica, desde logo, definida a competência do Tribunal Central 
Administrativo, independentemente da eventualidade de, por fim, este 
Tribunal, então já julgado competente vir a concluir que a discordância 
sobre a matéria fáctica ou os factos não provados alegados são irrelevan-
tes para a decisão do recurso, à face da posição de direito que entende 
adequado (neste sentido, Ac. do STA de 17/2/99, in rec. nº 22.470).

4 – Fazendo aplicação de tais princípios ao caso subjudice e como 
vimos, verifica -se que, nas conclusões das suas alegações, o recorrente 
refere que:

“…igual tratamento não foi dado à generalidade dos contribuintes, 
que foram tributados pela taxa reduzida, no seguimento do despacho 
do Secretário de Estado para os Assuntos Fiscais, de 28 de Dezembro 
de 1987 e transmitido aos Serviços Fiscais através do ofício  - circulado 
n.º 2720, de 12 de Janeiro de 1988…”.

Ora, este circunstancionalismo fáctico não foi fixado pelo Mmº Juiz 
“a quo” no elenco probatório da decisão recorrida.

Deste modo, o teor de tal conclusão não oferece dúvidas de que o 
recorrente não cingiu a sua divergência com a decisão “a quo” à inter-
pretação e aplicação da lei, uma vez que nela se faz referência a matéria 
de facto, pelo que o mesmo não versa apenas matéria de direito.

Assim, deve entender -se que o recurso não tem por fundamento 
exclusivamente matéria de direito, pelo que o Supremo Tribunal Ad-
ministrativo é hierarquicamente incompetente para o seu conhecimento 
(cfr. artºs 21º, nº 4, 32º, nº 1, al. b) e 41º, nº 1, al. a) do ETAF, na anterior 
redacção e 280º, nº 1 do CPPT).

5 – Termos em que se acorda em declarar esta Secção do STA incom-
petente, em razão da hierarquia, para conhecer do presente recurso, sendo 
competente para o efeito o Tribunal Central Administrativo do Norte 
(Secção do Contencioso Tributário) (cfr. artº 18º, nº 3 do CPPT).

Custas pelo recorrente, fixando -se a taxa de justiça em € 100 e a 
procuradoria em 50 %.

Uma vez transitado em julgado o presente acórdão, remetam -se os 
autos ao TCA do Norte.

Lisboa, 8 de Fevereiro de 2006. — Pimenta do Vale (relator) — Bran-
dão de Pinho — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 8 de Fevereiro de 2006.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Impugnação judicial. Legali-
dade da dívida exequenda. Erro na forma de processo. 
Convolação.
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Sumário:

 I — A legalidade, em concreto, da dívida exequenda não 
pode, em princípio, ser apreciada em sede de oposição 
à execução fiscal mas, antes, em impugnação judicial 
da liquidação — artigo 204.º do CPPT.

 II — Nos termos do artigo 97.º, n.º 3, da LGT, deve ordenar -se 
«a correcção do processo quando o meio usado não for 
o adequado segundo a lei».

 III — Não deve operar -se — sob pena da prática de actos 
inúteis, proibida por lei (artigo 137.º do CPC) — a 
convolação da oposição em impugnação judicial se a 
petição é intempestiva para o efeito, pois logo haveria 
lugar a indeferimento liminar por extemporaneidade.

Processo n.º 1135/05 -30.
Recorrente: Vasco José Lança da Rosa.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do STA:
VASCO JOSÉ LANÇA DA ROSA vem recorrer do despacho do 

TAF de Lisboa que lhe indeferiu liminarmente a oposição que dedu-
zira contra a execução fiscal n.º 3158/02/150119.4, do 3.º Serviço de 
Finanças de Loures.

Fundamentou -se a decisão na ineptidão da petição inicial, por obscu-
ridade da causa de pedir; em não ser possível, na oposição à execução, 
apreciar a «ilegalidade concreta ou relativa da dívida exequenda»; dever 
o pedido de suspensão da execução ser nesta formulado e mostrar -se 
inviável a convolação da oposição em impugnação judicial por, à data 
da respectiva propositura, já ter ocorrido o termo final do prazo previsto 
no art. 102.º, n.º 1, al. a) do CPPT.

O recorrente formulou as seguintes conclusões:
«1. A ilegalidade concreta da liquidação por erro de interpretação da 

lei ou da sua aplicação não pode servir de fundamento à oposição em 
processo de execução fiscal.

2. Contudo, o ora recorrente estaria em prazo, à data da prática do 
acto judicial, para a apresentação de impugnação judicial.

3. O decurso do mencionado prazo decorre de o despacho liminar 
objecto do presente recurso ter sido proferido mais de dois anos após.

4. Entende o recorrente não poder ser prejudicado quando não é res-
ponsável pelo decurso do prazo de noventa dias previsto no art. 102.° 
do CPPT.

5. Pelo que, deve o presente processo de oposição ser convolado 
prosseguindo sob a forma de processo própria, ou seja, impugnação 
judicial.

6. Entende o recorrente que estão reunidos os requisitos para a apli-
cação do princípio da economia processual.

7. Apesar de resultar da matéria constante da oposição, qual a causa 
de pedir, considerando -se que no caso sub judice há obscuridade da 
mesma, deverá o recorrente ser convidado ao aperfeiçoamento da PI, 
nos termos legalmente consagrados.

Nestes termos, e com o douto suprimento de V. Ex.a., deve o presente 
recurso ser julgado procedente, sendo o processo convolado para a forma 
adequada prosseguindo os seus termos como impugnação judicial.

Mais deverá ser o ora recorrente convidado a proceder ao aperfeiço-
amento da petição apresentada.»

Não houve contra -alegações.
O Ex.mo magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido 

do não provimento do recurso pois, inexistindo embora a decretada 
ineptidão, todavia é inadequado o meio processual utilizado pois que o 
fundamento invocado se reconduz à discussão da ilegalidade da dívida 
exequenda, mostrando -se impossível a pretendida convolação, pelo 
decurso do referido prazo que o interposto recurso hierárquico não 
suspendeu nem interrompeu.

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
«1 - Em 13/6/2002, a DGCI emitiu a certidão de dívida de IRS, rela-

tiva ao ano de 1998 e no montante global de € 5.518,55, cujo prazo de 
cobrança voluntária tivera o termo final no dia 13/3/2002, na mesma 
surgindo como devedor o opoente Vasco José Lança da Rosa (cfr. do-
cumento junto a fls. 12 dos autos);

2 - A Fazenda Pública instaurou processo de execução fiscal, sob o 
n.° 3158 -02/150119.4, tendo por objecto a cobrança coerciva da dívida 
identificada no n.° 1 (cfr. informação exarada a fls. 35 dos autos; docu-
mento junto a fls. 11 dos autos);

3 - Em 23/6/2002, o opoente foi citado no âmbito da execução fiscal 
identificada no n.° 2 (cfr. informação exarada a fls. 35 dos autos);

4 - No dia 19/7/2002, deu entrada no 3.° Serviço de Finanças de 
Loures a oposição apresentada por Vasco José Lança da Rosa e que 
deu origem ao presente processo (cfr. carimbo de entrada aposto a 
fls. 2 dos autos).»

Vejamos, pois:
Na petição inicial, deve o autor «expor os factos e as razões de direito 

que servem de fundamento à acção»  - art. 467.º, n.º 1, al. d) do CPC.
O facto concreto que serve de fundamento ao efeito jurídico pre-

tendido é que constitui a causa de pedir  - cfr. Antunes Varela e outros, 
Manual de Processo Civil, pág. 245.

Ora, no ponto, o opoente alega, em síntese,  - cfr. arts. 6.º a 9.º da 
petição  - ter sido incorrectamente tributado, tendo interposto recurso 
hierárquico, ainda pendente, e direito ao reembolso das importâncias que 
lhe foram indevidamente, retidas pedindo a suspensão da execução.

Assim, a petição está formalmente correcta pelo que não há ineptidão 
(questão diversa, como se verá, é a da procedência da oposição ou a da 
própria idoneidade do meio processual utilizado).

Impropriedade que o próprio recorrente reconhece apelidando, até, de 
«manifesto, o erro na forma de processo», uma vez que o que está em 
discussão é efectivamente a «legalidade da dívida exequenda».

Pelo que pretende a «convolação» da oposição em impugnação ju-
dicial.

O art. 97.º, n.º 3 da LGT prescreve, em ordem à «celeridade da justiça 
tributária» e à concessão de uma tutela jurisdicional efectiva e plena 
 - cfr. n.ºs 1 e 2  - «a correcção do processo quando o meio usado não for o 
adequado segundo a lei», procurando evitar -se que, apesar de uma errada 
eleição da forma processual idónea, o tribunal deixe de pronunciar -se 
sobre o mérito da causa.
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Como escrevem Leite de Campos e outros, LGT Anotada, 2.ª edição, 
pág. 422, nota 3, «trata -se de uma injunção ao próprio juiz» que «só 
estará desonerado da obrigação de ordenar a correcção da forma de 
processo quando ela se mostre, de todo, inviável»

O que tudo não constitui mais do que a aplicação dos princípios 
anti -formalista, pro actione e pro favoritate instantiae (favorecimento 
do processo).

Todavia, nos autos e como bem se explana na sentença recorrida, tal 
convolação não é possível, dada a extemporaneidade da petição, a ser 
tida como impugnatória.

Na verdade, terminando o prazo de pagamento voluntário em 
13/03/2002  - cfr. n.º 1 do probatório  - e sendo o prazo de 90 dias  - 
art. 102.º, n.º 1, al. a) do CPPT  -, contados a partir de tal termo, a petição 
só foi apresentada em 19 de Julho seguinte.

Pelo que a convolação constituiria puro acto inútil, proibido por 
lei  - art. 137.º do CPC  - pois logo a petição teria de ser liminarmente 
indeferida por extemporaneidade.

O exposto, todavia, nenhum prejuízo traz ao recorrente, dada a possi-
bilidade de pedir, na própria execução fiscal, a sua suspensão e deduzir 
impugnação judicial de eventual indeferimento do recurso hierárquico 
 - art. 76.º, n.º 2 do CPPT.

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

Custas pelo recorrente, com procuradoria de 50 %.
Lisboa, 8 de Fevereiro de 2006. — Brandão de Pinho (relator) — Lú-

cio Barbosa — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 15 de Fevereiro de 2006.

Assunto:

Parecer do Ministério Público. Notificação. Nulidade. Prin-
cípio do contraditório. Reclamação das decisões do órgão 
da administração fiscal. Momento da subida. Retenção. 
Inutilidade.

Sumário:

 I — Não constitui nulidade processual a omissão da notifi-
cação ao reclamante do parecer emitido pelo Ministério 
Público antes da decisão judicial, pronunciando -se pela 
subida a final da reclamação deduzida nos termos do 
artigo 276.º do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário, se o reclamante, ao requerer a admissão da 
reclamação, logo defendeu a sua subida imediata.

 II — Sobem imediatamente as reclamações das decisões 
proferidas na execução fiscal pelo órgão da Adminis-
tração que a tramita sempre que a sua retenção as torne 
completamente inúteis.

 III — Só é completamente inútil a reclamação com subida 
diferida quando o prejuízo eventualmente decorrente 
daquela decisão não possa ser reparado.

 IV — Não está neste caso a reclamação mediante a qual se 
pretende evitar a penhora em bens que o reclamante 
alega não responderem pela dívida exequenda.

Processo n.º 41/06 -30.
Recorrente: Banco Comercial Português, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Baeta de Queiroz.
1.1. O BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A., com sede no 

Porto, recorre do despacho do Mmº. Juiz que não apreciou a sua reclama-
ção do despacho do chefe do serviço de finanças de Valongo 1, proferido 
no processo de execução fiscal nº 1899 -92/100393.3 e apensos.

Formula as seguintes conclusões:

«1.
Do despacho ora recorrido resulta que a questão impeditiva do co-

nhecimento do mérito da reclamação, e que se prende com o momento 
da subida da mesma, foi levantada pelo Representante da Fazenda 
Pública (RFP) e subscrita pelo Ministério Público (MP). A ora recor-
rente não foi notificada de qualquer articulado apresentado por 
estas entidades.

2.
Esta omissão de notificação consubstancia uma violação do princípio 

do contraditório e do princípio do processo equitativo (art° 3º do CPC 
ex vi do art° 2° do CPPT, art° 45° do CPPT e art° 20º, n° 4 da CRP).

3.
Esta irregularidade influiu no exame da causa desde logo porque 

a posição daquelas entidades foi tida em conta aquando da decisão ora 
recorrida e consta expressamente da respectiva fundamentação. Assim 
sendo, aquela irregularidade consubstancia uma nulidade (art° 201º do 
CPC) devendo, em consequência, ser anulados os termos subsequentes 
à referida omissão, incluindo o despacho ora recorrido.

4.
A reclamação/recurso (cfr. epígrafe da secção XI do Capítulo II do 

CPPT) é apresentada no órgão de execução fiscal (art° 277°, n° 2 do 
CPPT). Nos casos em que se verifique o condicionalismo previsto no 
n° 3 do art° 278° do CPPT, “o órgão de execução fiscal fará subir a 
reclamação no prazo de 8 dias” (cfr art° 278°, n° 4, in fine).

Ou seja, sem prejuízo do posterior controlo jurisdicional, prima facie, 
é ao órgão de execução fiscal que compete apreciar e decidir se faz ou 
não subir de imediato a reclamação/recurso.

5.
Por essa razão, na reclamação/recurso (que integra a interposição e 

as respectivas alegações, compostas de fundamentos e conclusões), que 
a lei obriga a apresentar no órgão de execução fiscal parece dever -se, 
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desde logo, expor e fundamentar as razões porque se entende que a 
reclamação/recurso deve subir imediatamente. Foi isso que a então 
reclamante/recorrente fez.

6.

E porque o fez na interposição da reclamação/recurso não parece 
salvo o devido respeito, que fosse necessário (i.e, imprescindível) 
repeti -lo nas alegações (fundamentação e conclusões) as quais faziam 
parte integrante da referida reclamação/recurso.

7.

Os motivos que fundamentavam a subida imediata, constavam ex-
pressamente da reclamação/recurso assim apresentada. Ou seja, para 
além do prejuízo irreparável a ora recorrente invocou as ilegalidades 
susceptíveis de o causarem.

8.

É hoje jurisprudência praticamente pacífica que “em todos os casos 
em que o deferimento da apreciação jurisdicional da legalidade de 
um acto lesivo praticado pela Administração puder provocar para os 
interessados um prejuízo irreparável, não pode deixar de se admitir 
a possibilidade de impugnação contenciosa imediata, pois é a única 
forma de assegurar tal tutela. [...]”

9.

No caso dos autos o diferimento da apreciação jurisdicional da 
legalidade do acto lesivo praticado pela Administração pode provo-
car para o depositário recorrente um prejuízo irreparável, o qual se 
consubstancia, como oportunamente invocado na reclamação -recurso, 
(i) na iminência de procedimento criminal e/ou (ii) na incidência da 
subsequente penhora sobre bens do depositário que não respondem 
nela divida exequenda (uma vez que esta reclamação/recurso veio pôr 
justamente em crise a responsabilidade do depositário pelo paga-
mento da divida exequenda) e que, por isso, não devem ser abrangidos 
pela referida diligência.

10.

De nada serviria, de facto, a revogação do despacho do órgão de exe-
cução fiscal depois da penhora e da venda dos bens deste e, maxime, 
após ter sido instaurado o correspondente procedimento criminal 
previsto no art° 233°, al. a) do CPPT. Há aqui um prejuízo irreparável 
na medida em que ele é inclusivamente impossível de quantificar.

11.

Donde se deve concluir que uma situação como a presente justifica 
um remédio extremo, como é a reclamação/recurso com subida ime-
diata. E, como resultou da jurisprudência supra citada, que o entendi-
mento oposto — para o que aqui releva, o entendimento perfilhado 
pelo despacho recorrido — não é compatível com a ordem jurídica 
constitucional vigente.

12.
E do mesmo modo se deve entender, por último, que a norma do 

art° 278° do CPPT, quando interpretada no sentido de não permitir a 
subida imediata em todos os casos em que a reclamação fique sem 
utilidade alguma por forca da sua subida diferida, é inconstitucional 
por violação do princípio da tutela judicial efectiva — art. 268°, 
n.° 4 da CRP. Inconstitucionalidade que desde já para todos os efeitos 
se invoca.

Termos em que deve ser declarada a nulidade invocada, com as 
devidas consequências ou, caso assim se não entenda, deve o despacho 
recorrido ser revogado, seguindo -se os ulteriores termos (...)».

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

parecer que o recurso merece provimento porque, em súmula, não 
existindo a nulidade invocada pelo recorrente, deve considerar -se que 
foi alegado prejuízo irreparável.

1.4. O processo vem à conferência sem os vistos dos Exmºs. Ad-
juntos.

2. O despacho recorrido é, na parte interessante, do seguinte teor:
«Suscita -se, em sede liminar, uma questão impeditiva do conhe-

cimento do mérito da reclamação e que se prende com o momento 
de subida da mesma – questão, aliás, levantada pelo RFP e subscrita 
pelo MP.

Das decisões proferidas pela administração fiscal e outras autori-
dades da administração tributária que no processo afectem os direitos 
e interesses legítimos do executado ou de terceiro são susceptíveis de 
reclamação para o tribunal tributário. Art. 276.° do CPPT.

Contudo, o tribunal só conhecerá das reclamações quando, depois de 
realizadas a penhora e a venda, o processo lhe for remetido a final, a 
menos que a reclamação se funde em prejuízo irreparável causado por 
qualquer uma das ilegalidades previstas nas als, a), b), c) e d) do n.° 3 
do art° 278.° do CPPT.

Temos, então, dois requisitos cumulativos para que o tribunal possa 
apreciar a reclamação das decisões proferidas pelo órgão de execução 
fiscal, antes de realizadas a penhora e venda:

 - Prejuízo irreparável;
 - Verificação de qualquer das ilegalidades mencionadas que, por via 

destas, cause aquele tipo de prejuízo.
Se há quem entenda que a enumeração do art.° 3.° não é taxativa, 

ou sendo taxativa não poderá restringir -se aos casos indicados e con-
dicionadores do regime de subida imediata das reclamações,  - cfr., 
entre outros, Acds. do STA n.° 0897/04 de 22 -09 -2004; n.° 0644/03, 
de 04 -06 -2003; n.° 0946/02, de 10 -07 -2002; e Jorge Lopes de Sousa, in 
CPPT, anotado, Vislis, 4 edição, pág. 1049 – é certo, também, que essas 
ou outras ilegalidades têm que provocar prejuízo irreparável.

A reclamante, no caso sub iudice, para além de não ter provado in-
diciariamente esse tipo de prejuízo, nem sequer o invocou no petitório 
dirigido ao juiz.

Pelo exposto, considerando não se estar perante qualquer das situações 
previstas nas diversas alíneas do art. 278° n.° 3 do CPPT, ou perante 
outras ilegalidades que provoquem prejuízo irreparável, o processo não 
assume natureza urgente e, por outro lado, não é este o momento para 
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se conhecer do recurso (dele só se deve conhecer após a realização da 
penhora).

Consequentemente, e apesar de, neste processo judicial tributário, 
faltar o pedido a que alude o art.° 193.°, n.° 2, al. a) do CPC, na impos-
sibilidade de conhecer neste momento da reclamação apresentada, nos 
termos e para os efeitos do art.° 278, n.° 1 do CPPT, baixem os autos 
ao SF a fim de prosseguirem os seus termos».

3.1. Há que começar pela questão suscitada pelo recorrente nas três 
primeiras alegações das suas conclusões: a nulidade processual que terá 
sido cometida ao omitir -se -lhe a notificação da resposta da Fazenda 
Pública e do parecer do Ministério Público em que se levantava o tema 
da não imediata apreciação da reclamação. Posto que a sentença acolheu 
a alegação da Fazenda Pública e do Ministério Público sem que o recor-
rente tivesse tido oportunidade de a contrariar, pretende ele que houve 
ofensa do princípio do contraditório e do processo equitativo.

Não é como entende o recorrente, pois tanto monta que a questão 
tivesse sido suscitada naquelas intervenções processuais como não.

O juiz, independentemente do que digam as partes, ou perante o seu 
silêncio, não pode proferir nenhuma decisão sem, primeiro, verificar 
se está chegado o momento para o fazer. No caso, constatando que a 
reclamação só diferidamente podia ser apreciada, não devia dela to-
mar imediato conhecimento, fossem quais fossem as posições que no 
processo a este propósito estivessem expressas. Neste sentido, embora 
a propósito dos recursos jurisdicionais – sendo que ao que nos ocupa 
pode atribuir -se a natureza de recurso judicial – dispõe o artigo 700º nº 1 
alínea a) do Código de Processo Civil (CPC), segundo o qual o relator 
deve corrigir o regime de subida fixado ao recurso.

Como assim, nem a Fazenda Pública nem o Ministério Público assumi-
ram posição sobre a qual o reclamante tivesse o direito de se pronunciar, 
sob pena de violação do princípio do contraditório, antes se limitaram 
a chamar a atenção do Tribunal para uma questão de que ele sempre 
haveria de tomar conhecimento por dever de ofício: a inverificação de um 
pressuposto para a apreciação imediata da pretensão do reclamante.

É certo que o artigo 3º nº 3 do CPC impõe o respeito deste princípio 
mesmo quando se trate de questões de conhecimento oficioso. Mas 
ressalva a «manifesta desnecessidade».

Ora, no caso, o recorrente já tivera oportunidade de se pronunciar 
sobre o momento da subida da reclamação, e fizera -o, de facto, quando 
sobre a questão se pronunciaram a Fazenda Pública e o Ministério 
Público. Na verdade, logo aquando da interposição da reclamação o 
recorrente defendera a sua subida imediata, nos termos do artigo 278º 
nº 3 do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), assim 
afirmando a sua posição sobre a matéria.

Daí que fosse caso de manifesta desnecessidade a nova audição 
do reclamante para se pronunciar sobre questão relativamente à qual 
manifestara previamente o seu entendimento.

Não se deixaram de respeitar, pelo exposto, os princípios do contra-
ditório e do processo equitativo.

Improcedem, pois, as três primeiras conclusões das alegações do 
recurso.

3.2. Passemos então àquela que é, no presente recurso jurisdicional, a 
questão de fundo, e que tem a ver com o momento de subida a tribunal 
da reclamação deduzida contra o despacho do órgão da Administração 
que dirige a execução fiscal.

O recorrente pediu ao chefe de finanças que fizesse subir imedia-
tamente a reclamação ao tribunal alegando – além de outro motivo 
– que a subida diferida lhe roubaria toda a utilidade, pois não evitaria 
a penhora.

Ora, o artigo 278º do CPPT dispõe, no seu nº 1, que «O tribunal só 
conhecerá das reclamações quando, depois de realizadas a penhora e a 
venda, o processo lhe for remetido a final».

Mas o nº 3 do mesmo artigo ressalva o caso de «a reclamação se 
fundamentar em prejuízo irreparável causado por qualquer das seguintes 
ilegalidades:

a) Inadmissibilidade da penhora dos bens concretamente apreendidos 
ou da extensão com que foi realizada;

b) Imediata penhora dos bens que só subsidiariamente respondam 
pela dívida exequenda;

c) Incidência sobre bens que, não respondendo, nos termos de direito 
substantivo, pela dívida exequenda, não deviam ter sido abrangidos 
pela diligência;

d) Determinação da prestação de garantia indevida ou superior à 
devida».

No entendimento da jurisprudência deste Tribunal, não é taxativo este 
elenco de ilegalidades, antes devem ser atendidas, para o efeito, todas 
aquelas de que possa resultar, para o interessado, prejuízo irreparável.

Vejam -se, entre outros, os acórdãos de 7 de Dezembro de 2004 no pro-
cesso nº 1216/04 e de 25 de Janeiro de 2006, no processo nº 1202/05.

Mas entende -se mais do que isso: que devem subir imediatamente as 
reclamações cuja subida diferida lhes retiraria toda a utilidade.

É esta, de resto, a regra consagrada pelo artigo 734º nº 2 do CPC 
para os agravos: sobem de imediato aqueles «cuja retenção os tornaria 
absolutamente inúteis».

Na verdade, mal se entenderia que a lei, admitindo alguém a rebelar -se 
contra uma decisão, permitindo a sua reapreciação por outra entidade, só 
propiciasse a avaliação da pretensão do interessado quando desta apre-
ciação não pudesse resultar nenhum efeito útil. Seria o mesmo que dar 
com uma mão e tirar com a outra – além de assim se consagrar um meio 
de reacção inconsequente, porque de todo desprovido de proveito.

Diz -se, na decisão recorrida, que «a reclamante (...), para além de não 
ter provado indiciariamente esse tipo de prejuízo, nem sequer o invocou 
no petitório dirigido ao juiz».

Mas não se vê qual a relevância de o prejuízo ter sido invocado no 
requerimento dirigido ao órgão da Administração Fiscal que dirige 
a execução, ao pedir a admissão da reclamação, e não nas alegações 
endereçadas ao juiz, que integram os fundamentos dessa reclamação. 
Aparentemente, a objecção não teria lugar se o reclamante tivesse, num 
único instrumento, requerido a interposição da reclamação e apresentado 
as suas alegações, como não estava impedido de fazer – o que patenteia 
a sua escassa consistência.

Entendemos, pelo exposto, que o reclamante alegou, pertinentemente, 
factos capazes de consubstanciar uma situação que, à luz das normas 
apontadas, implique a imediata apreciação da sua reclamação. Entre 
eles figura a iminência de procedimento criminal que lhe é anunciado 
na notificação feita pelo órgão da execução fiscal, de que se acha cópia 
no processo.
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No caso, a reclamante pretende, com a reclamação, evitar a penhora 
de bens seus, que entende não responderem pelo pagamento da dívida 
exequenda.

Como assim, se a reclamação não subisse de imediato, mas só nos 
termos do falado nº 1 do artigo 278º do CPPT, a penhora substantificar-
-se -ía, podendo dizer -se que a decisão que a final viesse a ser proferida 
não teria efeito útil, e o recorrente sofreria, necessariamente, o prejuízo 
que quer afastar.

Mas a verdade que a penhora de bens não causa, necessariamente, 
um prejuízo irreparável, uma vez que pode, a todo o momento, ser le-
vantada e, neste caso, não chegar a produzir qualquer dano; ou o dano, 
a ocorrer, poderá ser reparado.

Mesmo a venda dos bens pode fazer -se regredir, apagando -se os seus 
efeitos; e aqueles que porventura subsistam são de natureza facilmente 
compensável.

A inutilidade resultante da subida diferida da reclamação é noção 
a definir em presença da de prejuízo irreparável de que fala a lei. É 
seguro que o legislador não quis impor a subida imediata de todas as 
reclamações cuja retenção pode originar prejuízos.

Não está em causa, pois, poupar o interessado a todo o prejuízo. Por 
isso se estabelece que as reclamações sobem imediatamente só quando 
a sua retenção seja susceptível de provocar um prejuízo irreparável.

Em súmula, a reclamação que não suba logo não perde todo o seu 
efeito útil, mesmo que não evite o prejuízo que se quer impedir, desde 
que seja possível repará -lo.

Como é, aqui, o caso.
O reclamante alegou, ainda, a iminência de procedimento criminal, 

estribando -se na notificação que lhe foi feita.
Mas tal acontecimento não é uma consequência imediata do acto do 

órgão da Administração; a sua ocorrência só pode ser resultado de uma 
actuação negativa do próprio interessado, notificado para actuar de 
determinada maneira, sob pena desse procedimento, se o não fizer.

Como assim, a evitação do prejuízo que possa advir para o reclamante 
da instauração de procedimento criminal está nas suas mãos; ou, se se 
quiser, o prejuízo só ocorrerá se o próprio reclamante o conjurar.

Improcedem, pelo exposto, as conclusões das alegações do recor-
rente.

4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de 
Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo em, 
negando provimento ao recurso jurisdicional, confirmar a decisão im-
pugnada.

Custas a cargo do recorrente, com 1/6 (um sexto) de procuradoria.
Lisboa, 15 de Fevereiro de 2006. — Baeta de Queiroz (relator) — Lú-

cio Barbosa — Pimenta do Vale.

Acórdão de 15 de Fevereiro de 2006.
Processo n.º 74/05-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Maria Estrela Pereira dos Reis Pascoal.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

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

1  - Maria Estrela Pereira dos Reis Pascoal, melhor identificada nos 
autos, vem pedir a aclaração do acórdão deste Supremo Tribunal Ad-
ministrativo, datado de 15/6/05, que concedeu provimento ao recurso 
interposto pela Fazenda Pública do acórdão do TCA do Norte, que, 
por sua vez, tinha julgado procedente a impugnação judicial que havia 
deduzido contra o acto de liquidação adicional de IRS, relativo ao ano 
de 1992.

A requerente pretende que seja aclarado o referido aresto nos termos 
que constam de fls. 300 e segs. e que aqui damos por integralmente 
reproduzidos para todos os efeitos legais, pretendendo ver esclarecidos 
os seguintes pontos:

 - “Quais são os critérios concretos em que se baseia o despacho do 
Director Distrital de Finanças de Coimbra obtidos mesmo por remissão, 
que permita à ora recorrente exercer o direito referido de “controverter 
a sua base factual de apoio dos valores fixados nesse despacho?”;

 - “Onde e por que meios é que o acórdão ora proferido nos presentes 
autos conheceu do vício invocado de errónea quantificação da matéria 
colectável por métodos indiciários?”.

Requere, assim, “que o Tribunal responda aos dois pedidos de escla-
recimento, dado que são dúvidas pertinentes e sobre estas questões o 
acórdão é absolutamente omisso”.

A Fazenda Pública respondeu a fls. 309, para concluir do seguinte 
modo:

 - O douto Acórdão enuncia com toda a clareza quais as questões que 
constituem o objecto do recurso: saber se, tendo o contribuinte desistido 
da sua reclamação, deixou de poder impugnar o acto tributário com 
fundamento em errónea quantificação da matéria tributável, atento o 
disposto no artigo 136° do CPT e se a decisão tomada pelo Presidente 
da Comissão de Revisão, relevante para a liquidação subsequente do 
imposto, está ou não devidamente fundamentada.

 - sobre as questões que são objecto do recurso o douto Acórdão 
pronunciou -se, quanto à primeira, no sentido de que a desistência do 
pedido para a comissão não tem o sentido de desistência da impugna-
ção judicial e, quanto à segunda no sentido de que o acto impugnado 
não enferma de falta de fundamentação por o mesmo dar a saber qual 
o iter cognitivo seguido pela administração fiscal que levou a uma tal 
conclusão.

 - O douto Acórdão não enferma de qualquer obscuridade ou ambigui-
dade, mais não pretendendo a recorrente do que ver apreciadas questões 
que não constituem objecto recurso.

 - Não se verificam, assim, os pressupostos da alínea a) do n.° 1 do 
artigo 669° do CPC.

O Ex.mo Procurador -Geral Adjunto teve vista nos autos (vide fls. 318). 
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.

2  - Dispõe o art.° 669°, n° 1, al. a) do CPC que qualquer das partes 
pode requerer o esclarecimento de alguma obscuridade ou ambiguidade 
que a sentença contenha.

Por outro lado, tem vindo esta Secção do STA a entender que, só 
pode aclarar -se ou esclarecer -se um acórdão se ele contiver alguma 
obscuridade ou ambiguidade, sendo que ele será obscuro se contiver 
alguma passagem cujo sentido não se compreende e ambíguo quando 
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permita interpretações diferentes (vide, por todos, Acs. de 12/1/00, in 
rec. n° 13.491 e de 10/5/00, in rec. n° 22.648).

Ensina, porém, o Prof. Alberto dos Reis, in CPC anotado, vol. V, 
pág. 151 e 153, que “a sentença é obscura quando contém algum passo 
cujo sentido seja ininteligível; é ambígua, quando alguma passagem 
se preste a interpretações diferentes. Num caso, não se sabe o que 
o Juiz quis dizer; no outro, hesita -se entre dois sentidos diferentes e 
porventura opostos...

Para poder ser entendido o requerimento de aclaração, é necessário 
que se aponte, concretamente, a obscuridade ou ambiguidade, cujo escla-
recimento se pretende, e que se trate realmente de vício que prejudique 
a compreensão da sentença...

Quando o que se pede não é uma alteração, mas um aditamento, deve 
indeferir -se o requerimento, embora o aditamento interesse à sequência 
do recurso”.

3  - No referido acórdão, foi apreciada a questão de saber se, tendo 
desistido da sua reclamação, a contribuinte deixou de poder impugnar 
o acto tributário com fundamento em errónea quantificação da matéria 
tributável, atento o disposto no art° 136° do CPT.

Sobre esta questão, o acórdão pronunciou -se no sentido dessa pos-
sibilidade.

Para além disso, no referido acórdão decidiu -se também que a de-
cisão tomada pelo Presidente da Comissão de Revisão, relevante para 
a liquidação subsequente do imposto e que consta da acta de fls. 80, 
estava devidamente fundamentada.

Ora, no caso em apreço, a requerente não refere qualquer ponto do 
acórdão aclarando cujo sentido seja ininteligível e qual das passagens 
do mesmo se presta a interpretações opostas.

Aliás e do que acima fica exposto, com o requerimento em causa a 
requerente mais não pretende do que obter resposta a duas questões que 
não foram tratadas no aresto referido. Nem tinham que o ser, uma vez 
que não lhe foram colocadas na motivação do recurso, pelo que não 
faziam, assim, parte do seu objecto.

Mas, essa pretensão não pode ser atingida através do pedido de acla-
ração, já que o Tribunal apenas pode esclarecer o que decidiu e as razões 
por que decidiu assim, como resulta do disposto no predito art° 669°, 
n° 1, al. a).

Pelo que, não referindo a requerente qualquer ambiguidade ou obscu-
ridade, o pedido de esclarecimento não pode obter merecimento.

4  - Nestes termos, acorda -se em indeferir o requerido.
Custas pela requerente, fixando -se a taxa de justiça em € 100.
Lisboa, 15 de Fevereiro de 2006. — Pimenta do Vale (relator) — Lúcio 

Barbosa — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 15 de Fevereiro de 2006.

Assunto:

Nulidades de sentença. Omissão de pronúncia. Questões 
novas.

Sumário:

 I — A sentença é nula, nos termos dos artigos 668.º, n.º 1, 
alínea d), do CPC e 125.º, n.º 1, do CPPT, 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 — cf. artigo 660.º, n.º 2, daquele 
primeiro diploma legal — de resolver todas as questões 
que tiverem sido submetidas à sua apreciação, exceptua-
das 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.

 II — Inexiste tal nulidade quando se omite pronúncia sobre 
questões novas que não sejam de conhecimento ofi-
cioso.

Processo n.º 669/05 -30.
Recorrentes: Maria Henriqueta Xavier Amado Infante da Câmara e 

Emílio Infante da Câmara.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do STA:
MARIA HENRIQUETA XAVIER AMADO INFANTE DA CÂ-

MARA E EMÍLIO INFANTE DA CÂMARA vêm arguir a nulidade, 
por omissão de pronúncia, e a consequente reforma, do acórdão de 
fls. 158 e ss.

Alegam, em síntese e para o efeito, que o STA, face ao exposto nas 
conclusões 1.ª a 4.ª das alegações, omitiu pronúncia sobre a questão «de 
saber se... cumpre ao tribunal, perante o qual foi deduzida a impugnação 
judicial, conhecer do mérito da reclamação graciosa com o mesmo 
objecto, anteriormente apresentada, e não decidida pela entidade à qual 
se refere o n.º 1 do art. 98.º do CPT» mais referindo que a reclamação 
tem de ser decidida ou pelo tribunal recorrido ou pelo Director de 
Finanças de Santarém.

Vejamos, pois:
Deve começar por referir -se que, apesar do referido pelos reclaman-

tes, não está em causa a reforma do dito aresto pois que não invocam 
qualquer dos pressupostos elencados no n.º 2 do art. 669.º do CPC.

Ao contrário do que expressam, a eventual nulidade do acórdão por 
omissão de pronúncia não tem por consequência a reforma deste mas a 
respectiva anulação e consequente suprimento daquela, com prolação 
de nova decisão.

Ora, nos termos dos arts. 668.º, n.º 1, al. d) do CPC e 125.º, n.º 1 
do CPPT, a sentença ou acórdão, em suma, a decisão é nula 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. 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.
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Cfr. Alberto dos Reis, Código de Processo Civil Anotado, Vol. V, 
pág. 143.

Trata -se, todavia, de questão que o STA não tinha o dever de apreciar 
por se tratar de questão nova que, como é sabido e a jurisprudência 
vem insistentemente reafirmando, os recursos destinam -se a reapreciar 
questões já decididas pelos tribunais a quo, que não meio de obter novas 
pronúncias sobre matéria nova, suprimindo, por tal via, o respectivo 
grau de jurisdição  - arts. 676.º e 690.º do CPC.

Na verdade, embora suscitada na instância, não foi por ela decidida 
e, à respectiva sentença, não foi arguida a correspondente nulidade por 
omissão.

Cfr., por todos, o Ac. do STA, de 06/10/2004 rec. 0722/04.
Por outro lado, não pode o STA ordenar à entidade administrativa 

competente que profira decisão na reclamação, de modo a formar -se 
acto expresso contenciosamente impugnável.

Se os ora reclamantes entendem que a respectiva apensação à im-
pugnação judicial foi ilegal, deveriam ter suscitado a irregularidade ou 
nulidade secundária oportunamente, nos autos; o que não fizeram.

Assim, tal apensação, ainda que alegadamente ilegal, apenas teve 
a consequência expressa no art. 130.º, n.º 1 do CPT, em termos de 
pronúncia sobre a procedência do pedido, pela autoridade tributária 
 - art. 99.º.

Termos em que se acorda indeferir a reclamação.
Custas pelos reclamantes, solidariamente, fixando -se a taxa de justiça 

em € 99,00.
Lisboa, 15 de Fevereiro de 2006. — Brandão de Pinho (relator) —

Lúcio Barbosa — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 15 de Fevereiro de 2006.

Assunto:

Limites do decreto regulamentar destinado a regulamentar 
um decreto -lei.

Sumário:

 I — Não pode o Governo, no uso dos poderes conferidos 
por um decreto -lei para o regulamentar, emitir um de-
creto regulamentar no qual exclui de previsão contida 
no articulado desse decreto -lei determinados sujeitos, 
sujeitando -os, por esta via, a taxas contributivas diver-
sas das consagradas no diploma legal.

 II — Assim, é ilegal o artigo único do Decreto Regulamentar 
n° 9/88, de 3 de Março, no segmento em que, acrescen-
tando um n.° 2 ao artigo 40.º do Decreto Regulamentar 
n.° 75/86, de 30 de Dezembro, o fez em contrariedade 
com o disposto nos artigos 5.° e 6.° do Decreto-Lei 
n.° 401/86, de 2 de Dezembro, na medida em que nes-
tas últimas normas se estabelece o regime contributivo 

aplicável a todos os trabalhadores agrícolas por conta 
de outrem, e respectivas entidades patronais, e na norma 
regulamentar se quiseram excluir daquele regime algu-
mas dessas entidades patronais e seus trabalhadores.

 III — Quer se atribua carácter interpretativo quer se reconheça 
carácter inovador e revogatório ao referido Decreto Re-
gulamentar n.° 9/88, ele será orgânica e materialmente 
inconstitucional, por violar o n.° 5 do artigo 115.° da 
CRP (na redacção de 1982), que proíbe que diplomas 
legislativos sejam interpretados ou revogados, em qual-
quer dos seus preceitos, por diplomas de natureza não 
legislativa.

Processo n.° 775/05-30.
Recorrente: Ministério Público e a Forrester & C.ª, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

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

1  - Forrester Ca., SA, contribuinte com o n.° 500205744, com sede na 
Rua Guilherme Braga, Vila Nova de Gaia e o Magistrado do Ministério 
Público, não se conformando com a sentença do Tribunal Administrativo 
e Fiscal de Mirandela que julgou improcedente a impugnação judicial 
que aquela deduziu contra o acto de liquidação do Centro Regional de 
Segurança Social de Vila Real, referente a contribuições para a Segurança 
Social do mês de Novembro de 2002, no montante de € 39.498,84 dela 
vêm interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
1 - É ilegal o artigo único do Dec. Reg. N° 9/88, de 03/03, no seg-

mento em que, acrescentando um n° 2 ao art. 4°, do Dec. Reg. n° 75/86, 
de 30/12, o fez em contrariedade com o estatuído nos arts 5 e 6 do 
DL 401/86, de 02/12.

2  - Ilegalidade que se traduz na exclusão pela norma regulamentar 
de algumas entidades patronais e seus trabalhadores do regime legal 
(de Decreto Lei) que, sem vazios, estabelecia o regime contributivo 
aplicável a todos os trabalhadores agrícolas por conta de outrem e 
respectivas entidades patronais.

3  - A sentença recorrida não perfilhando tal entendimento violou, por 
erro de aplicação e de interpretação, os normativos citados.

4  - Pelo que deve ser revogada e substituída por outra que julgue pro-
cedente a acção, naquela parte; seja, tão só anulando -se o acto tributário 
na parte em que liquidou contribuições por aplicação de taxas superiores 
às previstas nos arts 5 e 6 do DL 401/86, de 02/12.

5  - Com o que se julgará procedente, como é de lei e justiça, o nosso 
recurso aqui interposto.

RECURSO DA FORRESTER C.ª, SA.
1ª O n° 2 do artigo 40 do Decreto Regulamentar n° 75/86, que foi 

introduzido pelo Decreto Regulamentar n° 9/88, é ilegal porque viola 
o n.º 2 do artigo 5° do Decreto -Lei n.° 401/86;

2ª Essa disposição regulamentar é também inconstitucional, por força 
do actual n.° 6 do artigo 112° da Constituição (o então n° 5 do artigo 115° 
da Constituição).
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3ª A douta sentença objecto do presente recurso jurisdicional, ao 
aplicar, in casu, o referido n° 2 do artigo 4° do Decreto Regulamentar 
n° 75/86, que foi acrescentado pelo Decreto Regulamentar n° 9/88, 
incorreu em erro de julgamento.

4ª A douta sentença fez essa aplicação, ao considerar que um acto de 
liquidação de contribuições para a segurança social baseado nesse n° 2 
do artigo 4° é válido.

5ª O Supremo Tribunal Administrativo, por douto Acórdão de 16 de 
Junho de 2004 já veio, noutro processo, reconhecer que a razão está 
com a ora Recorrente (Proc. 297/04 — 2a Secção).

A Fazenda Pública não contra -alegou.
O Ex.mo Procurador -Geral Adjunto não emitiu, atento o disposto no 

art.° 109°, n° 3 da LPTA.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2  - A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1. Em 9 de Dezembro de 2002, a Impugnante liquidou e pagou contri-

buições no montante de 38.498,84 Euros referente ao mês de Novembro 
de 2002  - fls. 13.

2. O montante impugnado constitui a diferença entre o montante que 
resulta da aplicação da taxa de 34,75% às remunerações declaradas, e 
o que resulta aplicando a taxa de 29% ou 32,5% oportunamente pago 
pela Impugnante.

3. A Impugnação deduzida em 12 -02 -2003  - fls. 1.
3  - Uma vez que os recursos em apreço têm, no fundo, o mesmo 

objecto, passaremos a deles tomar conhecimento em conjunto.
A questão que constitui esse objecto consiste em saber qual a taxa 

devida à Segurança Social relativamente a trabalhadores agrícolas ao 
serviço da ora recorrente.

Sobre esta questão se debruçou já esta Secção do STA nos acórdãos de 
13/10/04, in recs. n°s 311/04 e 332/04 e de 15/12/04, in rec. n° 3 13/04, 
bem como no Acórdão de 16/6/04, in rec. n° 297/04, cujas conclusões 
são idênticas às do presente recurso e que vamos aqui seguir de perto, 
não só por que concordámos com a sua fundamentação, mas também 
porque importa obter uma interpretação a aplicação uniforme do direito 
(cfr. art° 8°, n° 3 do CC).

Diz -se, então, neste último aresto que a censura feita à sentença re-
corrida diz apenas respeito ao julgamento feito sobre o vício de violação 
de lei imputado ao acto de liquidação.

E a propósito refere que “tal vício radica nas alegadas ilegalidade 
e inconstitucionalidade do n° 2 do artigo 4° do decreto regulamentar 
n° 75/86, introduzido pelo decreto regulamentar n° 9/88, de 3 de Março, 
por violação do artigo 5° do decreto -lei n° 401/86, de 2 de Dezembro, 
e 115° n° 5 da Constituição (actualmente, 112° n° 6).

Conforme se afirma na sentença recorrida, “defende a impugnante que 
a alteração do artigo 4° do Decreto Regulamentar n° 75/86 dada pelo 
Decreto Regulamentar n° 9/98, de 3 de Março, viola o n° 2 do artigo 5° 
do Decreto Lei no 401/86, de 2 de Dezembro, face à definição restritiva 
do conceito de exploração agrícola”. E que o decreto regulamentar de 
1998 modificou o falado decreto -lei, atentando contra o artigo 112° n° 6 
da Constituição (ao tempo 115° n°5).

Ora, a questão que está em causa na presente impugnação judicial 
é a de saber qual a taxa devida à Segurança Social relativamente a 
trabalhadores agrícolas ao serviço da impugnante, ora recorrente. A 
Segurança Social entendeu que essa taxa é de 34,75 %, já que se trata 

de trabalhadores que prestam serviço em explorações agrícolas desti-
nadas essencialmente à produção de matérias -primas para indústrias 
transformadoras que constituem, em si mesmas, objectivo da empresa 
empregadora, a recorrente. Esta, ao invés, defende que não há que dis-
tinguir em função da natureza ou dimensão da exploração agrícola em 
que se emprega o trabalhador. Assim, a taxa devida será, no seu caso, de 
32,5 %, para trabalhadores diferenciados, e de 29 %, para trabalhadores 
indiferenciados.

Tudo está em saber se é legal e, portanto, pode ser aplicado pela 
liquidação impugnada, o disposto no artigo único do decreto regula-
mentar n° 9/88, de 3 de Março, no segmento em que alterou o artigo 4º 
do decreto regulamentar n° 75/86, de 30 de Dezembro, o qual, por sua 
vez, regulamentara o decreto lei n° 401/86, de 2 de Dezembro.

...O decreto -lei n° 81/85, de 28 de Março (mais tarde referido no 
decreto - lei n° 401/86, de 2 de Dezembro, e por ele não revogado), pre-
tendeu “definir o regime especial de segurança social dos trabalhadores 
das actividades agrícola, silvícola e pecuária”, tal como se pode ler no 
sumário publicado no respectivo “Diário da República”.

Sumário que não reflecte toda a realidade, pois a ambição do diploma 
é mais vasta: além de aproximar do regime geral o regime especial da 
segurança social “das pessoas que trabalham em actividades agrícolas”, 
alarga consideravelmente o universo dos trabalhadores agrícolas por 
conta de outrem (que são os que aqui nos interessam) que coloca ao 
abrigo do regime geral de segurança social, deixando submetidos ao 
regime especial, apenas “a generalidade dos trabalhadores eventuais e 
os trabalhadores por conta própria na agricultura, silvicultura e pecuária 
de baixos rendimentos”. Quanto aos “trabalhadores por conta de outrem, 
alargaram -se as categorias de trabalhadores agrícolas que por ele “regime 
geral” são abrangidos, englobando, de entre os trabalhadores por conta 
de outrem, aqueles que o são por forma mais caracterizada ou regular” 
(do preâmbulo do diploma). Assim é que o artigo 3º, conjugado com o 
artigo 2° n° 2, ambos do falado decreto -lei, definiu como abrangidos 
pelo regime geral “os trabalhadores ao serviço da exploração agrícola 
que sejam trabalhadores agrícolas permanentes, independentemente 
da natureza e dimensão da exploração agrícola”; os “que exerçam pro-
fissão para cujo exercício se exijam habilitações técnico -profissionais 
especializadas”; os “que exerçam profissão comum a outras actividades 
económicas”; os “que prestam serviços às empresas” “que se dediquem à 
produção da pecuária, da horto -fruticultura, da floricultura, da avicultura 
e da apicultura, em que a terra tem como função predominante o suporte 
de instalações e cujos produtos se destinam ao mercado comercial ou 
industrial”; e os “que, sendo profissionalmente indiferenciados, prestem 
serviço, embora a título eventual, a empresas individuais ou colectivas 
com 5 ou mais trabalhadores permanentes”.

Abrangidos pelo “regime especial de segurança social das actividades 
agrícolas” ficaram, nos termos do artigo 8° do diploma, “os trabalhadores 
por conta de outrem que prestem serviço em explorações agrícolas que 
não sejam, por essa mesma actividade, abrangidos pelo regime geral”; 
os demais a que o artigo se refere não interessam ao nosso caso, por 
se não tratar de trabalhadores por conta de outrem, mas de produtores 
agrícolas e seus familiares ou equiparados.

Ainda com interesse para o presente processo, pode notar -se que não 
há, no decreto -lei de 1985, uma definição do que sejam trabalhadores 
agrícolas  - para além do que consta do já transcrito artigo 3°  -, e que 
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o diploma abrange, de acordo com o artigo 2°, no conceito de activi-
dade agrícolas, a silvicultura e pecuária, bem como “as empresas, e 
respectivos trabalhadores, que se dediquem à produção da pecuária, da 
horto -fruticultura, da floricultura, da avicultura e da apicultura, em que 
a terra tem como função predominante o suporte de instalações e cujos 
produtos se destinam ao mercado comercial ou industrial”.

A fixação das taxas contributivas devidas pelos trabalhadores agrícolas 
e respectivas entidades patronais foi deixada para o decreto regulamentar 
publicado na mesma data sob o n° 19/85.

...Quando, mais de um ano volvido, o legislador voltou a intervir 
neste campo, estavam abrangidos pelo regime geral de segurança social 
cerca de 100.000 trabalhadores agrícolas, e mantinham -se enquadrados 
no regime especial cerca de 510.000, a acreditar na notícia dada no 
preâmbulo do decreto - lei n° 401/86, de 2 de Dezembro.

Intenção confessa deste diploma é fazer cessar o regime especial, 
que já no preâmbulo do decreto -lei n° 81/85 se afirmava de “natureza 
residual”, e no respectivo artigo 2° n° 2 se dizia ser de “natureza tran-
sitória”, incorporando os trabalhadores agrícolas no regime geral de 
segurança social.

Atendendo, porém, às perturbações que presumiu poder causar a “sec-
tores economicamente mais débeis” “uma brusca subida dos encargos 
sociais”, contrapartida necessária da “elevação qualitativa e quantitativa 
das prestações a que os trabalhadores agrícolas passam a ter direito”, o 
diploma adoptou medidas tendentes a atenuá -las, entre elas a fixação, 
relativamente às entidades patronais agrícolas, transitoriamente, da 
menor das taxas contributivas do regime geral (ao tempo, 21%), e 
diminuiu a taxa relativa aos trabalhadores por conta de outrem já então 
abrangidos pelo regime geral.

No artigo 5° fixa o regime contributivo dos trabalhadores agrícolas 
por conta de outrem, permanentes, independentemente da natureza e 
dimensão da exploração agrícola; e dos que, sendo profissionalmente 
indiferenciados, prestem serviço, embora a título eventual, a empresas 
individuais ou colectivas com 5 ou mais trabalhadores permanentes. A 
taxa global, a ser gradualmente atingida até 1993, em termos a regula-
mentar, é de 29%, dos quais 21% cabem às entidades patronais.

No artigo 6° estabelece -se o regime contributivo dos outros traba-
lhadores agrícolas por conta de outrem: os que exerçam profissão para 
cujo exercício exijam habilitações técnico -profissionais especializadas; 
os que exerçam profissão comum a outras actividades económicas; e 
os que prestem serviço às empresas que se dediquem à produção da 
pecuária, da horto -fruticultura, da deles respeitante “ao enquadramento 
da actividade desenvolvida pelos trabalhadores ao serviço de empresas 
do sector secundário que, paralelamente, se dedicam à produção agrí-
cola de matérias -primas para fornecimento e manutenção de indústrias 
transformadoras, ultrapassando o âmbito do sector primário da produção 
agrícola”. E, para clarificar as dúvidas, aprovou novo decreto regula-
mentar, publicado em 3 de Março do ano seguinte, sob o n° 9/88.

Não parece que haja obstáculo legal a este procedimento do Governo, 
ao reiterar o uso do poder regulamentar que lhe conferira o artigo 12° do 
decreto - lei n° 401/86. Mas é claro que também relativamente ao movo 
regulamento se mantinha a subordinação à lei, nos precisos termos em 
que pudera o Governo emitir o decreto regulamentar n° 75/86.

No artigo 4° n° 2 do decreto regulamentar n° 9/88 exclui -se da noção 
de “explorações agrícolas para efeito deste diploma as que se destinem 

essencialmente à produção de matérias -primas para indústrias transfor-
madoras que constituam, em si mesmas, objectivos dessa empresa”.

Explicando -se, no preâmbulo, a razão de ser da disposição: é que 
“no fundo, o objectivo das referidas explorações é coincidente com as 
finalidades das empresas transformadoras, em que, afinal, se integram” 
aquelas empresas, assim se “ultrapassando o âmbito do sector primário 
da produção agrícola”. Sector primário que, recorde -se, è o visado pelo 
conjunto normativo a que nos vimos referindo, dominado pela preocu-
pação de integrar no regime geral de segurança social os trabalhadores 
agrícolas, fazendo -os beneficiar de uma melhoria do esquema de pres-
tações sociais, a que corresponde a contrapartida da subida do nível 
contributivo exigido, quer aos trabalhadores, quer às entidades suas 
empregadoras. Foi considerando as características dos beneficiários e da 
actividade agrícola em que se empregam  - designadamente, a debilidade 
económica do sector e seus trabalhadores  - que, para não causar pertur-
bações excessivas, foram tomadas as já referidas medidas transitórias, 
no concernente ao regime contributivo. Medidas essas que o decreto 
regulamentar n° 9/88 entendeu não se justificarem naqueles casos em 
que se trata de trabalhadores agrícolas ao serviço de empresas do sector 
terciário, que exercem a actividade agrícola com vista a obterem através 
dela a matéria -prima para a respectiva transformação.

...Defende a recorrida, e acolheu a sentença agora posta em crise, que, 
ao assim proceder, o regulamentador não restringiu o âmbito de aplicação 
do diploma legal regulamentado, pois ele continua a aplicar -se a todos 
os trabalhadores agrícolas, tal qual são definidos pelo artigo 5° n° 2 do 
decreto -lei n° 401/86. Nos termos deste artigo, a definição de trabalha-
dores agrícolas é independente da “natureza e dimensão da exploração 
agrícola” em que se ocupam. E o regulamento não limitou quanto a este 
ponto, isto é, não veio floricultura, da avicultura e da apicultura, em que 
a terra tem como função predominante o suporte de instalações e cujos 
produtos se destinam ao mercado comercial ou industrial. A taxa é de 
32,5 %, dos quais 23 % a cargo das entidades patronais.

Todo o articulado do diploma se refere a “trabalhadores que exerçam 
actividades agrícolas”, ou a “trabalhadores agrícolas”, encontrando -se, 
no artigo 6°, referência “aos trabalhadores por conta de outrem de 
explorações agrícolas”. As respectivas entidades empregadoras são 
designadas por “entidades patronais” tal como, aliás, já acontecia com 
o decreto -lei n° 81/85.

Por último, o artigo final estabelece que o diploma “será objecto de 
regulamentação por decreto regulamentar”.

...Decreto regulamentar esse que viria a ser publicado em 30 de 
Dezembro seguinte, e a que coube o n° 75/86.

Trata -se, como todos os regulamentos, de um acto normativo, o 
que vale por dizer que não é, nem um acto legislativo, de força igual 
à de lei, nem um acto administrativo  - embora seja emitido exercício 
da função administrativa, o que logo aponta no sentido de se tratar de 
actividade que tem de ser levada a cabo sob dependência da lei, pois 
toda a actividade administrativa é subordinada à lei.

Como se sabe, a Constituição da República Portuguesa  - ao tempo 
artigo 202°  - permite ao Governo, no exercício da função administrativa, 
“fazer os regulamentos necessários à boa execução das leis”. Indepen-
dentemente de saber se assim se autorizam, ou não, os regulamentos 
independentes, o certo é que o regulamento que nos ocupa é de execu-
ção, ou seja, acessório e executivo da lei, na medida em que o próprio 
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legislador do decreto -lei n° 401/86 o mandou emitir para regulamentar o 
regime desse diploma legislativo. O que significa que este regulamento 
não só não pode contrariar a lei formal, tal qual acontece com qualquer 
regulamento, como, sendo complementar do referido decreto -lei, não 
pode ir além de dar -lhe execução, concretizando e precisando o regime 
nele estabelecido, ma não podendo, ele mesmo, fixar, de modo inde-
pendente, um regime legal que vá além do contido no diploma legal 
regulamentado.

Dentro do papel que assim atribuímos a este decreto regulamentar 
n° 75/86 cabem, pois, algumas das definições que nele encontrámos 
e estavam ausentes do decreto -lei n° 401/86, úteis para a aplicação 
deste: entre elas, as de “regime geral” e “regime especial”, “regime 
geral dos trabalhadores por conta de outrem”, e de “trabalhadores por 
conta de outrem”.

Mas nada nele se vislumbra que não caiba dentro da função de exe-
cução do diploma legal regulamentado.

...Veio o Governo dizer, tempo volvido, que a aplicação deste diploma 
regulamentar suscitava “alguns pontos de dúvida que importa clarificar”, 
um confirmar a aplicação do regime consagrado no decreto -lei aos 
trabalhadores (agrícolas) de explorações com determinada natureza 
ou dimensão. O que fez foi definir o que não se considera exploração 
agrícola, que é matéria que não ocupara o legislador de 1986.

Ou seja, a estes trabalhadores, embora funcionalmente agrícolas, 
pela natureza da sua actividade, não se aplica o regime transitório da 
taxa contributiva do regime geral mais baixa, dado que o sector em que 
se inserem as entidades empregadoras, não sendo o primário, mas o 
terciário, e não se lhe reconhecendo as mesmas debilidades que àquele 
se identificaram, não sofrerá, com o esforço contributivo exigido, as 
perturbações que se anteviram quanto a sectores mais débeis, e que 
levaram o legislador a minimizá -las, estabelecendo um regime de tran-
sição, com a subida gradual desses encargos.

Deste modo, o decreto regulamentar n° 9/88 não fez nenhuma restrição 
ao âmbito de aplicação do decreto -lei n° 401/86, apenas concretizou a 
abrangência da taxa reduzida.

Por tudo isto, nenhuma contrariedade se observa entre o artigo 4° 
n° 2 do decreto regulamentar n° 75/86, na redacção dada pelo artigo 
único do decreto regulamentar n° 9/88, e o artigo 5° n°2 do decreto -lei 
n° 401/86.

E, pelas mesmas razões, não se acolhendo que o decreto regulamentar 
haja alterado o decreto -lei que regulamentou, não sofre de ilegalidade, 
por violação do artigo 3° do Código do Procedimento Administrativo, ou 
inconstitucionalidade, por ofensa ao artigo 266° n° 2 da Constituição.

...Não parece de sufragar o entendimento adoptado pela sentença 
recorrida.

O que está em causa é saber se o regime contributivo fixado no 
decreto - lei n° 40 1/86 — e já vimos ser ele mais favorável do que o 
geral — se aplica, ou não (neste último caso, negativo, por força do 
diploma regulamentar de 1988), a trabalhadores agrícolas de empresas 
do sector secundário, e a elas mesmas, quando a actividade agrícola 
desenvolvida vise a produção de matérias -primas para fornecimento e 
manutenção de indústrias transformadoras.

Ora, os já apontados artigos 5° e 6° do decreto -lei n° 401/86 definem, 
sem deixar espaços vazios, os regimes contributivos para a segurança 
social de todos os trabalhadores agrícolas por conta de outrem, e re-

partem o correspondente esforço entre o trabalhador e a respectiva 
entidade patronal.

Como assim, com a entrada em vigor do decreto -lei, em 1 de Janeiro 
de 1987 (cfr. artigo 12°), a recorrente passou a estar obrigada aos res-
pectivos descontos nos salários dos seus trabalhadores agrícolas, e à sua 
entrega nos cofres da previdência, conjuntamente com a contribuição 
a seu cargo.

Evidencia -se, assim, que, neste ponto, a lei não carecia de regula-
mentação.

O que aconteceu com a publicação do decreto regulamentar n° 9/88 
foi, afinal, a alteração do regime contributivo a que até então estava 
sujeita a recorrente, tal como os seus trabalhadores agrícolas. Modi-
ficação que decorreu desse decreto regulamentar, o qual, todavia, não 
podia dispor contra o decreto - lei n° 401/86, nem, sequer, para além 
dele, pois o administrador não dispunha de credencial, emitida pelo 
legislador, para estabelecer, ele mesmo, o regime contributivo aplicável, 
ou, sequer, o universo subjectivo por ele atingido.

A matéria que o diploma legal, por si só, já disciplina, sem necessidade 
de regulamentação, não pode ser contrariada pelo regulamento, nem este 
poderá estabelecer em matérias de que se não ocupe a lei, tendo que 
limitar -se ao necessário para assegurar a sua execução.

E o certo é que o diploma legal aqui regulamentado não consagra 
vários regimes contributivos conforme seja principal ou acessória a 
actividade agrícola desenvolvida pelas entidades patronais dos respec-
tivos trabalhadores.

Não podia, pois, um regulamento intervir nesse domínio, alterando 
o regime contributivo fixado nas normas legais a que era suposto dar 
mera execução, relativamente a certas entidades patronais e aos seus 
trabalhadores.

E foi o que aconteceu, pela já apontada via indirecta: sem que se 
tenham, através do regulamento, alterado as taxas contributivas, excluiu-
-se do universo dos contribuintes que a elas estavam sujeitos uma parte 
deles  - os trabalhadores empregues em explorações agrícolas que se 
destinem essencialmente à produção de matérias -primas para indústrias 
transformadoras que constituam, em si mesmas, objectivos de empresas 
do sector secundário, e as próprias empresas. E fez -se isso mediante uma 
curiosa afirmação: não se consideram explorações agrícolas determina-
das explorações agrícolas  - só para efeitos do diploma, claro...

Assim, e ao contrário do que mais tarde viria a afirmar o despacho 84/
SESS/89, de 22 de Junho de 1989, publicado na II série, de 14 de Julho 
seguinte, do Diário da República, o decreto regulamentar em apreciação 
não se limitou a interpretar a lei. Ao definir, restritivamente, o conceito de 
“explorações agrícolas”, introduziu uma nova configuração, que o texto 
do decreto -lei não comportava, com consequências em relação às taxas 
aplicáveis aos contribuintes envolvidos nessa inovadora delineação.

Conforme se viu, o decreto -lei n° 401/86, de acordo com o seu arti-
go 1º, ocupa -se “das pessoas que trabalham em actividades agrícolas”, 
que o artigo 2° recorta de modo assaz amplo, considerando como tal a 
silvicultura e a pecuária, e abrangendo “as empresas, e respectivos traba-
lhadores, que se dediquem à produção da pecuária, da horto -fruticultura, 
da floricultura, da avicultura e da apicultura, em que a terra tem como 
função predominante o suporte de instalações e cujos produtos se des-
tinam ao mercado comercial ou industrial”.
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Abrange, pois, todos os trabalhadores agrícolas por conta de outrem, 
independentemente do tipo de exploração agrícola em que se ocupem, 
e o destino dado à respectiva produção, e todas as suas entidades pa-
tronais.

É verdade que o n° 2 do artigo 4º do decreto regulamentar n° 75/86, 
na redacção dada pelo decreto regulamentar n° 9/88, ao distinguir entre 
as entidades patronais que se inserem no sector primário e aquelas que 
se integram no sector terciário, ainda que empregadoras, também, de 
trabalhadores agrícolas, parece, até, concretizar os intentos do diploma 
legal regulamentado, expressos no seu preâmbulo: diminuir o impacto 
causado a um sector economicamente débil pela súbita imposição de 
um regime contributivo mais exigente. A contrario, dir -se -á, não há que 
ter igual cuidado relativamente a outro sector de actividade.

Mas não pode acolher -se esta ideia.
O que ao titular do poder regulamentar cabe regulamentar é a disci-

plina legal contida no diploma regulamentado, de modo a permitir a sua 
aplicação prática. Não é a ele, mas ao próprio legislador, que cumpre 
concretizar as intenções afirmadas no preâmbulo da lei. Esse preâmbulo 
ilumina o regulamentador para melhor interpretar o espírito da lei, mas 
seria perverso que lhe fosse permitido usá -lo para se afastar da disciplina 
estabelecida no texto da lei, a pretexto de melhor atingir as intenções 
expressas na sua parte preambular.

E, no nosso caso, como se viu, o regime contributivo está fixado 
no articulado do decreto -lei n° 401/86 para todos os trabalhadores 
agrícolas por conta de outrem, e para todas as sus entidades patronais, 
sem qualquer distinção (e, menos, exclusão) assente no destino dado 
à produção, ou na intenção com que é feita, ou na primacialidade ou 
secundaridade da exploração agrícola enquanto actividade empresarial. 
O que parece dever, antes, ser interpretado no sentido de que o legislador 
entendeu que mereciam o beneficio de suportar as taxas contributivas 
transitoriamente inferiores às normais, todos os trabalhadores agrícolas 
por conta de outrem, independentemente daquele para quem trabalham, 
e todas as entidades que se dedicam à exploração agrícola, nela empre-
gando trabalhadores, e não só aquelas que fazem dessa exploração a 
sua actividade principal. E que foi assim mesmo que quis concretizar, e 
concretizou, o princípio declarado no preâmbulo do diploma.

Ao contrário do que pretendeu fazer o titular do poder regulamentar 
que emitiu o decreto regulamentar n° 9/88.

Temos, pois, que, ao invés do que decidiu a sentença impugnada, é 
ilegal o artigo único do decreto regulamentar n° 9/88, de 3 de Março, 
no segmento em que, acrescentando um n° 2 ao artigo 4° do decreto 
regulamentar n° 75/86, de 30 de Dezembro, o fez em contrariedade com 
o disposto nos artigos 5º e 6° do decreto -lei n° 401/86, de 2 de Dezem-
bro, na medida em que nestas últimas normas se estabelece o regime 
contributivo aplicável a todos os trabalhadores agrícolas por conta de 
outrem, e respectivas entidades patronais, e na norma regulamentar se 
quiseram excluir daquele regime algumas dessas entidades patronais, 
e seus trabalhadores.

Ilegalidade essa que torna ilegal o acto tributário que dela fez apli-
cação, e que no presente processo vem impugnado”.

4  - Quanto à questão de constitucionalidade suscitada na conclusão 2a 
da motivação da recorrente impugnante, esta Secção do STA já se 
pronunciou no sentido da inconstitucionalidade orgânica e material do 
Decreto Regulamentar n° 9/88 de 3/3, por violação do art° 115°, n° 5 

da CRP redacção de 1982 (actualmente art° 112°, n° 6 na redacção de 
1997), na medida em que “é inequívoco que o n.° 2 do art. 4° do De-
creto Regulamentar n.° 75/86, introduzido pelo Decreto Regulamentar 
n.° 9/88, ao excluir do âmbito do Decreto -lei n.° 401/86 as explorações 
agrícolas “que se destinem essencialmente à produção de matérias-
-primas para indústrias transformadoras que constituam, em si mesmas, 
objectivos dessas empresas”, tem um alcance restritivo que não tinha 
este último diploma.

Nestas condições, tem de concluir -se que esta nova redacção, quer 
se lhe atribua carácter interpretativo quer se lhe reconheça carácter 
inovador e revogatório do anteriormente vigente, sempre será orgânica 
e materialmente inconstitucional, pois viola aquele n.° 5 do art. 115.° 
da C.R.P. que, proíbe que diplomas legislativos sejam interpretados 
ou revogados, em qualquer dos seus preceitos, por diplomas de natu-
reza não legislativa e altera, sem credencial parlamentar, a incidência 
subjectiva daquele regime especial de contribuições para a Segurança 
Social, matéria esta que se englobava na reserva relativa de competência 
legislativa da Assembleia da República (arts. 168.°, n.° 1, alínea i) e 
106.°, n.° 2, da C.R.P. na redacção de 1982)” (vide acórdãos de 23/2/05, 
in rec. n° 1.283/04 e de 2/3/05, in rec. n° 1.286/04).

5  - Nestes termos, acorda -se em conceder provimento aos recursos, 
revogar a sentença recorrida e, julgando procedente a impugnação, 
anular o acto tributário impugnado.

Sem custas.
Lisboa, 15 de Fevereiro de 2006. — Pimenta do Vale (relator) — Bran-

dão de Pinho — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 15 de Fevereiro de 2006.

Assunto:

Imposto sucessório por avença (ISDA) — Distribuição de 
dividendos e outros rendimentos efectuados por socieda-
des anónimas afiliadas com sede ou direcção efectiva em 
Portugal a congéneres de Estados membros da CEE — Re-
tenção na fonte — Artigos 182.º e 184.º do CIMSISSD —
Artigo 5.º, n.º 4, da Directiva n.º 90/435/CEE, de 23 de 
Julho de 1990, do Conselho.

Sumário:

 I — O artigo 5.º, n.º 4, da Directiva n.º 90/435/CEE, de 23 
de Julho de 1990, do Conselho, deve ser interpretado, 
conforme a expressa jurisprudência do TJCE, no sentido 
de que o limite nela estabelecido quanto ao montante 
da retenção na fonte do imposto respectivo não visa 
unicamente o IRC mas qualquer imposição, seja qual 
for a sua natureza ou denominação, sob aquela forma de 
retenção, relativamente aos dividendos aí em causa.
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 II — Pelo que, em tal medida, se devem ter por derrogados os 
artigos 182.º e 184.º do CIMSISSD (redacção anterior 
ao Orçamento do Estado para 2002 (Lei n.º 109 -B/2001, 
de 27 de Dezembro).

Processo n.º 916/05 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Reunione Adriática de Securtá, SPA.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do STA:
A FAZENDA PÚBLICA recorre da sentença do TAF de Lisboa na 

medida em que julgou procedente a impugnação judicial deduzida por 
REUNIONE ADRIÁTICA DE SECURTÁ, SPA, contra a liquidação 
de imposto sucessório por avença, que consequentemente anulou, no 
montante de € 130.127,78.

Fundamentou -se a decisão em que os arts. 182.º e 184.º do CIMSISSD 
em que se baseou aquele acto tributário, ofendem a lei comunitária 
 - art. 5.º, n.º 4 da Directiva 90/435/CEE, do Conselho, de 23 de Julho 
de 1990 relativa ao regime fiscal comum aplicável às sociedades mãe 
e afiliadas de estados membros diferentes  -, conforme é jurisprudên-
cia tanto do TJCE como do STA, sendo aquela directiva de aplicação 
directa e imediata.

A Fazenda recorrente formulou as seguintes conclusões:
«1  - A dedução de 5% que incide sobre os rendimentos das acções, 

efectuada pela Allianz à RAS, não é um imposto sobre o rendimento, 
nem tão pouco um imposto sobre o capital.

2  - Configura -se como um imposto sobre as transmissões a título 
gratuito, sendo que, o facto de ser calculado com base no rendimento 
não altera a sua natureza de um verdadeiro imposto sobre as sucessões 
e doações.

3  - A Directiva n.º 435/90, de 23/07/90, foi transposta para a ordem 
jurídica interna por via legislativa, pelo Decreto -Lei n.° 123/92, de 
02/07/92, que deu nova redacção ao art. 69.° do CIRC, tendo em vista 
o seu efeito prático.

4  - Com a transposição da Directiva permaneceram inalterados os 
factos tributários consignados no disposto nos arts. 182.° e 184.° do 
CIMSISD, que determinam o pagamento por avença, mediante a de-
dução a título de imposto, à taxa de 5%, nos rendimentos das acções de 
sociedades com sede em território português.

5  - Ao permanecerem inalterados os arts. citados anteriormente, 
o legislador entendeu que o ISSD não se enquadrava no âmbito da 
directiva e mantendo -se em vigor aqueles arts., é legítima e obrigatória 
a sua aplicação;

6  - Não decorrendo da lei qualquer derrogação ao art. 182.° do CIM-
SISD. que prevê o pagamento por avença, mediante a dedução de 5% 
no rendimento dos títulos, em sede de Imposto Sucessório, devido pelas 
transmissões a título gratuito.

7  - Ao decidir da forma que o fez, a douta sentença ora recorrida fez 
uma errada interpretação das sobreditas normas legais.

Nestes termos e demais de Direito, deve a douta sentença ser revogada, 
com as legais consequências, assim se fazendo a costumada Justiça.»

E contra -alegou a impugnante, concluindo por sua vez:
«i. O digno representante da Fazenda Pública apresentou recurso da 

sentença do tribunal a quo, por discordar da anulação das liquidações 
impugnadas, com fundamento no regime criado pela Directiva 90/435/
CEE.

ii. Nas suas alegações de recurso, o digno representante da Fazenda 
Pública considera que o ISDA não é um imposto sobre o rendimento, 
não lhe sendo, por isso, aplicáveis as disposições da Directiva 90/435/
CEE.

iii. As alegações de recurso do digno representante da Fazenda Pública 
versam unicamente sobre matéria de direito; deste modo, nos temos 
do disposto no artigo 280. °, n.º 1, do CPPT, a secção do contencioso 
tributário do Supremo Tribunal Administrativo é competente para co-
nhecer do presente recurso.

iv. A ora Recorrida considera que o tribunal a quo julgou bem ao anular 
as liquidações de imposto impugnadas, com base no regime criado pela 
Directiva 90/435/CEE, que prevê obrigações precisas e incondicionais 
que podem ser directamente invocadas pelos contribuintes,

v. A ora recorrida considera que a Directiva 90/435/CEE abrange no 
seu âmbito de aplicação o ISDA, independentemente da sua denomi-
nação ou natureza no direito interno,

vi. A aplicação das disposições da Directiva 90/435/CEE ao ISDA foi 
confirmada em diversos acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo 
e no acórdão “Epson Europe BV” do Tribunal de Justiça,

vii. Apesar da deficiente transposição por parte do Estado Português 
da Directiva 90/435/CEE, o regime fiscal nela criado é susceptível de 
ser invocado pelos particulares (efeito directo vertical), entendimento 
confirmado por diversos acórdãos do Tribunal de Justiça,

viii. Considera, por isso, legitimamente, a ora recorrida que o digno 
representante da Fazenda Pública deduziu o presente recurso com consci-
ência de que o mesmo era infundado, conhecendo -se da impossibilidade 
objectiva do respectivo deferimento por parte de um tribunal superior, 
uma vez que se fundamenta exclusivamente em matéria de direito, dada 
por assente na jurisprudência e com consagração legislativa,

ix. Na realidade, é entendimento assente na jurisprudência nacional 
e comunitária, com reflexos na prática administrativa tributária, que 
a tributação em sede de ISDA é abrangida pelo regime criado pela 
Directiva 90/435/CEE.

x. Entende, por isso, a Recorrida que o recurso apresentado pelo digno 
representante da Fazenda Pública, tem como único objectivo previsível 
o diferimento do trânsito em julgado da sentença recorrida, com o con-
sequente atraso no reembolso do imposto indevidamente cobrado,

xi. Nas alegações de recurso, a Fazenda Pública defende, conscien-
temente, a ilegalidade e, portanto, o tratamento discriminatório da ora 
Recorrida, face aos restantes contribuintes sujeitos à tributação de 
ISDA.

xii. Aliás, a Administração Tributária tem aceite em diversas decisões 
do procedimento tributário a sujeição do ISDA à Directiva 90/435/
CEE, desde que se encontrem reunidos os requisitos previstos nos 
seus artigos 2.° e 3.°, requisitos que in casu se encontram reunidos e 
não foram objecto de contestação por parte do digno representante da 
Fazenda Pública,
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xiii. Considera, por isso, a Recorrida que o presente recurso, face aos 
seus fundamentos, consubstancia uma prática de litigância de má fé, 
atento o disposto no n.º 1 do artigo 104.° da Lei Geral Tributária.

xiv. Deve, por isso, a Fazenda Pública ser condenada no pagamento 
de juros indemnizatórios, desde a data limite para o reembolso do im-
posto, caso não tivesse sido interposto o recurso, até à data do efectivo 
reembolso do imposto.

Termos em que, julgando improcedente, por infundado, o presente 
recurso jurisdicional, e condenado a Recorrente como litigante de má 
fé se fará Justiça.»

O Ex.mo magistrado do Ministério Público emitiu parecer, por re-
missão para o já emitido no TCA, no sentido do não provimento do 
recurso, já que os dividendos das acções, recebidos pela impugnante, 
integram rendimento de capital, sobre o qual recai imposto sobre o 
rendimento, pelo que lhe é aplicável a referida directiva, que não faz 
qualquer distinção de rendimentos ou lucros, improcedendo, todavia, 
o pedido da recorrida de condenação da Fazenda como litigante de má 
fé pois «é manifesto que a sua conduta não se integra em nenhuma das 
hipóteses previstas no art. 456.º do CPC.»

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
« - a impugnante é uma sociedade anónima, “sociedatà per azioni”, 

com sede em Itália, sujeita aí a imposto sobre o rendimento (“imposta 
ordinária sul reddito delle persone giuridiche”), não isenta, sem possi-
bilidade de opção  - docs. 2 e 3 da p.i.;

 - a Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A. (ex Portugal Pre-
vidente  - Companhia de Seguros, S.A.)  - NIF 500.069.514  -, é também 
sociedade anónima, com sede em Portugal, sujeita a IRC, não isenta, sem 
possibilidade de opção  - admitido em recl. graciosa e proc. adm.;

 - a impugnante tem participação directa não inferior a 25% no.capital 
da Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.  - docs. 2 e 4 da p.i., 
admitido em recl. graciosa e proc. adm.;

 - aquando da distribuição, em benefício da impugnante, de dividendos 
da Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A. relativos aos exercícios 
dos anos de 1998 e 1999, esta efectuou retenção na fonte de Imposto 
sobre as Sucessões e Doações (por avença) à taxa de 5%  - admitido em 
recl. graciosa e proc. adm.;

 - e bem assim IRC à taxa de 10%  - admitido em recl. graciosa e 
proc. adm.»

Vejamos, pois:
A questão dos autos  - a da tributação em ISDA da distribuição de 

dividendos (no caso relativamente aos exercícios de 1998 e 1999), por 
sociedade afiliada estabelecida em Portugal a sociedade -mãe sediada 
em Estado -membro (no caso a Itália)  - nos termos dos arts. 182.º e 184.
º do Código de Sisa  - foi já objecto de pronúncia do TJCE no processo 
«Epson Europe BV», através de reenvio prejudicial  - art. 234.º do 
Tratado CE  - Ac. de 08/06/2000  - cfr., ainda, o Ac. do mesmo tribunal 
de 23/09/1998.

Entendeu aquele tribunal que o «artigo 5.º, n.º 4 da Directiva 90/435/
CEE do Conselho, de 23 de Julho de 1990, relativa ao regime fiscal 
comum aplicável às sociedades -mãe e afiliadas de Estados -membros 
diferentes, ao limitar a 15% e a 10% o montante de retenção na fonte 
do imposto sobre os lucros distribuídos pelas filiais estabelecidas em 
Portugal às suas sociedades -mãe de outros Estados -membros, deve ser 

interpretado no sentido de que essa derrogação não visa só o IRC mas 
se aplica a qualquer imposição, qualquer que seja a sua natureza ou 
denominação, sob a forma de retenção na fonte sobre os dividendos 
distribuídos por essas filiais».

Ora, ao tempo e conforme as referidas disposições legais, estavam 
sujeitas a imposto sucessório, pago por avença, mediante retenção na 
fonte, a uma taxa de 5%, as distribuições de dividendos e outros ren-
dimentos efectuados por sociedades anónimas com sede ou direcção 
efectiva em Portugal.

«Estávamos, pois, perante um imposto pago na base das transmissões 
prováveis dos títulos, feitas a título gratuito, e que era constituído pela 
taxa de 5% dos dividendos, juros descontados ou outros rendimentos 
atribuídos aos títulos, o qual deveria ser retido na fonte pelas entidades 
obrigadas a fazer o seu pagamento, quer os seus titulares fossem resi-
dentes em Portugal ou num qualquer Estado -membro da UE».

Cfr. Fiscalidade, n.º 11, pág. 69.
A referida directiva visou isentar de tributação, tanto à entrada como à 

saída, os dividendos auferidos e distribuídos por sociedades afiliadas re-
sidentes na União Europeia, verificados os demais requisitos  - participa-
ção de, pelo menos, 25% do respectivo capital social, tributação de ambas 
as sociedades em imposto sobre o rendimento, forma societária prevista 
na directiva  - os quais, todavia, não estão em causa nos autos.

Procurou -se, assim, eliminar a dupla tributação dos lucros distribuídos, 
como entrave que é à liberdade de circulação de capitais e, consequen-
temente, à de estabelecimento das sociedades.

Todavia, a directiva em causa apenas levou à alteração dos arts. 45.º 
e 69.º do CIRC  - DL n.º 123/92, de 02 de Julho  - mantendo -se intocados 
os referidos normativos do CIMSISSD de que resulta um excesso de 
tributação.

Pelo que tais disposições legais não podem, em tal medida, aplicar -se, 
dado o efeito directo da mesma.

E tanto assim é que o Orçamento do Estado para 2002  - Lei 
n.º 109 -B/01, de 27 de Dezembro  - isentou de ISDA as distribuições 
de dividendos previstas na directiva, nos aludidos termos, alterando a 
redacção do referido art. 182.º, n.º 1, al. b).

Cfr., aliás, no sentido exposto, os Acs. do STA de 04/10/2000 
rec. 19.730, rec. 1594/99, de 31/10/2000 rec. 24.120 e do TCA de 
20/03/2001 in CTF 401 -295.

QUANTO À LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ:
O art. 104.º, n.º 1 da LGT prevê a condenação da Administração 

Tributária, por litigância de má fé, numa sanção pecuniária, «em caso de 
actuar em juízo contra o teor de informações vinculativas anteriormente 
prestadas aos interessados ou o seu procedimento no processo divergir 
do habitualmente adoptado em situações idênticas»; podendo o sujeito 
passivo  - n.º 2  - «ser condenado em multa por litigância de má fé, nos 
termos da lei geral»  - arts. 456.º e ss. do CPC.

Como referem Diogo Leite de Campos e outros, LGT Anotada, 2.ª 
edição, pág. 457, nota 1: «O n.º 1 visa apenas as situações restritas nele 
explicitadas de patente violação, por banda da Administração Fiscal, 
dos princípios da igualdade, da imparcialidade e boa fé», resultando da 
contraposição dos dois números do preceito, que são mais exigentes 
e restritos os termos em que a Fazenda Pública pode ser condenada 
por litigar de má fé, não bastando a mera actuação processual dolosa 
ou com negligência grave relativamente aos procedimentos das partes 
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elencados naquele art. 456.º, tornando -se, antes, necessário contrariar 
informações vinculativas ou proceder em divergência do habitualmente 
adoptado em situações idênticas.

Ora, a impugnante não dá conta de que tenha sido prestada, no ponto, 
qualquer informação vinculativa nem identifica as alegadas situações 
idênticas em que a Administração Tributária tenha divergido do presente 
procedimento.

Pelo que se não justifica a respectiva condenação por litigância de 
má fé.

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

Sem custas.
Lisboa, 15 de Fevereiro de 2006. — Brandão de Pinho (relator) —

Lúcio Barbosa — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 15 de Fevereiro de 2006.

Assunto:

Erro na forma de processo. Recurso contencioso. Impugnação 
judicial. Caducidade do direito à impugnação. Convola-
ção.

Sumário:

 I — Incorre em erro na forma de processo o interessado 
que origina um recurso contencioso com vista a obter 
a anulação de um acto tributário de liquidação.

 II — No regime da Lei de Processo nos Tribunais Adminis-
trativos o prazo para recorrer contenciosamente era de 
2 meses contados da notificação do acto, enquanto que o 
prazo para impugnar judicialmente era, de acordo com 
o Código de Procedimento e de Processo Tributário, 
de 90 dias a contar do termo do prazo para pagamento 
voluntário.

 III — Verificando -se que o interessado recorreu contencio-
samente, devendo ter impugnado, e que o recurso é 
extemporâneo, deve convolar -se o processo para a forma 
de impugnação judicial, se esta for tempestiva por obra 
da diversidade de prazos apontada no ponto anterior.

Processo n.º 1000/05 -30.
Recorrente: António da Silva Rocha.
Recorrido: Junta Autónoma do Porto de Aveiro.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Baeta de Queiroz.
1.1. ANTÓNIO DA SILVA ROCHA, residente em Ílhavo, recorre da 

sentença do Mmº. Juiz do Tribunal Tributário de 1ª Instância de Aveiro 
que julgou improcedente o recurso contencioso de anulação «do acto 
subjacente à alteração da taxa de ocupação de 1270 m2 de terreno do 

domínio público marítimo do alvará 36/80» imputado à Junta Autónoma 
do Porto de Aveiro.

Formula as conclusões seguintes:

«1
A douta sentença ao considerar o presente recurso contencioso extem-

porâneo violou expressamente as normas consagradas no artigo 268°, 
n°s. 3 e 4 da CRP, ao não considerar como fundamental que o acto de 
notificação de um acto administrativo tenha que conter a fundamentação 
do próprio acto administrativo e

2
Consequentemente e pelo mesmo motivo, violou também o artigo 68° 

do CPA.
3

Sendo o acto administrativo portador de um vício cuja consequência 
é a nulidade, uma vez que viola um direito consagrado da Lei Funda-
mental, viola os artigos 18° e 21º da CRP, esta pode ser arguida a todo 
o tempo.

4
Assim, ao considerar extemporâneo o presente recurso contencioso 

está a ser violada a norma consagrada no artigo 133° do CPA».
1.2. Não há contra -alegações.
1.3. O Exmº. Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal é de 

parecer que deve negar -se provimento ao recurso, já porque o acto que 
alegadamente viola uma norma não é nulo mas meramente anulável, já 
porque a falta de notificação da fundamentação da liquidação não torna 
ineficaz essa notificação.

1.4. O processo tem os vistos dos Exmºs. Adjuntos.
2. Vem provada a seguinte matéria de facto:

«1
Em 10 de Julho de 1980, a recorrida concedeu ao recorrente o al-

vará 36/80 respeitante à ocupação de terrenos do domínio público ma-
rítimo, mediante o pagamento de uma taxa que poderia ser revista de 
5 em 5 anos;

2
Em 1994, pagou a importância de 20.262$00;

3
Por ofício datado de 24 de Outubro de 1996 o recorrente foi notificado 

para pagar a quantia de 1.220.672$00 e

4
por ofício de 15 de Novembro de 1996, a recorrida esclareceu o 

recorrente que aquela quantia respeitava à taxa de ocupação constante 
do alvará de licença 36/80 e a juros por a mesma não ter sido paga no 
prazo concedido.
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5
O presente recurso foi interposto em 15 de Janeiro de 1997».
3.1. O recurso contencioso interposto pelo agora recorrente jurisdi-

cional foi julgado extemporâneo pela sentença impugnada por ter dado 
entrada em 15 de Janeiro de 1997, quando a notificação para pagamento 
da quantia liquidada ocorrera em 24 de Outubro de 1996, por isso estando 
excedido o prazo de 2 meses do artigo 28º nº 1 alínea a) da LPTA, que se 
entendeu aplicável ao caso por os vícios apontados ao acto não gerarem 
a sua nulidade, mas mera anulabilidade.

As questões que no presente recurso jurisdicional dessa decisão nos 
são submetidas consistem em saber se a notificação do acto sem a 
respectiva fundamentação é ou não hábil para dar início ao prazo de 
caducidade do direito de reacção contenciosa contra tal acto; e se o vício 
apontado ao mesmo acto, de violação dos artigos 18º e 21º da CRP, é 
causa de nulidade ou de mera anulabilidade.

3.2. Mas, antes de entrar no objecto do recurso, importa dizer que, 
tal qual aponta o Exmº. Procurador -Geral Adjunto, o meio processual 
adequado à pretensão do recorrente não é o recurso contencioso de 
anulação, mas a impugnação judicial de acto tributário de liquidação.

É que, apesar de o pedido formulado na petição ser o de anulação do 
«acto subjacente à alteração da taxa de ocupação» que justifica o tributo 
que ao recorrente foi exigido, a verdade é que a pretensão por si com 
clareza manifestada, na peça inicial do presente processo, é de anulação 
do acto tributário de liquidação da taxa que foi notificado para pagar. E o 
fundamento que para essa requesta invoca é a ilegalidade da liquidação, 
consistente na desconformidade do montante apurado com o alvará 
que lhe foi atribuído, já por que se não verificam os pressupostos para 
alteração do quantitativo que até então vigorava, já porque o aumento 
ofende vários princípios constitucionais, entre eles o da proibição do 
excesso e o da segurança jurídica.

Acontece que o erro na escolha da forma de processo – no contencioso 
tributário oficiosamente cognoscível – implica, apenas, que se mande 
seguir a adequada, com aproveitamento dos actos processuais cujo 
sacrifício se não imponha, nos termos do disposto nos artigos 97º nº 3 
da Lei Geral Tributária (LGT) e 98º nº 4 do Código de Procedimento e 
de Processo Tributário (CPPT).

Ora, todos os actos processuais aqui praticados sob a forma de recurso 
contencioso de anulação servem na forma de impugnação judicial do 
acto de liquidação.

É certo que não é facilmente perceptível o relevo prático da alteração 
da forma de processo, nesta fase processual; pode, pois, parecer que 
se está perante a mera observância, sem sentido válido, do rigorismo 
formal, e que assim se pratica um acto inútil e, portanto, proibido pelo 
artigo 137º do Código de Processo Civil. Porém, não sendo segura a 
inconsequência de, mesmo neste adiantado momento do desenrolar da 
lide, se corrigir a forma de processo, entendemos ser de determinar, ao 
abrigo das apontadas disposições legais, que o processo prossiga sob a 
forma de impugnação judicial de acto de liquidação.

3.3. Mas, se o que é questionado neste processo é, afinal, um acto 
tributário de liquidação, então, a lei aplicável ao caso não é a que a 
sentença escolheu.

Enquanto que os recursos contenciosos em matéria tributária se regiam 
pela Lei de Processo nos Tribunais Administrativos (LPTA), por força 

do sucessivamente estabelecido nos artigos 118º nº 2 do Código de 
Processo Tributário (CPT) e 97º nº 2 do CPPT, a impugnação judicial 
era presidida pelo artigo 120º e seguintes do CPT e, hoje, pelo artigo 99º 
e seguintes do CPPT.

E, se o prazo para o recurso contencioso é de 2 meses contados da 
notificação do acto (artigos 28º nº 1 alínea a) e 29º nº 1 da LPTA), o 
prazo para impugnar judicialmente os actos de liquidação é de 90 dias a 
contar do termo do prazo para pagamento voluntário – cfr. os artigos 123º 
nº 1 alínea a) do CPT e 102º nº 1 alínea a) do CPPT.

De acordo com a matéria de facto que vem fixada, o impugnante foi 
notificado para efectuar o pagamento da quantia liquidada por ofício 
datado de 24 de Outubro de 1996, ofício que se presume recebido em 
28 seguinte, e que foi complementado por outro com data de 15 de 
Novembro de 1996 e recepção presumida em 18 seguinte.

Ainda não vigorava, ao tempo, o artigo 21º do Regime de Tesouraria 
do Estado aprovado pelo decreto -lei nº 191/99, de 5 de Junho e, menos, 
o artigo 85º do CPPT. A norma que regia sobre o prazo de pagamento, 
nos casos em que outro não estivesse previsto, era o nº 2 do artigo 19º 
do Decreto -Lei nº 275 -A/93, de 9 de Agosto, deste teor: «Quando os 
regimes referidos no número anterior não estipulem prazo, este será o 
mês imediato ao da emissão do documento de cobrança ou da notificação 
para pagamento, quando legalmente exigida».

Deste modo, mesmo desconsiderando a segunda das aludidas comu-
nicações, e atribuindo relevo, apenas, à primeira, temos que o prazo 
para pagamento voluntário terminaria em 30 de Novembro de 1996. E 
o prazo para impugnar estendia -se até 28 de Fevereiro de 1997.

Ora, a petição inicial deu entrada em 15 de Janeiro de 1997, de 
acordo com o carimbo que lhe foi aposto a fls. 1. É, pois, tempestiva, 
ao contrário do que se julgou.

Esta constatação, a implicar, por si só, o provimento do recurso juris-
dicional, torna supérfluo que nos debrucemos sobre as demais questões 
que o recorrente coloca nas conclusões das suas alegações.

4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de 
Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo em, 
concedendo provimento ao recurso, revogar a sentença impugnada, para 
ser substituída por outra que, fixada a factualidade pertinente, conheça 
do mérito da impugnação judicial, se a tanto outro motivo não obstar.

Sem custas.
Lisboa, 15 de Fevereiro de 2006. — Baeta de Queiroz (relator) — Pi-

menta do Vale — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 15 de Fevereiro de 2006.

Assunto:

Taxa municipal de salubridade. Taxa municipal de saneamento 
básico. Sinalagma. Imposto.
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Sumário:

 I — A taxa municipal de salubridade é uma verdadeira taxa, 
caracterizada pelo sinalagma, se o município que a 
estabeleceu disponibiliza, em compensação, o uso de 
sistemas de saneamento municipais.

 II — Não se demonstrando que o mesmo município cobra, 
como contrapartida da utilização dos mesmos sistemas, 
taxa de saneamento básico, não pode falar -se em dupla 
tributação.

 III — A existência do sinalagma referido no n.º I basta para 
afastar a qualificação do tributo como imposto, para 
cuja criação a assembleia municipal não teria compe-
tência.

Processo n.º 1027/05 -30.
Recorrente: Goldtur — Hotéis e Turismo, S. A.
Recorrido: Câmara Municipal da Póvoa de Varzim.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Baeta de Queiroz.
1.1. GOLDTUR – HOTÉIS E TURISMO, S.A., com sede em Chãs, 

S. Pedro da Afurada, Vila Nova de Gaia, recorre da sentença do Mmº. 
Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto que julgou improce-
dente a impugnação da impugnação da taxa de salubridade atribuída à 
CÂMARA MUNICIPAL DA PÓVOA DE VARZIM.

Formula as seguintes conclusões:

«1.
Estando em causa a eventual desconformidade da “taxa de salubri-

dade”, importa proceder à qualificação da aludida figura;

2.
A “taxa de salubridade” tem o seu fundamento legal no art. 20º da 

Lei das Finanças Locais e no art. 7º n.° 2 do Regulamento de Sanea-
mento Básico;

3.
A questão suscitada perante este Tribunal é a de saber se o dito regu-

lamento apenas concretizou a lei habilitante ou se, pelo contrário, criou 
um verdadeiro imposto;

4.
Os Municípios têm competência legislativa para a criação de taxas 

em áreas do seu interesse específico;

5.
As taxas revestem carácter sinalagmático, que deriva funcionalmente 

da natureza do facto constitutivo das obrigações em que se traduzem 
e que não consiste na prestação de uma actividade pública especial-
mente dirigida ao respectivo particular ou na utilização de bens do 
domínio público ou na remoção de um limite jurídico à actividade dos 
particulares;

6.
O imposto é uma prestação pecuniária, singular e reiterada, que não 

apresenta conexão com qualquer contraprestação retributiva;

7.
O critério de diferenciação entre imposto e taxa, segundo a jurispru-

dência constitucional, consiste na unilateralidade ou bilateralidade dos 
tributos em causa;

8.
Sendo a ora recorrente utente do sistema público de saneamento 

básico, não há qualquer outro serviço prestado para além dos serviços 
de fornecimento de água, da taxa de saneamento relativamente aos es-
gotos e à recolha de resíduos sólidos, que possa justificar a liquidação 
da “taxa de salubridade”;

9.
Fica assim precludido o vínculo de reciprocidade que caracteriza as 

taxas, uma vez que a ora recorrente não recebeu, nem recebe, qualquer 
contrapartida económica proporcional por parte da Câmara;

10.
O tributo cobrado pela Câmara apresenta -se como uma forma de 

auto financiamento da autarquia e, como tal, reveste contornos de ver-
dadeiro imposto;

11.
Atenta a sua natureza jurídica, de verdadeiro imposto, só poderia ser 

criada pela Assembleia da República (já não por deliberação da Assem-
bleia Municipal da Póvoa de Varzim) o que configura uma inconstitu-
cionalidade orgânica e formal das respectivas normas do Regulamento 
de Saneamento Básico e do Tarifário de Saneamento Básico, nos termos 
dos arts. 103° n.° 3 e 165° n.° 1 al. i) da Constituição.

Pelo exposto (...), deve ser concedido provimento ao presente recurso, 
ser a impugnação considerada procedente (...)».

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

parecer que a sentença merece ser confirmada, pela bondade dos seus 
fundamentos.

1.4. O processo tem os vistos dos Exmºs. Adjuntos.
2. Vêm provados os seguintes factos:

«a)
Em 31 de Outubro de 2001, a CMPV liquidou à impugnante através 

da factura/recibo nº 2001307897 a quantia de 4,99 euros e através da 
factura/recibo nº 2001307902 a quantia de 636 euros, a título de taxa 
de salubridade.

b)
O termo do prazo para o pagamento voluntário de tais quantias ocorreu 

em 12 de Novembro de 2001.
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c)
Em 31 [sic] de Novembro de 2001, a CMPV liquidou à impugnante 

através da factura/recibo nº 20013366365 a quantia de 4,99 euros e 
através da factura/recibo nº 2001336640 a quantia de 636 euros, a título 
de taxa de salubridade.

d)
O termo do prazo para o pagamento voluntário de tais quantias ocorreu 

em 10 de Dezembro de 2001.
e)

Em 31 de Dezembro de 2001, a CMPV liquidou à impugnante através 
da factura/recibo nº 2002029340 a quantia de 4,99 euros e através da 
factura/recibo nº 2002033906 a quantia de 636 euros, a título de taxa 
de salubridade.

f)
O termo do prazo para o pagamento voluntário de tal quantia ocorreu 

em 10 de Janeiro de 2002.
g)

A presente impugnação foi apresentada em 1 de Fevereiro de 
2002.».

3.1. Em 1 de Junho e 2 de Novembro de 2005 foram por este Tribunal 
proferidos acórdãos nos recursos nºs 222/05 e 860/05, respectivamente, 
nos quais se apreciou a questão que agora de novo se suscita, aliás, 
perante conclusões das alegações de recurso iguais às do presente, ao 
que acresce que a sentença impugnada era, também, semelhante à aqui 
questionada.

Daí que nos limitemos a reproduzir o que então se escreveu:
Os actos de liquidação impugnados respeitam a taxa de salubridade 

a favor da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, fundamentando -se a 
impugnação, essencialmente, na inexistência de contrapartida por parte 
do Município, o que faria da denominada taxa um verdadeiro imposto, 
ilegal por ter sido instituído por deliberação daquela Câmara (nas ale-
gações de recurso para este Tribunal fala -se, antes, da correspondente 
Assembleia Municipal).

A sentença recorrida entendeu, ao invés, que a «utilização [dos sis-
temas de saneamento municipais] determina a necessidade, actual ou 
futura, da realização de obras de conservação ou o lançamento de novas 
redes e sistemas de saneamento, residindo aí a contraprestação da autar-
quia, o serviço prestado pela autarquia conexionado com o pagamento 
da taxa». E por isso julgou a impugnação improcedente.

No recurso jurisdicional que ora se nos apresenta a recorrente usa, 
para contrariar a sentença, razões que se não afastam das que invo-
cara na petição de impugnação, e que condensa nas conclusões acima 
transcritas.

Já o Exmº. Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal assume 
posição igual à que adoptou a sentença, por isso que propõe a sua 
confirmação.

3.2. A única questão em debate é a de saber se os tributos liqui-
dados à recorrente devem considerar -se verdadeiras taxas, como são 
denominados, por haver contrapartida por parte da autarquia, ou se tal 

contrapartida inexiste, caso em que estaremos perante um imposto, cujo 
ilegal nascimento implica a ilegalidade das liquidações.

Não se controverte, no processo, por onde passa a linha separadora 
dos conceitos de taxa e imposto; nem que este só pode ser criado pela 
Assembleia da República, sob pena de ilegalidade da respectiva li-
quidação. Desnecessário é, pois, que nos ocupemos do que respeita 
à distinção entre taxa e imposto, à reserva de lei da Assembleia da 
República, e às consequências do seu desrespeito. As considerações a 
tais propósitos feitas no processo, seja pela recorrente, seja pelo Mmº. 
Juiz que proferiu a sentença recorrida, acompanham o que repetida e 
uniformemente tem afirmado a jurisprudência, designadamente, a do 
Tribunal Constitucional – na qual, aliás, confessadamente se inspiram 
– e a deste Supremo Tribunal Administrativo.

Ora, em sede de matéria de facto – ainda que fora do capítulo espe-
cialmente dedicado à enunciação dos factos provados e não provados –, 
estabelece -se na sentença que «do que se trata é de cobrar receitas com 
vista a assegurar os custos de exploração e conservação dos sistemas 
de saneamento municipais, implicadas pela utilização dos mesmos por 
parte dos munícipes. Tal utilização determina a necessidade, actual 
ou futura, da realização de obras de conservação ou o lançamento de 
novas redes e sistemas de saneamento, residindo aí a contraprestação 
da autarquia, o serviço prestado pela autarquia conexionado com o 
pagamento da taxa».

Perante tal factualidade, fica de todo desapoiada a tese da recorrente, 
quando afirma que «não recebeu, nem recebe, qualquer contrapartida 
económica proporcional por parte da Câmara»; e que, assim, a taxa exi-
gida «apresenta -se como uma forma de autofinanciamento da autarquia 
e, como tal, reveste contornos de verdadeiro imposto» – vejam -se as 
conclusões nºs. 9 e 10.

Diferentemente do que diz a recorrente, a sentença estabeleceu que 
o município dispõe de sistemas de saneamento municipais, os quais 
são utilizados pelos munícipes, e que «tal utilização determina a ne-
cessidade, actual ou futura, da realização de obras de conservação ou 
o lançamento de novas redes e sistemas de saneamento». Estabelece, 
ainda, a sentença, que a taxa em discussão se destina a proporcionar 
«receitas com vista a assegurar os custos de exploração e conservação» 
daqueles sistemas.

Daí que não possa deixar de se concluir, como na sentença, que, ao 
proporcionar à recorrente a utilização dos falados sistemas de sane-
amento, que explora e conserva, o município lhe presta um serviço, 
«residindo aí a contraprestação da autarquia, o serviço prestado pela 
autarquia conexionado com o pagamento da taxa» liquidada.

Acrescente -se que a recorrente, embora se refira, na conclusão nº 9, 
à inexistência de «qualquer contrapartida económica proporcional por 
parte da Câmara», não quer, como se extrai do conjunto das suas ale-
gações, afirmar que a taxa em causa é contrapartida desproporcional do 
serviço que lhe é prestado, pretendendo, antes, que não há contrapresta-
ção nenhuma, proporcional ou desproporcional, por parte do município, 
ou seja, que falta, de todo, o sinalagma que caracteriza a taxa e permite 
distingui -la do imposto.

De todo o modo, e ainda que se entendesse que a recorrente argúi a 
desproporção entre a taxa e a contraprestação do município, a questão 
não poderia aqui apreciar -se, por a recorrente não indicar, e o processo 
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não fornecer, quaisquer elementos que possam servir de parâmetro para 
aferir dessa (des)proporcionalidade.

3.3. Mas, verdadeiramente, a questão suscitada pela recorrente tem 
contornos diversos daqueles que balizaram o que até aqui se afirmou.

A recorrente não sustenta que o município lhe não presta quaisquer 
serviços,  - -afirmando, pelo contrário, que é «utente do sistema público 
de saneamento básico» (artigo 12º das alegações de recurso). Nem 
contesta que tal sistema foi instituído pelo município, que o explora e 
conserva, e que tudo isso implica custos. Consequentemente, também 
não recusa que, como contrapartida dessa sua utilização, lhe possa ser 
exigida uma verdadeira taxa.

O que diz é que a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim cobra, 
além daquela que nos ocupa, «taxa de saneamento relativamente aos 
esgotos e à recolha de resíduos sólidos», como a autoriza o artigo 20º 
da Lei das Finanças Locais, e «não há qualquer outro serviço prestado 
para além dos serviços de fornecimento de água, da taxa de saneamento 
relativamente aos esgotos e à recolha de resíduos sólidos, que possa 
justificar a liquidação da “taxa de salubridade”».

Afirma, pois, a recorrente, que já lhe são cobradas taxas (ou tarifas) 
como contrapartida de todas as prestações que recebe do município: 
fornecimento de água, esgotos, e recolha de resíduos sólidos. Não 
havendo outro qualquer serviço, a denominada taxa de salubridade a 
nenhum corresponde, e outra coisa não é senão um imposto, criado 
para além da autorização dada pelo artigo 20º da Lei das Finanças 
Locais.

A ser verdadeira a afirmação da recorrente, então poderemos estar 
perante um caso de dupla tributação, isto é, o município está a tributar 
por duas vezes, com taxas diferentes, e com fundamento em normas 
diversas, o mesmo facto tributário.

Mas a dupla tributação, que «configura uma situação em que o mesmo 
facto tributário se integra na hipótese de incidência de duas normas 
tributárias diferentes, o que implica, de um lado, a identidade do facto 
tributário e, do outro, a pluralidade de normas tributárias» (JOSÉ CA-
SALTA NABAIS, DIREITO FISCAL, 2ª edição, pág. 230/231), não 
integra o elenco dos vícios invalidantes do acto tributário.

E não prejudica a verificação, como acontece no caso, da existência 
de um sinalagma entre o serviço prestado ao sujeito passivo e a taxa 
liquidada a esse propósito.

De todo o modo, não vem estabelecido, em sede factual, que à recor-
rente tenham sido liquidadas, relativamente ao mesmo período temporal, 
e a pretexto da mesma prestação de serviços, outras taxas além da im-
pugnada. E o modo como foi julgada a matéria de facto não é afrontado 
pela recorrente, no presente recurso.

Daí a improcedência, também, deste fundamento.
4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de 

Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo em, 
negando provimento ao recurso, confirmar a sentença impugnada.

Custas a cargo da recorrente, com 50 % de procuradoria.

Lisboa, 15 de Fevereiro de 2006. — Baeta de Queiroz (relator) — Pi-
menta do Vale — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 15 de Fevereiro de 2006.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Taxas de ocupação do Domínio 
Público Marítimo. Prescrição. Dívida exequenda.

Sumário:

 I — As taxas cobradas pela Administração dos Portos de Se-
túbal e Sesimbra pela ocupação de parcelas do domínio 
público marítimo constituem um verdadeiro tributo, na 
medida em que se trata de uma prestação patrimonial 
integrada numa relação obrigacional resultante de uma 
relação jurídica tributária, imposta com o fim de satisfa-
zer os fins próprios de uma entidade que exerça funções 
públicas.

 II — Assim, sendo de natureza fiscal os créditos daí derivados, 
não lhes é aplicável o regime de prescrição previsto nos 
artigos 309.° e 310.° do Código Civil, mas sim o regime 
previsto no artigo 34.° do CPT.

Processo n.° 1049/05-30.
Recorrente: METALIMPO — Sociedade de Tratamentos Anti-

-Corrosivos, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

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

1  - Metalimpo  - Sociedade de Tratamentos Anti -Corrosivos, Lda, 
contribuinte n° 501406778, com sede na Estrada Vale das Mulatas, Se-
túbal, não se conformando com a sentença do Tribunal Administrativo 
e Fiscal de Almada que julgou improcedente a oposição à execução 
fiscal, por não provada a prescrição da dívida exequenda, instaurada para 
cobrança da quantia global de € 65.525,01, resultante do não pagamento 
de taxas de ocupação do domínio público marítimo, relativas aos anos 
de 1993 a 1996, dela vem interpor o presente recurso, formulando as 
seguintes conclusões:

a) O objecto do presente recurso respeita a uma execução fiscal para 
cobrança de importâncias devidas pela ocupação de parcelas de domínio 
público marítimo;

b) A recorrente deduziu oposição alegando a prescrição da dívida;
c) A dívida, mesmo sendo considerada como resultante de taxas de 

ocupação de parcelas de domínio público marítimo, apresenta -se como 
uma prestação periódica renovável;

d) As prestações periódicas renováveis, prescrevem no prazo de cinco 
anos, al. g) art° 310° do CC.

e) A prescrição foi alegada, pelo que, mesmo que não seja pela via 
da al. b) do 310º do CC, por tempestivamente alegada, verificar -se -ia 
pela al. g) de tal preceito;

f) A dívida exequenda encontra -se prescrita;
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g) Devia a oposição ter sido julgada procedente por provada, e em 
consequência ser a execução fiscal arquivada.

A Fazenda Pública não contra -alegou.
O Ex.mo Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido 

da procedência parcial do recurso, concretamente quanto às dívidas 
vencidas em 27/6/93 e 11/2/94, uma vez que, aplicando -se ao caso 
o disposto no art° 340 do PT e não o art° 310° do CC, as mesmas se 
encontram já prescritas.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2  - A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1 - Com data de 09/09/1993 foi emitida pelo Presidente do Con-

selho de Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra a certidão 
de dívida da Metalimpo — Sociedade de Serviços de Tratamentos 
Anticorrosivos, Lda., no montante de 4.694.752$00, constante das fac-
turas n°s 4478 e 4640 relativa a taxa de ocupação do domínio público 
marítimo, cujas datas de vencimento ocorreram respectivamente em 
23/06/1993 e 27/06/1993, acrescida de juros de mora e da taxa de 
1.000$00 nos termos do art. 7° da Portaria n° 204/9 1 de 13 de Março 
(cfr. fls. 2/3 dos autos em apenso).

2 - Com data de 20/09/1993 foi autuado o processo de execução fiscal 
n° 2232 -93/103811.7 em nome de Metalimpo — Soc. Ser. Tratamentos, 
Lda., e com base na certidão de dívida referida no ponto anterior.

3 - Em 04/10/1993 foi emitido pelo Chefe de Finanças de Setúbal 1 
o mandado de citação de Metalimpo — Soc. Ser. Tratamentos, Lda., 
com referência ao processo de execução fiscal n° 2232 -93/103811.7 
no montante de 4.696.752$00 (cfr. consta do documento de fls. 8 do 
processo executivo).

4 - Em 12/10/1993 foi o ora oponente citado da execução fiscal referida 
no ponto anterior, na pessoa do seu sócio António José Jorge Patronilho 
(cfr. certidão de citação de fls. 9 do processo executivo).

5 - Com data de 23/03/1994 foi emitida pelo Presidente do Conselho 
de Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra a certidão de dívida 
de Metalimpo — Sociedade de Serviços de Tratamentos Anticorrosi-
vos, Lda., no montante de 3.010.960$00, constante da factura n° 311 
relativa a taxa de ocupação do domínio público marítimo, cuja data de 
vencimento ocorreu em 11/02/1994, acrescida de juros de mora e da 
taxa de 1.000$00 nos termos do art. 7° da Portaria n° 204/9 1 de 13 de 
Março (cfr. fls. 37/38 dos autos em apenso).

6 - Com base na certidão referida no ponto anterior, em 31/03/94, 
foi autuado o processo de execução fiscal n° 2232 -94/100636.3 (cfr. 
fls. 36 do apenso)

7 - Em 14 de Abril de 1994 foi emitida a certidão de citação de Me-
talimpo  - Soc. Serv. Tratamentos Anticorrosivos, Lda., referente ao 
processo n° 2232 -94/100636.3, na pessoa de Manuel Francisco Carmelo 
Travesso (cfr. fls. 42 dos autos em apenso).

8 - Com data de 09/05/1995 foi emitida pelo Presidente do Conselho 
de Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra a certidão de dívida 
de Metalimpo — Sociedade de Serviços de Tratamentos Anticorrosi-
vos, Lda., no montante de 3.257.336$00, constante da factura n° 590 
relativa a taxa de ocupação do domínio público marítimo, cuja data de 
vencimento ocorreu em 25/02/1995, acrescida de juros de mora e da 
taxa de 1.000$00 nos termos do art. 7° da Portaria n° 204/91 de 13 de 
Março (cfr. fls. 45/46 dos autos em apenso).

9 - Com base na certidão referida no ponto anterior, em 09/06/95, 
foi autuado o processo de execução fiscal n° 2232 -95/101303.3 cfr. 
fls. 43 do apenso).

10 - Com data de 21/02/1997 foi emitida pelo Presidente do Conselho 
de Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra a certidão de dívida de 
Metalimpo  - Sociedade de Serviços de Tratamentos Anticorrosivos, Lda., 
no montante de 1.832.628$00, constante da factura n°. 12.298 relativa 
a taxa de ocupação com instalações para metalomecânica, cuja data de 
vencimento ocorreu em 16/11/1996, acrescida de juros de mora e da 
taxa de 1.000$00 nos termos do art. 7° da Portaria n° 204/91 de 13 de 
Março (cfr. fls. 49/50 dos autos em apenso).

11 - Com base na certidão referida no ponto anterior, em 15/05/97, 
foi autuado o processo de execução fiscal n°2232 -97/1028 1 1.1 (cfr. 
fls. 47 do apenso).

12 - Com data de 03/05/2004 foi lavrado o termo de apensação 
ao processo n° 2232 -93/103811.7 dos processos de execução fiscal 
n°s 94/100636.3, 95/101303.3 e 97/102811.1 ficando a dívida a valer 
por € 65.525,01 (como consta do termo de apensação de fls. 10).

13 - Em 03/05/2004 foi emitida a nota de citação constante de fls. 15 
dos autos de execução em apenso, tendo o executado sido citado em 
17/05/2004 (cfr. assinatura do aviso de recepção de fls. 15A).

14 - Em 15/06/2004 foi apresentada no Serviço de Finanças de Se-
túbal 1 a presente oposição à execução (cfr. carimbo aposto na petição 
de fls. 4/6).

3  - O objecto do presente recurso consiste em saber se a dívida exe-
quenda, proveniente de taxas de ocupação do domínio público marítimo, 
se encontra já prescrita.

Na decisão recorrida decidiu o Mm° Juiz “a quo” que, estando em 
causa taxas devidas pela ocupação da parcelas do domínio público 
marítimo ou de ocupação com instalações aplicadas por acto da Admi-
nistração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, ao abrigo do disposto nos 
art°s 34°, no 5 e 50º, al. a) do Decreto -lei n° 376/89 de 25/10/89 e 7º 
da Portaria n° 204/91 de 13/3, o prazo de prescrição aplicável “a tais 
obrigações é o prazo geral de 20 anos previsto no art. 309° do Código 
Civil e não o prazo de 5 anos do art. 310° (e não art° 509° como por 
lapso se refere) do Código Civil”.

E acrescenta que “as coisas que constituem o domínio público, nos 
termos do disposto nos art.°s 202.° n.° 2 e 1304.° do Código Civil estão 
fora do comércio jurídico, o que significa que são insusceptíveis de 
constituir o objecto de direitos individuais no âmbito do direito privado, 
e por isso, também não podem ser objecto de relações jurídicas privadas 
com valor económico.

Daí que e ao contrário do que afirma o oponente não estamos perante 
rendas mas sim perante taxas, e sendo assim, o prazo de prescrição 
dessas obrigações não é o previsto no art. 310º do Código Civil mas 
sim o prazo de prescrição previsto no art. 309° do Código Civil, que 
é de 20 anos”.

É contra o assim decidido que se insurge, agora, a oponente, alegando 
que, a dívida exequenda, mesmo sendo considerada como resultante de 
taxas de ocupação de parcelas de domínio público, “apresenta -se como 
uma prestação periódica renovável”, pelo que prescreve no prazo de 5 
anos, nos termos da al. g)do art° 310° do CC.

Contudo, na nossa perspectiva, não assiste razão a qualquer um deles 
quanto ao regime jurídico a levar em consideração para efeito de conta-
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gem do prazo de prescrição da dívida exequenda, como aliás bem anota 
o Ex.mo Procurador -Geral Adjunto, no seu douto parecer.

4  - Com efeito, o art° 1°, n° 1 da LGT regula “as relações jurídico-
-tributárias”, definindo estas como aquelas “que são estabelecidas entre 
a administração tributária, agindo como tal, e as pessoas singulares e 
colectivas e outras entidades legalmente equiparadas a estas” (n° 2 do 
referido preceito legal).

E o seu n° 3 determina que integram a administração tributária, para 
além de outras entidades, aquelas “legalmente incumbidas da liquidação 
e cobrança de tributos”.

Por outro lado e como vem sendo entendido, o tributo é uma prestação 
patrimonial, integrada numa relação obrigacional, imposta por lei a favor 
de uma entidade que exerça funções públicas com o fim de satisfazer 
os fins próprios desta e sem carácter de sanção, compreendendo os 
impostos, as taxas e as receitas parafiscais.

Por sua vez, prescreve o art° 40, n° 2 da LGT que “as taxas assentam... 
na utilização de um bem do domínio público”.

E do art° 50º, al. a) do Decreto -lei n° 246/89 de 25/10, que criou a 
Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, resulta que a “APSS 
é titular dos direitos e obrigações atribuídos ao Estado nas disposições 
legais e regulamentares aplicáveis, designadamente quanto... à cobrança 
coerciva de taxas, outros rendimentos do serviço e outros créditos”.

Ora, no caso dos autos a dívida exequenda resulta da falta do paga-
mento de taxas cobradas pela ocupação de espaços que se encontram 
inseridos no domínio público marítimo, como a própria recorrente 
reconhece, pelo que estamos, assim, perante obrigações tributárias 
resultante de uma relação jurídica tributária, já que corresponde às 
características acima expostas.

Na verdade, “a obrigação tributária corresponde a uma obrigação 
pública de pagamento de certa quantia ao credor tributário, expresse -se 
ele num imposto ou numa taxa.

Ela tem sempre fonte ou causa legal e, dentro desta, em normas de 
direito público ditadas no uso de um ius imperii tributário — o poder 
tributário — que se encontra constitucionalmente parametrizado por 
certos princípios que são diferentes para os impostos e para as taxas” 
(Benjamim Rodrigues, A Prescrição no Direito Tributário, in Problemas 
Fundamentais do Direito Tributário, 1999, págs. 264 e segs.).

Sendo assim, não se aplica aqui o regime de prescrição previsto nos 
citados art°s 309° e 310° do CC, mas sim o precludido no art° 34° do 
CPT, em vigor à data em que as dívidas em causa se venceram (27/6/93, 
11/2/94, 25/2/95 e 16/11/96).

E dispunha o seu art° 340, n° 1 que “a obrigação tributária prescreve 
no prazo de 10 anos, salvo se outro mais curto estiver fixado na lei”.

Mais aí se estabelecia que a reclamação, o recurso hierárquico, a 
impugnação e a instauração da execução, interrompiam a prescrição, 
“cessando, porém, esse efeito se o processo estivesse 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” (n° 3).

Por sua vez, o seu n° 2 determinava que “o prazo de prescrição conta-
-se desde o início do ano seguinte àquele em que tiver ocorrido o facto 
tributário, salvo regime especial”.

Entretanto, no passado dia 1/1/99, entrou em vigor a Lei Geral Tributá-
ria, que encurtou para oito anos o prazo de prescrição (art° 48°, n° 1).

Dispõe, porém, o art° 297°, n° 1 do CC, aqui aplicável ex vi do 
disposto no art° 5° do Decreto -lei n° 398/98 de 17/12, que aprovou a 
LGT, 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”.

Sendo assim e tendo em linha de conta tudo o que ficou agora ex-
posto, na hipótese vertente não há qualquer dúvida de que o regime aqui 
aplicável há -de ser, necessariamente, o previsto no CPT.

Na verdade e por um lado, atentas as datas das dívidas em causa, 
faltaria menos tempo para ocorrer a prescrição. E, por outro, atenta a 
data da entrada em vigor da LGT (art° 6° do Decreto -lei n° 398/98 de 
17/12) o prazo de prescrição só se completaria em 2007.

Posto isto e assentes que estão as regras a aplicar e os prazos de 
prescrição, vejamos, então, se, no caso dos autos, as dívidas tributárias 
estão ou não prescritas.

Desde logo e como bem anota o Ex.mo Procurador -Geral Adjunto 
no seu douto parecer, já ocorreu a prescrição das dívidas vencidas em 
27/6/93 e 11/2/94, a que acrescentaremos também a dívida vencida 
em 25/2/95.

É certo que, com a instauração das respectivas execuções em 20/9/93 
(vide fls. 17 dos autos apensos), em 31/3/04 (vide fls. 36 dos autos 
apensos) e em 9/6/95 (vide fls. 43 dos autos apensos), se interromperia 
o prazo de prescrição.

Todavia, anote -se que, aquando da referida instauração da execução 
ainda não tinha começado a correr o respectivo prazo de prescrição, o 
que só aconteceu em 1/1/94, 1/1/95 e 1/1/96, respectivamente, por força 
do disposto no predito n° 2 do art° 34°.

Sendo assim, não chegou a consumar -se a referida circunstância 
interruptiva, pelo que o prazo de prescrição se conta desde estas datas 
e seguido.

Pelo que e neste momento, em relação às citadas dívidas se encontra 
já esgotado o prazo de 10 anos a que alude o citado art° 34°, o que 
aconteceu em 1/1/04, 1/1/05 e 1/1/06, respectivamente.

5  - Mas o mesmo já não sucede em relação à dívida vencida em 
16/11/96, cujo prazo de contagem da prescrição se iniciou em 1/1/97.

Todavia e com a instauração da execução em 15/5/97 (vide fls. 47 
dos autos apensos), interrompeu -se esse prazo, tendo, até esta data, 
decorrido 4 meses e 14 dias.

Entretanto e como resulta dos autos, o presente processo esteve pa-
rado, por facto não imputável ao contribuinte, desde aquela data até 
3/5/04.

Sendo assim e como vimos, tal facto fez interromper o prazo de 
prescrição, “somando -se, neste caso, o tempo que decorrer após este 
período ao que tiver decorrido até à data da autuação”.

Fazendo, agora, o cômputo dos referidos prazos, resulta que o tempo 
‘decorrido até à data da autuação da execução foi de 5 meses e 29 dias, 
sendo que o tempo decorrido após a cessação do efeito interruptivo 
(15/5/98), foi de 8 nos, 1 mês e 8 dias.

Deste modo e até este momento, aquele prazo de 10 anos ainda não 
se esgotou, pelo que a referida dívida ainda não prescreveu.

6 — Nestes termos e com estes fundamentos, acorda -se em conceder 
provimento ao recurso e revogar a sentença recorrida, julgando -se pres-



290 291

critas as obrigações tributárias vencidas em 27/6/93, 11/2/94 e 25/2/95 e, 
em consequência, extinta a execução nesta parte, mantendo -se, porém, 
quanto à dívida vencida em 16/11/96.

Custas na proporção do decaimento, fixando -se a procuradoria em 
1/6.

Lisboa, 15 de Fevereiro de 2006. — Pimenta do Vale (relator) — Bran-
dão de Pinho — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 15 de Fevereiro de 2006.

Assunto:

Oposição. Erro na forma de processo. Convolação. Artigo 98.º,
n.º 4, do CPPT. Contradição entre o pedido e a causa de 
pedir. Ineptidão da petição. Artigo 98.º, n.º 1, alínea A), 
do CPPT. Rejeição liminar.

Sumário:

 I — Apresentada uma petição de oposição à execução, com 
fundamentos apenas específicos de uma impugnação ju-
dicial, só é possível ordenar a convolação do processo de 
oposição em processo de impugnação se a impugnação 
for tempestiva.

 II — Mas tal convolação não será possível se for manifesto, 
face aos termos da petição inicial, que esta é inepta por 
o pedido não ser idóneo ao fim pretendido e estar em 
contradição com a causa de pedir.

 III — Neste caso, deve a oposição ser liminarmente rejei-
tada.

Processo n.º 1168/05.
Recorrente: José Manuel Marques Figueiredo Amorim.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lúcio Barbosa.

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

1. JOSÉ MANUEL MARQUES FIGUEIREDO AMORIM, iden-
tificado nos autos, opôs -se a uma execução fiscal que lhe foi instau-
rada.

Alegou que deveria ter sido isentado da Contribuição Autárquica 
referente aos anos de 1999 e 2000. Na verdade, em 1998, à data da 
conclusão das obras do seu prédio, dirigiu -se à Repartição de Finanças 
respectiva, onde lhe foi dito que só deveria apresentar o seu pedido de 
isenção após a emissão de licença de utilização para a sua moradia, 
o que aconteceu apenas em 3 de Abril de 2000. Apresentou assim o 
seu pedido de isenção em 17 de Abril de 2000. Porém, a decisão de 
isenção contemplou apenas 7 anos, não abrangendo os anos de 1998, 

1999 e 2000. Assim, da decisão respectiva recorreu para o superior 
hierárquico em 26/7/2002. A decisão proferida sobre tal pedido, rece-
bida pelo oponente em 11 de Setembro de 2003, foi de indeferimento. 
Defende que não pode ser penalizado pela errada informação prestada 
pelos serviços de finanças.

O Mm. Juiz do TAF de Sintra rejeitou liminarmente a petição.
Inconformado, o oponente interpôs recurso para este Supremo Tri-

bunal.
Formulou as seguintes conclusões nas respectivas alegações de re-

curso:
a) O contribuinte na sequência de decisão de pedido de indeferimento 

de pedido de isenção deduziu reclamação graciosa.
b) A apresentação da defesa do contribuinte em petição de oposição 

à execução teve como objectivo a sua sujeição a instância judicial para 
apreciação dos factos alegados.

c) Perante a pendência de um processo judicial tendente a apreciar 
as questões suscitadas pelo contribuinte, o mesmo perante a ocorrência 
da formação da presunção de indeferimento tácito em Março de 2004 
entendeu não dever deduzir impugnação judicial no prazo definido na 
al. d) do n. l do artigo 102° do CPPT, onde se iria proceder à análise 
das mesmas questões.

d) A decisão nos presentes autos apenas foi proferida em Fevereiro 
de 2005, muito após se encontrar já esgotado o prazo para deduzir 
impugnação judicial.

e) Os autos são susceptíveis de ser convolados ao abrigo do disposto 
no n. 4 do artigo 98º do CPPT.

Não houve contra -alegações.
Neste STA, o EPGA defende que o recurso não merece provi-

mento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Na conclusão a) das suas alegações de recurso, o oponente traz 

à apreciação deste Supremo Tribunal uma questão nova, a saber: que 
apresentou reclamação graciosa da decisão “de pedido de indeferimento 
de pedido de isenção” (deve ler -se antes que apresentou reclamação 
graciosa da decisão de indeferimento do pedido de isenção).

Pois bem.
A questão daqui emergente – caducidade do direito à acção – é de 

conhecimento oficioso, pelo que este Supremo Tribunal pode dela co-
nhecer.

Ponto é que disponha dos necessários elementos fácticos, processu-
almente apreensíveis – uma vez que estamos perante um indeferimento 
liminar – e que, aspecto essencial, os factos alegados possam potencial-
mente conduzir ao êxito da acção.

Assim sendo, há apenas que saber se o tribunal pode ordenar a convo-
lação pretendida, já que o Mm. Juiz decidiu, sem oposição do recorrente, 
que os fundamentos invocados na petição inicial não são fundamentos 
de oposição à execução (sendo que também na tese do Mm. Juiz a quo 
– estava há muito esgotado o prazo para o recorrente deduzir impugna-
ção, o que impossibilita a convolação).

É esta a única questão a apreciar.
Que a convolação é possível resulta da lei – art. 98º, 4, do CPPT.
O recorrente sustenta a tempestividade do seu pedido, com funda-

mento em que se formou a presunção de indeferimento tácito da sua 
reclamação.
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E, na verdade, a impugnação pode ser deduzida no prazo de 90 dias 
após a “formação de presunção de indeferimento tácito” – art. 102º, 1, 
d) do CPPT.

E a reclamação graciosa presume -se indeferida nos termos do art. 106º 
do CPPT.

Reconheça -se desde já que os autos não contêm elementos para 
conhecer da eventual tempestividade da impugnação.

Mas só há que apurar dessa eventual tempestividade se a pretensão 
formulada tiver hipótese de êxito, face ao articulado da respectiva pe-
tição.

Que dizer então?
Como vimos acima, o recorrente centra a sua pretensão no facto de 

lhe ter sido dada uma informação errada (ao que se crê oral) por parte 
da respectiva Repartição de Finanças.

É nisto que o recorrente funda o seu pedido.
Que dizer?
As informações vinculativas estão expressamente previstas na lei 

– art. 68º da LGT e 57º do CPPT.
Ora, o recorrente não formulou nenhum pedido nos termos das citadas 

disposições legais, nem recebeu da Administração Fiscal resposta na 
forma legal. Pelo menos não alega tal, depreendendo -se até o contrário 
dos termos do seu articulado.

Daí decorre que a pretensão do recorrente manifestamente não pode 
obter acolhimento como impugnação judicial.

Mas se não se pode falar em ineptidão por falta de causa de pedir (pois 
que esta existe, só que não tem idoneidade para levar à procedência da 
impugnação, o que seria caso de improcedência que não de ineptidão 
da petição inicial), já se nos afigura, por outro lado, que a causa de 
pedir – atrás enunciada – está em contradição com o pedido. Este visa 
a extinção da execução. Aquela visa o indeferimento da reclamação 
graciosa de acto tributário.

O que se pode traduzir nas seguintes palavras: o pedido (extinção da 
execução) nunca pode ser consequência da causa de pedir.

Estamos pois, e desde logo, perante uma nulidade insanável por 
ineptidão da petição inicial – art. 98º, 1, a) do CPPT.

E se a pretensão do recorrente não pode obter acolhimento como 
impugnação judicial, também não o pode perante outra qualquer forma 
processual.

Daí que seja absolutamente irrelevante ordenar a convolação do pre-
sente processo de oposição à execução em processo de outra natureza.

Demais que, como é sabido, “não é lícito realizar no processo actos 
inúteis” – art. 137º do CPC.

Por sua vez, o Mm. Juiz a quo decidiu – e bem – que não foram 
alegados fundamentos de oposição à execução, decisão que o recor-
rente acatou.

O que tudo é fundamento de rejeição liminar da oposição – art. 209º, 
1, c), do CPPT.

Não há pois qualquer censura a fazer à decisão recorrida.
Decisão que se confirma com a presente fundamentação.
3. Face ao exposto, acorda -se em negar provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente, fixando -se a procuradoria em 40%.
Lisboa, 15 de Fevereiro de 2006. — Lúcio Barbosa (relator) — Pi-

menta do Vale — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 15 de Fevereiro de 2006.

Assunto:

Acto de liquidação. Impugnação judicial. Prazo. Caduci-
dade.

Sumário:

Os prazos estabelecidos na lei para a impugnação judicial 
dos actos tributários de liquidação são de caducidade, 
fazendo o seu decurso extinguir o direito, não beneficiando 
da extensão concedida pelos n.os 5 e 6 do artigo 145.º do 
Código de Processo Civil.

Processo n.º 1191/05.
Recorrente: José Lopes Ribeiro e Maria da Graça Pereira Figueiredo 

Ribeiro.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Baeta de Queiroz.

Acordam no supremo tribunal administrativo
1.1. JOSÉ LOPES RIBEIRO e MARIA DA GRAÇA PEREIRA 

FIGUEIREDO RIBEIRO, residentes em Viseu, recorrem do acórdão 
do Tribunal Central Administrativo (TCA) que julgou caducado o seu 
direito a impugnar a liquidação adicional de imposto sobre o rendimento 
das pessoas singulares (IRS) relativo ao ano de 1991.

Formulam as seguintes conclusões:

«1.
Deve primeiro mandar -se a secretaria mandar pagar a multa pela 

entrada no 91° dia da impugnação judicial, ou seja no primeiro dia útil 
seguinte sem ter paga imediatamente a multa devida, conforme esta-
belece o Art.° 145°, n.° 5 e 6 do CPCivil aplicável ex. vi do Art.° 49º, 
n.° 3° do CPT.

2.
Paga a multa no prazo do Art.° 145° n.° 6 do CPCivil deve a impug-

nação ser julgada tempestiva, com todas as consequências legais.

3.
O que deve levar ao conhecimento do objecto do recurso, alegações 

e conclusões apresentadas.
4.

A omissão cometida constitui pois nulidade nos termos do artigo 201° 
e seguintes do C.P.C., uma vez que é susceptível e foi de influir no 
exame e decisão da causa.

5.
Revelando ainda a decisão uma interpretação restritiva do disposto 

no artigo 145°, n° 6 do C.P.C.
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6.
Pelo que com tal interpretação da disposição legal referida, ou seja, 

no sentido de que esta não teria de ser notificada ao arguido, a mesma 
seria inconstitucional por violar o disposto no artigo 20º da Constituição 
da Republica Portuguesa».

1.2. A Fazenda Pública conclui assim as suas contra -alegações:
 - O prazo de impugnação é um prazo substantivo contado nos termos 

do artigo 279° do Código Civil;
 - No presente caso a petição de impugnação foi apresentada no 91° 

dia do prazo para exercício desse direito;
 - Tal petição foi intempestiva não podendo ser aceite, nem com multa, 

nos termos do artigo 145°, n° 5 do CPC, norma apenas aplicável aos 
actos processuais;

 - Bem decidiu o Acórdão recorrido ao julgar extinto o direito de 
impugnar absolvendo a Fazenda Pública do pedido sem conhecer do 
recurso interposto da decisão do tribunal de 1ª instância, pelo que deve 
ser negado provimento ao presente recurso».

1.3. O Exmº. Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal é de 
parecer que o recurso não merece provimento, de acordo com a juris-
prudência deste Tribunal, de que aponta o acórdão de 14 de Janeiro de 
2004, no processo nº 1208.

1.4. O processo tem os vistos dos Exmºs. Adjuntos.
2. Vem fixada a seguinte factualidade:

«1.
Resultante de visita de Fiscalização efectuada ao Impugnante, foi 

elaborado o relatório de fls. 16 a 24, cujo teor dou aqui por reproduzido, 
respeitantes aos exercícios de 1990,1991 e 1992.

2.
Com interesse para a decisão consta do referido relatório o se-

guinte:
«3.  - ANÁLISE CONTABILISTICO/FISCAL:
3.1  - Insuficiência e Irregularidades:
3.1.1.  - A presente actividade desenvolve -se em volta dos Tribunais 

Judiciais, sendo os assuntos ali tratados constituídos em processos.
É indesmentível que o sujeito passivo terá de que possuir um controlo 

/ conta corrente de cada processo para que a qualquer momento possa 
elucidar o seu cliente da fase em que se encontra bem como em qualquer 
tempo saber dos montantes recebidos custos suportados etc.... etc....

Constata -se assim que a escrita é elaborada de modo a não permitir por 
parte dos Serviços um controlo mínimo da mesma já que os lançamentos 
da receita não são claros nem assentam em documentos de suporte que 
descriminem os serviços efectivamente prestados constituindo o mod. 6 
apenas a quitação de pagamento mas não a identificação ou discrimi-
nação dos mesmos conforme o preceituado na alínea c) do art 108° 
do CIRS nem a sua maior parte a identificação correcta do cliente e 
nomeadamente o seu número fiscal de contribuinte.

Também se verifica possuir diversas avenças com firmas da zona que 
por si lhe garantem uma boa receita.

Trata -se de um advogado dos mais senão o mais conhecido da cidade 
do distrito e até mesmo da Região Centro (veja -se: as avenças conhecidas 

respeitam na sua maior parte a Lamego e arredores, Sátão, Trancoso, 
etc.... e no acto da visita o sujeito passivo viu -se impossibilitado de nos 
atender durante mais de 8 dias pois tinha de se deslocar a vários tribunais 
como: Anadia, Águeda, etc....), sempre referenciado como tendo grande 
clientela e boas causas.

Ao seu serviço possuiu sempre 3 empregados, diversos advogados 
estagiários e boas instalações.

O maior volume do seu trabalho apurado através dos Recibos mod. 6 
é prestado a firmas (...)

3.1.2.  - Efectuaram -se várias diligências, nomeadamente no 1.º Ser-
viço desta D. D. F. a fim de se apurarem os processos em que o sujeito 
passivo interviu, tendo -se extraído fotocópia das relações mod. 11 re-
feridas no art. 114º do CIRS dos anos em apreciação.

Posteriormente, dada a insuficiência dos elementos das mesmas 
deslocámo -nos ao Tribunal Judicial da Comarca de Viseu onde se pro-
cedeu à verificação dos processos em arquivo (Processos Findos) a 
fim de colhermos a identificação dos seus autores. No prosseguimento 
destas diligências, após identificação morosa tentamos ver se havia 
correspondência dos seus autores com os recibos mod. 6 até então 
processados.

A situação foi de que somente houve a correspondência de 6 clientes 
com o respectivo recibo, a citar:

Proc. n.º 34/89 – Recibo n.° AAM 0498550
Proc. n.° 153/(8  - Recibo n.° AAE 0469294
Proc. n.° 182/87  - Recibo n.° AAZ 0787450
Proc. n.° 52/87  - Recibo n.° DAT 0592787
Proc. N.° 185/90 Recibo n.° AAH 0914137
Proc. n.° 54/90 Recibo n.° AAE 0469226
Estes recibos têm IVA incluído.
Os processos em falta foram os seguintes:

1990 1991 1992

Processo 38/90 31/89 15/91

68/89 48/89 37/90

241/87 141/90 200/90

129/85 215/84 Até Julho a)

54/89 108/88

184/84 182/85

23/87 188/88

39/87

192/84

25/83

54/80

Valor global 15.142.823$00 84.080512$00

a) No ano de 1992 consta o processo n.º 116, acção ordinária em que o 
sujeito pretende o pagamento de honorários no montante de 30.000 con-
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tos, movida conta Joaquim Manuel Negrais Borges de Matos, residente 
em Lamego, ex -administrador da firma Lacticínios do Paiva, S.A., com 
sede naquela cidade.

Como já se referiu anteriormente não nos foi facultada a conta -corrente 
de cada cliente, a fim de se poder verificar a sua situação de facto.

3.1.3.  - Existência DE CONTAS CORRENTES:
E concretamente no caso dos clientes cujos processos se encontravam 

findos em Tribunal, foi -nos solicitada a lista dos mesmos, para poste-
riormente nos ser fornecida a solução caso a caso, o que demonstra que 
o sujeito passivo não quer de facto que o Fisco se aproxime das contas-
-correntes com os seus clientes, ou melhor, não tenha perfeito conheci-
mento dos Proveitos reais auferidos no âmbito da sua actividade.

3.1.4.  - RECIBOS PROVISÓRIOS:
Constatámos que no escritório são processados documentos de acordo 

com 1 exemplar que se junta a presente informação, ao qual a funcionária 
encarregada de os passar chama «recibos provisórios», onde é declarado 
o montante entregue à sua guarda como fiel depositário, destinados a 
custear os gastos com os assuntos confiados ao seu escritório. De forma 
alguma se pode chamar recibo provisório pois não possui os requisitos 
de recibo de acordo com o estipulado na alínea a) do n.° 1 do art. 107° 
do CIRS, nem os mesmos são registados no respectivo Livro conforme 
é referido na alínea b) do n.° 1 do artigo anteriormente mencionado.

Durante a acção de fiscalização, após diversas diligências, apuramos 
que na Tipografia Viseense de Marcelino Gonçalves Lima, no período 
de 9.09.90 a 312.12.92 foram mandados imprimir 70 livros com 50 
exemplares cada, o que equivale a 35000 documentos.

3.1.5.  - RECEITA REAL OBTIDA NUM MÊS «Base recibos pro-
visórios»:

numa questão de comparação, no período de 13.01.94 a 13.02.94 
(1 mês), foram passados 40 desses documentos no montante de 
2.098.408$:

nédia por documento – 52.460$, enquanto no Livro de registo de 
Serviços prestados o montante registado no mesmo período totaliza 
Esc: 1.085.712$, o que equivale a cerca de 50% do valor de receitas 
omitidas no mesmo período. Assim sendo o valor real obtido neste 
período não poderá ser inferior a Esc: 3.184.120$00, pelo que fica aqui 
demonstrada a ineficácia dos elementos de escrita.

3.1.6.  - Existência DE DUPLA ESCRITA:
No seguimento da visita, foi o sujeito passivo notificado expressa-

mente para apresentar os Livros de Recibos já referidos (...) tendo pelo 
mesmo sido exibidos os dois últimos livros, cujos elementos constam de 
relação anexa ao presente relatório, tendo ainda declarado verbalmente 
que já não possuía os restantes, pois consoante terminava cada livro e o 
respectivo mês contabilístico, o mesmo ou os mesmos eram destruídos, 
por já não serem necessários, o que mais uma vez vem reforçar a exis-
tência de contas -correntes e o controlo da receita em escrita paralela à 
exibida para efeitos fiscais.

Constatámos ainda que os documentos em causa se destinam a par-
ticulares, sendo no entanto de salientar que tais documentos não terão 
carácter provisório, se num caso em apreço «EDUARDO RODRIGUES 
FIGUEIREDO, de Viseu» em cujo documento datado de 28.02.94, no 
montante de 202.603$ consta o motivo “Liquidação de Conta”.

Outro dado digno de relevância consiste que nos anos em apreciação 
os honorários cobrados a particulares, com a emissão de recibo mod. 6 
foram os seguintes:

ANO 1990 1991 1992

Nº de Recibos 18 a) 15 a) 14 a)

IMPORTÂNCIA 469.389$ 899.103$ 762.977$

% S/RECEITA 5,6% 9,6% 9,8%

a) SÃO 12 3 4

3.1.7.  - OMISSÕES.
Também é do nosso conhecimento que em 1990/1991/1992 o sujeito 

passivo cobrou de honorários à firma LACTICÍNIOS DO PAIVA, S.A. 
de Lamego, o montante de 2.800 contos, o que equivale a 10 % de um 
subsídio de «28.000 contos» seguido de um outro no montante de cerca 
de 8.000 contos e de que recebeu igualmente o equivalente a 10% (800 
contos), subsídios estes pagos aos produtores de leite, sem que tenha sido 
processado o respectivo documento comprovativo desse recebimento.

(...)
3.1.8.  - CUSTOS DECLARADOS:
(...)
3.1.9.  - DETERMINAÇÃO DOS PROVEITOS:
Em face da actividade desenvolvida e considerando todas as irregu-

laridades referidas, não restando dúvidas da existência de inexactidões 
no registo das operações, havendo indícios seguros de que a escrita 
não reflecte a exacta situação patrimonial e o resultado efectivamente 
obtido nos exercícios em apreciação, vai o mesmo ser determinado com 
a aplicação dos métodos indiciários de acordo com o determinado no 
art.º 38° do CIRS.

Para a determinação dos Proveitos a seguir propostos tem -se em 
conta o seguinte:

1.  - O n.° médio de 40 recibos mensais, «provisórios» a um valor 
médio de 52.460$ o que nos dá uma receita anual omitida no valor 
aproximado de 23.082.400$, acrescido do rendimento declarado.

2.  - Como se referiu no n.° 3.1.5 o montante global da receita nesse 
período seria de 3.184.120$ e não 1.085.712$ constante do Livro de 
Serviços Prestados, o que equivale a 34% da receita real.

3.  - Neste contexto aplicando a percentagem referida, à receita con-
tabilizada obteríamos os seguintes valores:

1990 * 7.899.892$: 0,34 = 23.234.976$
1991 * 9.324.303$: 0,34 = 27.424.421$
1992 * 7.776.889$: 0,34 = 22.873.203$
os valores apurados poderão penalizar demasiado o sujeito passivo 

na medida em que teve outros custos, como efectivamente verificamos 
(ex. não contabilização de qualquer verba para depreciação de viaturas 
que utiliza ao seu serviço), o que neste momento se toma impossível 
de quantificar, também terá tido direito a um período de férias, que se 
reflecte nas receitas e ainda porque a média encontrada se reporta a 
honorários de 1994.

Verifica -se o aumento gradual na receita a seguir proposta contra-
riando um pouco os fundamentos atrás referidos, o que justificamos 
também no ponto anterior, tendo em conta a actualização anual da tabela 
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de salários, e em especial nos anos de 1990/1991/1992 ter recebido ho-
norários de 3.6000 contos focados no ponto 3 -1 -7 que foram recebidos 
em verbas parcelares com incidência para este último ano.

ASSIM:
Ponderando toda a situação real e objectiva, a sua alta qualificação 

profissional, o seu meio social, a sua larga zona de influência, de forma 
alguma se pode aceitar um rendimento liquido inferior a qualquer ma-
gistrado no topo da carreira ou a qualquer outro licenciado mormente 
Notariado, achamos que dentro de um princípio de JUSTIÇA FISCAL 
que deve presidir à formação do lucro tributável, propomos os seguintes 
valores:

ANO 1990 1991 1992

SER. PRESTADOS

Propostos 16.000.000$ 18.000.000$ 20.000.000$

Declarados 7.899.892$ 9.324.303$ 7.776.889$

Omitidos 8.100.108$ 8.675.697$ 12.223.111$

CUSTOS: 4.473.361$ 5.763.401$ 5.150.527$

RESULTADO:

Declarado 3.427.531$ 3.560.902$ 2.626.362$

Proposto 11.526.639$ 12.236.599$ 14.849.473$

IVA EM FALTA 1.377.018$ 1.474.868$ 1.986.256$

3.
Com base no relatório da fiscalização os Serviços prestados pelo Im-

pugnante foram corrigidos para 12.236.599$00 e o rendimento colectável 
fixado em 14.147.675$00 para o ano de 1991 – fls. 32.

4.
O Impugnante reclamou da fixação da matéria colectável para a 

Comissão Distrital de Revisão prevista no artigo 84° do Código de 
Processo Tributário – fls. 34.

5.
A Comissão reuniu em 24 -10 -1994 não tendo havido acordo entre os 

vogais que lavraram os respectivos laudos – fls. 35 -36 e 44 -45,46 -48.

6.
O Presidente da Comissão de Revisão indeferiu a reclamação por 

decisão de 2 de Novembro de 1994, com cópia junta a fls. 37 a 43 e 
cujo teor dou aqui por reproduzido.

7.
Foi efectuada a liquidação n.° 5340025265 de Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Singulares do ano de 1991, no montante de 

4.495.783$, sendo 3.293.878$00 de imposto e 1.201.905$00 de juros 
compensatórios – fls. 52.

8.
O prazo para pagamento voluntário terminou em 22 -03 -1995 

– fls. 52.
9.

A Impugnação foi deduzida em 21 -06 -1995 – fls. 2».
3. A única questão que importa decidir consiste em definir se ao prazo 

legal para impugnar os actos de liquidação é aplicável o artigo 145º do 
Código de Processo Civil (CPC), isto é, se a petição de impugnação 
pode ser tempestivamente apresentada dentro dos três dias seguintes ao 
do termo do prazo, com pagamento de multa.

O prazo para a impugnação judicial é de natureza substantiva e não 
adjectiva, o que, desde logo, resulta de o anterior artigo 49º nºs 1 e 2 do 
Código de Processo Tributário (CPT) o mandar contar de acordo com 
o artigo 279º do Código Civil, e não conforme o artigo 144º do CPC. 
Tal como hoje estabelece o artigo 20º nº 1 do Código de Procedimento 
e de Processo Tributário (CPPT).

A natureza não judicial do prazo justifica -se por, aquando da interposi-
ção da impugnação judicial, não haver, ainda, qualquer processo judicial 
em curso, o qual só de inicia, precisamente, com aquela interposição.

Trata -se, portanto, de um prazo de caducidade, cujo decurso faz 
extinguir o direito a demandar, e não de um prazo estabelecido para a 
prática de um acto inserido num processo judicial pendente.

Ora, a previsão do artigo 145º nºs 5 e 6 do CPC não se reporta senão 
aos prazos judiciais, ficando de fora dela os prazos de caducidade, con-
forme vem entendendo a jurisprudência deste Tribunal, na esteira, aliás, 
da doutrina – vejam -se, entre outros, os acórdãos desta Secção de 21 
de Abril de 1993 no processo nº 15117, de 5 de Novembro de 1997 no 
processo nº 21079, de 13 de Outubro de 1999 no processo nº 23707, de 
20 de Outubro de 1999 no processo nº 23306, de 4 de Julho de 1991 no 
processo n° 25789, de 27 de Novembro de 2002 no processo nº 25789, 
de 14 de Janeiro de 2004 no processo nº 1208/03, e de 6 de Outubro de 
2005 no processo nº 392/05.

Esta doutrina foi confirmada pela mesma Secção, funcionando em 
Pleno, em 27 de Novembro de 2002, mediante acórdão proferido no 
processo n° 25789.

Deste mesmo modo vem entendendo a Secção de Contencioso Ad-
ministrativo deste Tribunal, relativamente à interposição de recurso 
contencioso de anulação – cfr., por todos, o acórdão de 29 de Outubro 
de 1997 no processo nº 30741 do Pleno dessa Secção.

Lê -se no apontado acórdão de 27 de Novembro de 2002:
«Com a publicação daqueles diplomas legais [Lei de Processo nos 

Tribunais Administrativos  - LPTA  - e CPT  -], ficou inequivocamente 
claro que os prazos estabelecidos, mesmo para os recursos contencio-
sos, se contam nos termos do artigo 279° do CC (cfr. art.° 28° n.° 2 da 
LPTA), o que mais não traduz do que inequívoca opção do legislador 
pela natureza substantiva daquele prazo,

Uma vez que, “Se a impugnação judicial é um recurso, a unidade 
do sistema jurídico postula idêntico tratamento para o prazo de im-
pugnar”,
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Já que “Não altera este entendimento a circunstância de perante o CPT 
a impugnação judicial ser prevalentemente um recurso, sem embargo de, 
em certos casos, ser uma acção destinada à tutela efectiva de interesses 
ou direitos em matéria fiscal...

“Com efeito, o CPT (artigo 49° n.° 2) determina que aos prazos para 
a dedução de impugnação judicial se aplicam as regras do artigo 279° 
do CC.”,

Impondo -se antes concluir que “... o prazo de impugnação judicial é 
um prazo de natureza substantiva e de caducidade e não um mero prazo 
judicial...” (cfr. citado acórdão deste Pleno). E daí que (...) à respectiva 
contagem se não apliquem as reclamadas regras dos artigos 145° e 146° 
do CPC, mas antes e só as (...) do artigo 279° do Código Civil, pois que 
aquelas se reportam e aplicam exclusivamente aos prazos de natureza 
processual ou adjectiva».

Diga -se, por último, que, se a fixação de um prazo de caducidade para 
exercer o direito de recorrer a juízo para defender direitos e interesses 
legalmente protegidos não ofende os princípios constitucionais do acesso 
ao direito e tutela jurisdicional efectiva, referidos no artigo 20º da Cons-
tituição, menos os pode beliscar o não se conceder uma dilatação desse 
prazo. Exigindo o legislador constitucional que a todos seja assegurado 
o acesso ao direito e aos tribunais, deixou a cargo do legislador ordinário 
a definição do tempo e do modo como deve concretizar -se esse acesso. 
Nem os recorrentes concretizam fundamentos da inconstitucionalidade 
que apontam, sem alegar razões que devamos apreciar.

Por tudo isto, não havia lugar à notificação dos recorrentes para 
pagarem a multa prevista naquela disposição legal, improcedendo as 
conclusões das alegações do recurso, nenhuma censura merecendo o 
acórdão recorrido, que neste sentido decidiu.

4. Termos em que acordam, em conferência, os juizes da Secção de 
Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo em negar 
provimento ao recurso, confirmando o aresto impugnado.

Custas a cargo dos recorrentes, fixando -se em 50 % a procuradoria.
Lisboa, 15 de Fevereiro de 2006. — Baeta de Queiroz (relator) — Pi-

menta do Vale — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 15 de Fevereiro de 2006.

Assunto:

Imposto sucessório. Liquidação. Acto plural. Impugnação 
judicial. Caso julgado material. Limites objectivos.

Sumário:

 I — Constitui um acto plural, quanto aos sujeitos, a liquida-
ção de imposto sucessório efectuada na base do mesmo 
facto tributário — consolidação do usufruto com a nua 
propriedade — a vários interessados, de igual montante 
e quanto aos mesmos bens.

 II — Em recurso contencioso de anulação, como é a impug-
nação judicial, enquadra -se, nos limites objectivos do 
caso julgado material, o juízo e procedência ou im-
procedência das ilegalidades comuns de que se tomou 
conhecimento.

 III — Pelo que, em tais meios impugnatórios, o caso jul-
gado abrange a qualificação, como vícios, positiva ou 
negativa, das circunstâncias apreciadas na decisão 
transitada em julgado, que sejam comuns a todos os 
sujeitos.

 IV — Anulado com trânsito em julgado, por duplicação da 
colecta, o acto referido em I, tal decisão faz caso julgado 
quanto aos demais interessados que impugnem a mesma 
liquidação.

Processo n.º 1195/05-30.
Recorrente: Stella Maria Gonçalves Lopes da Silva Gameiro.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do STA:
STELLA MARIA GONÇALVES LOPES DA SILVA GAMEIRO vem 

recorrer do acórdão do TCA Sul que negou provimento ao recurso que 
interpusera da sentença que, por sua vez, julgou improcedente a impug-
nação judicial que deduzira contra a liquidação de imposto sucessório 
no montante de 3.117.286$00 e respectivos juros compensatórios.

Fundamentou -se a decisão na inexistência de caso julgado relativa-
mente à sentença proferida na impugnação n.º 44/92 por não haver iden-
tidade de sujeitos activos; em não haver ofensa do princípio da igualdade 
uma vez que o imposto anulado aos autores daquela impugnação o foi 
mercê da respectiva decisão judicial; e na inexistência de duplicação de 
colecta por se não verificar a unicidade do facto tributário.

A recorrente formulou as seguintes conclusões:
«1ªa No processo de impugnação n.° 44/92 do 2.° Juízo do Tribunal 

Tributário da 1ª Instância de Lisboa foi proferida sentença já transitada 
em julgado;

2.ª Do teor dessa decisão resulta que nesses autos foi anulado um só 
acto de liquidação do imposto sucessório e não vários actos de liquidação 
quantos os impugnantes que deduziram a impugnação (5);

3.ª Assim, tem de se concluir que no processo de liquidação de imposto 
sucessório por morte de Carlos Conrado Gonçalves foi efectuada uma 
só liquidação no valor global do imposto devido com o mesmo e único 
fundamento:  - a consolidação da propriedade com o usufruto na ocasião 
da morte da última usufrutuária;

4ª E não diversos actos de liquidação, muito embora a responsabili-
dade pelo imposto recaia em diversos sujeitos passivos;

5.ª E foi esse único acto de liquidação de imposto sucessório que foi 
anulada pela sentença proferida nos mencionados autos;

6.ª Consequentemente, tratando -se de um só acto com diversos des-
tinatários, tendo sido anulado, não pode subsistir na ordem jurídica 
produzindo efeitos em relação a alguns desses destinatários;
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7.ª Portanto, tendo sido já anulado o acto de liquidação objecto do 
presente recurso, deixou de existir o objecto do presente recurso de 
impugnação;

8.ª Mesmo que assim não se entenda, sempre se teria de considerar 
nulo o acto de liquidação do imposto da ora Impugnante por violação 
do princípio constitucional da igualdade;

9.ª Na verdade, contrariamente ao decidido no douto Acórdão re-
corrido, a diferenciação de tratamento de situações idênticas não pode 
decorrer de critérios puramente formais;

10.ª Sem prejuízo de tudo quanto se deixou dito, ainda assim o acto 
impugnado não se poderia manter na ordem jurídica, devendo ser anu-
lado;

11.ª Efectivamente, o imposto liquidado já tinha sido anteriormente 
liquidado pelo mesmo facto tributário;

12.ª Na verdade, já anteriormente tinha sido cobrado o imposto devido 
pela consolidação da propriedade com o usufruto;

13.ª Com efeito, tendo anteriormente sido liquidado um só imposto 
e não tantos quantos as usufrutuárias, dúvidas não pode haver que não 
houve tributação da transmissão do usufruto mas sim da consolidação 
da propriedade com o usufruto;

14.ª Consequentemente, tendo sido liquidado o imposto devido por 
esse facto tributário  - ainda que incorrectamente  - jamais poderia ser 
novamente liquidado por esse mesmo facto, ainda que a pessoas dife-
rentes, sob pena de duplicação da colecta;

15.ª Decidindo como decidiu, a douta sentença recorrida violou, 
designadamente, as normas do art. 120.º do CPT e arts. 13.º e 266.º da 
Constituição.

Termos em que, com os mais que resultarão do douto suprimento de 
V. Ex.as, deve ser concedido provimento ao recurso, revogando -se o 
aliás douto Acórdão recorrido.»

E, contra -alegando, concluiu, por sua vez, a Fazenda Pública:
« - Pode entender -se que a matéria fixada pelo acórdão do TCAS, 

acerca de saber se a liquidação efectuada pela administração constitui 
uma única liquidação ou várias, constitui exclusivamente questão de 
facto, portanto insusceptível de recurso para o STA:

 - A entender -se que se trata de questão de direito, a decisão do TCAS 
interpretou correctamente as normas do CIMSISD na medida em que a 
abertura de uma sucessão dava origem a um processo de liquidação de 
imposto sobre sucessões e doações, que originava tantos actos tributários 
 - liquidações  - quantos os sucessíveis.

 - Na ordem jurídica portuguesa, os tribunais apenas estão sujeitos 
à lei (artº 203.° da CRP), interpretando livremente a prova produzida, 
pelo que é normal que uma mesma situação possa vir a dar origem a 
soluções divergentes para os vários interessados nela envolvidos se os 
respectivos casos tiverem sido submetidos separadamente a apreciação 
judicial, sem prejuízo da hierarquia dos tribunais em funcionamento 
dos recursos;

 - A impugnação sub judice, que tem por objecto uma liquidação efec-
tuada, em 1992, nos termos do art. 21.° do CIMSISD, não se confunde 
com a liquidação ocorrida em 1954 efectuada nos termos do artigo 22.°, 
n.° 3, do CIMSISD, pelo que não existe, face à matéria de facto fixada, 
duplicação de colecta, já que lhe falta um dos requisitos essenciais, a 
unicidade dos factos tributários.

Assim, o presente recurso deve ser considerado improcedente, 
confirmando -se o douto Acórdão recorrido e a liquidação.»

O Exmo. magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sen-
tido do não provimento do recurso, subscrevendo a fundamentação do 
aresto recorrido.

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
«a) A presente impugnação visa anulação de liquidação de imposto 

sucessório (3.117.286$00) e juros compensatórios (4.269.252$00)  - cfr. 
p. i.;

b) por óbito de Carlos Conrado Gonçalves, falecido em 17/6/24;
b’) O qual instituiu herdeira do usufruto de todas as suas propriedades 

a sua segunda esposa, Maria Raquel Pompílio Gonçalves (falecida em 
11/11/54), e sucessiva e conjuntamente os filhos, quer de um primeiro 
casamento, quer do segundo;

c) nos termos de inventário obrigatório por óbito daquele Carlos, a 
propriedade dos bens ficou para dividir oportunamente (fls. 26);

d) na sequência do óbito de Maria Raquel Pompílio Gonçalves (fale-
cida em 11/11/54), foi liquidado imposto pela transmissão do referido 
usufruto para os filhos do dito Carlos ainda sobrevivos, Stella Gonçalves 
Leitão Vieira Campos, Julieta Gonçalves e Ema Gonçalves Martins, 
continuando pendente o processo de liquidação até morte do último 
usufrutuário (cfr. fls. 32 do proc. liquid. apenso);

e) em 17/2/84 a dita Ema e os netos, e seus sucessores, de Carlos 
Conrado transmitiram a propriedade plena de imóvel da herança do 
referido Carlos a outrem (fls. 93 e ss.);

f) o último dos filhos sobrevivos de Carlos Conrado, Ema Gonçalves 
Martins, faleceu em 17/10/84, motivando a liquidação do imposto em 
1992 (cfr. fls. 32 do proc. liquid. apenso), por consolidação da proprie-
dade na pessoa dos netos (e seus representantes).

g) Quer à ora recorrente, quer aos impugnantes na impugnação judicial 
n.° 44/92  - Rosemarie Louise Martins Delmar Lindley Blandy, Charles 
Albert Delmar Lindley, Antony Mary Delmar Lindley, Alexandre Mary 
Delmar Lindley e Marina Margaret Delmar Lindley Hunter  - a todos eles 
foi liquidado o mesmo montante de imposto sucessório  - 3.117.286$  - por 
força da referida consolidação do usufruto na nua propriedade ocorrida 
com o óbito da referida usufrutuária em 17.10.1984  - informação de 
fls. 123 destes autos e docs. de fls. 84 e segs. do processo de liquidação 
do imposto sucessório apenso;

h) A liquidação deste imposto foi notificado à ora recorrente, na parte 
a si relativa, por carta registada com A/R, o qual se mostra assinado 
pelo destinatário, com uma rubrica, em 9.1.1992  - docs. de fls. 95 e 96 
do processo de imposto sucessório apenso;

i) Na mesma imp. n.° 44/92 os cinco referidos impugnantes supra 
indicados, na respectiva petição, a final, pediram a anulação do imposto 
sucessório que a cada um deles fora liquidado, de esc. 3.117.286$ e os 
juros compensatórios de valores não iguais para todos eles  - cfr. petição 
de fls. 2 e segs. e docs. de notificação de fls. 12 a 19 destes autos;

j) Esta impugnação judicial veio a ser julgada procedente por provada 
por decisão transitada em julgado e decidido anular o acto impugnado 
 - doc. de fls. 282 e segs.;

l) Baixando os autos, veio o então Chefe da Repartição de Finan-
ças a dar cumprimento ao decidido, tendo procedido em Outubro de 
1995 à anulação da parte do imposto sucessório e juros compensatórios 
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desta liquidação, mas só quanto a estes impugnantes, num total de 
Esc. 15.586.430$00 de imposto e Esc. 23.282.669$00 de juros com-
pensatórios  - cfr. doc. de fls. 292 desta imp. n.° 44/92 e doc. de fls. 290 
desta impugnação.»

Vejamos, pois:
Como se mostra dos autos, a ora recorrente impugnou, em 30/04/1992, 

a liquidação de imposto sucessório efectuada na sequência do óbito ocor-
rido em 17/06/1924, de seu avô Carlos Conrado Gonçalves, invocando a 
caducidade do direito à liquidação respectiva e duplicação de colecta.

No entretanto, outros herdeiros haviam impugnado a mesma liquida-
ção que veio a ser anulada, dada a verificação daquela última ilegalidade, 
por sentença de 17/06/1999 que transitou em julgado.

E, como resulta do aresto recorrido, na dita impugnação n.º 44/92, 
face ao pedido dos cinco impugnantes, de «anulação do imposto suces-
sório que a cada um deles fora liquidado», a sentença decidiu «anular 
o acto impugnado».

No mesmo acórdão se refere que «a liquidação de imposto sucessório 
pretendida anular na impugnação n.º 44/92 é a mesma e única que a 
pretendida anular na presente impugnação judicial, tendo como facto 
tributário a consolidação do usufruto com a nua -propriedade, ainda 
que, em cada uma delas, pretendam os impugnantes apenas obter a 
anulação da parte do imposto que a si lhes foi liquidado e em que são 
sujeitos passivos, que não a parte do imposto que foi liquidado aos 
demais sujeitos passivos».

«Assim, na impugnação n.º 44/92, julgada procedente pelo respectivo 
pedido, apenas foi anulado o imposto sucessório liquidado àqueles cinco 
sucessíveis e ali impugnantes, que não aos restantes sujeitos passivos do 
mesmo imposto, que na mesma impugnação não foram autores».

A liquidação em causa, como resulta do mesmo probatório e está 
documentalmente expresso, importou na quantia de 3.117.286$00 para 
cada um dos herdeiros.

Caracterizando o acto tributário em causa, dir -se -á que se trata de um 
acto divisível por natureza, atenta a sua expressão pecuniária, quanto ao 
objecto, e plural quanto aos sujeitos pois se tomou uma decisão aplicável 
por igual a várias pessoas, atento o respectivo facto tributário uniforme: 
consolidação do usufruto com a nua propriedade.

Como escreve Rui Machete, in Dicionário Jurídico da Administração 
Pública, Vol. II, pág. 301: «Nos actos plurais, apesar da identidade do 
autor do acto, da unidade da manifestação de vontade, do conteúdo e 
da forma, estamos em face de um conjunto de actos. No acto plural, há 
tantos efeitos e, por consequência, tantos actos únicos, quantas as esfe-
ras jurídicas dos destinatários directamente modificadas. Compreende-
-se que, nestes termos, haja vícios comuns a todos os actos simples e 
vícios autónomos respeitantes apenas a um dos actos que integram o 
acto plural».

Em sentido idêntico, Marcelo Caetano, Manual de Direito Admi-
nistrativo, Vol. II, 9.ª edição, pág. 1396 e Freitas do Amaral, Curso de 
Direito Administrativo, Vol. II, pág. 229.

Ora, o vício que determinou a anulação daquele «acto único» foi, 
como se disse, a duplicação de colecta.

Como se refere no Ac. do Pleno da Secção do Contencioso Admi-
nistrativo do STA, de 19/03/1999, in Ac. Dout. 452/3, pág. 1110, na 
esteira de jurisprudência consolidada: «no contencioso de anulação 
(ora, em causa), o caso julgado não se restringe à pronúncia anulatória 

 - abrangendo, ainda, a causa de pedir que é representada, neste meio 
processual, pelo vício invocado como fundamento da pretensão e que 
sustenta a anulação ou declaração de invalidade do acto»  - limites 
objectivos do caso julgado.

«Solução imposta não só pela particular “conexão de sentido” (utili-
zando a expressão de Zenner) que intercede entre a “questão prejudicial” 
ou causa anulatória e a decisão proferida que tornaria absolutamente 
incompatível com esta pronúncia um juízo (administrativo ou judicial) 
divergente sobre o vício que a determinaria mas ainda, senão principal-
mente, pela exigência constitucional (art. 268º, n.º 4 da Constituição) 
de defesa eficaz dos interesses dos particulares».

Por outro lado, como se infere do art. 9º, n.º 2 do DL n.º 256 -A/77, 
de 17 de Junho e art. 133º, n.º 2, al. h) do CPA, os efeitos da decisão 
judicial, em contencioso de anulação, não se restringem ao acto admi-
nistrativo que dela foi objecto, antes obstando à validade de outros actos 
incompatíveis com o decidido.

Como se refere no acórdão deste tribunal, de 26/09/2001 rec. 35.484: 
«os efeitos extra -processuais desse caso julgado obstam a que, em pro-
cessos judiciais que tenham por objecto actos atinentes à mesma relação 
material controvertida, venham a ser proferidas decisões incompatíveis 
com o decidido», já que, «valem aqui as razões de impedir que o tribunal 
seja colocado em situação de ter de contradizer ou reproduzir decisão 
anterior que justificam o caso julgado (n.º 2 do art. 497.º do CPC)».

Pelo que, com o mesmo aresto e o de 27/06/2001 proc. 38.528 e Mário 
Aroso de Almeida, Sobre a Autoridade do Caso Julgado das Sentenças 
de Anulação de Actos Administrativos, pág. 136, é de concluir que, 
em processos de tipo impugnatório  - contencioso de anulação  - o caso 
julgado abrange a qualificação como vícios, positiva ou negativa, das 
circunstâncias apreciadas na decisão transitada em julgado.

Assim, uma vez decidido judicialmente, por decisão transitada em 
julgado, que um acto, administrativo ou tributário, enferma (ou não) 
de determinados vícios ou ilegalidades, fica irremediavelmente pre-
cludida a possibilidade de, em diferente impugnação de acto distinto 
mas atinente à mesma relação material controvertida, vir a decidir -se 
em sentido diferente.

É que o contencioso, administrativo (ou tributário), anulatório conti-
nua a ser fortemente objectivo, de modo que os efeitos do caso julgado 
podem abranger quem não foi parte no processo  - limites subjectivos 
 - como sucede com a parte comum e objectiva do acto plural  - cf. o 
recente acórdão do STA, de 04/10/2005 rec. 0642/05.

Extensão de efeitos, aliás, como ali se salienta, exigida pelos princípios 
constitucionais da legalidade, da igualdade e da justiça.

Nos actos plurais, a dita parte comum dos actos simples, se respeitar a 
aspectos objectivos, é teleologicamente o mesmo que um acto simples, 
pelo que o efeito de anulação aproveita a todos os interessados mesmo 
que não tenham impugnado o acto.

Como igualmente ali se refere, a regra da eficácia «erga omnes, do 
caso julgado anulatório, não abrange, como é jurisprudência do STA, os 
interessados que saiam prejudicados pela anulação e não tenham sido 
chamados ao processo e, por tal motivo, não tenham tido oportunidade 
de defesa dos seus direitos, nada justificando, todavia, uma restrição 
subjectiva dos efeitos do caso julgado quando o ente público, autor do 
acto, fica vencido e os demais interessados podem beneficiar da anulação 
decretada com fundamentos objectivos, assim se retirando o máximo 
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efeito útil da intervenção do órgão a quem incumbe a administração 
da justiça.

Ora, nos autos, a causa da anulação foi comum a todos os interessados 
pois se tratou de uma duplicação de colecta, estando em causa, para 
todos e de igual modo, a tributação em imposto sucessório resultante 
da consolidação do usufruto com a nua propriedade  - facto tributário 
em relação aos mesmos bens.

Mas, assim sendo, a sentença, proferida na dita impugnação n.º 44/92, 
já transitada, faz caso julgado material nos presentes autos, excepção 
que obsta a que seja, aqui, apreciado o mérito do recurso.

Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, revogando-
-se o aresto recorrido e a absolver a Fazenda Pública da instância.

Sem custas.
Lisboa, 15 de Fevereiro de 2006. — Brandão de Pinho (relator) —

Lúcio Barbosa — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 15 de Fevereiro de 2006.

Assunto:

Oposição à execução. Despacho de reversão. Impugnação. 
Convolação. Intempestividade.

Sumário:

 I — A forma de atacar o despacho de reversão é através do 
processo de oposição à execução.

 II — Tendo o recorrente utilizado o processo de impugnação, 
só é possível a convolação se a petição tiver sido apre-
sentada no prazo da oposição.

 III — Tendo sido apresentada para além de tal prazo, a petição 
inicial deve ser rejeitada liminarmente.

Processo n.º 1255/05.
Recorrente: José Carlos Julião Araújo.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lúcio Barbosa.

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

1. JOSÉ CARLOS JULIÃO ARAÚJO, identificado nos autos, 
executado por reversão e citado na execução, deduziu impugnação, 
junto do TAF de Leiria, por vício de fundamentação legal e preterição 
de formalidades legais no acto de reversão.

O Mm. Juiz daquele Tribunal julgou que o processo adequado era o 
de oposição à execução, mas não ordenou a convolação por a oposição 
ser intempestiva, rejeitando liminarmente a petição inicial.

Inconformado, o impugnante interpôs recurso para este Supremo 
Tribunal.

Formulou as seguintes conclusões nas respectivas alegações de re-
curso:

1. Conclui a decisão de que ora se recorre que o processo de impug-
nação é a forma de processo adequada quando o acto a impugnar é um 
acto de liquidação ou um acto administrativo que comporta a apreciação 
de um acto desse tipo, devendo ser alegados vícios que afectem a vali-
dade do acto impugnado, mediante invocação de qualquer ilegalidade, 
mas sempre respeitante ao acto de liquidação e não a circunstâncias 
posteriores, pelo que os factos alegados pelo impugnante, ora Recor-
rente, na sua petição inicial não integram fundamento de impugnação 
judicial, sendo o meio próprio para reagir contra o despacho de reversão 
em sede de processo executivo a oposição à execução, razão pela qual 
rejeita liminarmente a petição inicial apresentada pelo ora Recorrente.

2. Não pode o Recorrente concordar com tal decisão, já que o que 
está em causa na presente impugnação judicial, e constitui o respectivo 
fundamento, é a verificação da legalidade de um determinado acto da 
administração fiscal  - despacho de reversão  - e não de qualquer aspecto 
da execução fiscal na sua globalidade. Isto é, a presente impugnação 
judicial fundamenta -se, tal como ficou amplamente explicitado na pe-
tição inicial oportunamente apresentada, na ausência e vício da funda-
mentação (ou seja, na ilegalidade) do acto da Administração Fiscal de 
determinação da reversão.

3. Conclui, assim, o ora Recorrente, que o tribunal a quo terá, pro-
vavelmente, construído a sua decisão com base num erro de apreciação 
no que respeita ao verdadeiro fundamento da impugnação judicial apre-
sentada, já que considerou que o impugnante, ora Recorrente, pretendia 
pôr em causa a execução fiscal, o que não se verifica, uma vez que o 
que se pretendia pôr em causa era a legalidade da um determinado acto 
isolado da Administração Fiscal (decisão de reversão). Ora, a legalidade 
dos actos da Administração Fiscal é, nos termos da lei, apreciada em 
sede de impugnação judicial, e não em sede de oposição à execução. 
Senão vejamos:

4. Estabelece o art. 23°, n. 2 da LGT que a reversão contra o respon-
sável subsidiário depende da fundada insuficiência dos bens penhoráveis 
do devedor principal e dos devedores solidários. Também o n. 4 deste 
artigo estabelece que a reversão é precedida da declaração fundamentada 
dos seus pressupostos e extensão, a incluir na citação. Ora, entende a 
Recorrente que a reversão em apreço não foi precedida da declaração 
fundamentada dos respectivos pressupostos.

a) E isto porque, em primeiro lugar, resulta da lei (art. 24°, n. 1 LGT) 
que o devedor subsidiário, contra quem reverte a execução, tem de ser 
gerente da executada principal. Ora, como ficou provado na sua petição 
inicial, o Recorrente não era, desde 7 de Janeiro de 2002, gerente de 
direito ou de facto da executada principal, pelo que se verifica uma falha 
grave na fundamentação do despacho de reversão.

b) Em segundo lugar, resulta também da lei (art. 24°, n. 1 LGT) que 
a insuficiência do património do devedor principal para satisfazer os 
créditos dos credores sociais tem de resultar de culpa do devedor subsi-
diário, contra quem reverterá a execução fiscal. Ora, tendo em conta que 
o ónus da prova da violação culposa, por parte do devedor subsidiário, 
das disposições legais destinadas à protecção dos credores pertence à 
administração fiscal, e que esta não logrou provar, nem fundamentar, a 
culpa do ora Recorrente na verificação daquela insuficiência, mais uma 
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vez se verifica uma falha grosseira na fundamentação da declaração de 
reversão, em clara violação do que impõe a LGT.

c) Em terceiro e último lugar, é ainda pressuposto da reversão que os 
bens penhoráveis do devedor principal sejam, efectivamente, insuficien-
tes para a liquidação das dívidas. Ora, também no que a esta matéria diz 
respeito, se verifica uma manifesta falta de fundamentação da declaração 
de reversão, já que não se prova a insuficiência dos bens penhoráveis da 
executada principal. Tanto assim é, que o próprio Recorrente identifica, 
na sua petição inicial, bens penhoráveis da executada principal, o que 
demonstra a falta de fundamentação da declaração de reversão no que 
respeita à eventual insuficiência dos bens da executada principal.

5. Conclui -se, então, que a declaração dos pressupostos e extensão da 
reversão aqui em causa padece de uma total ausência de fundamentação, 
ao contrário do que impõe a lei.

6. A falta de fundamentação deste acto da administração fiscal acarreta 
a sua nulidade, sendo esse o pedido que está na base da impugnação 
fiscal apresentada pelo ora Recorrente, isto é, a declaração de nulidade 
do acto da Administração Fiscal de determinação da reversão contra o 
ora Recorrente por manifesta falta de fundamentação.

7. Tendo em conta o pedido que está na base da impugnação judi-
cial apresentada pelo Recorrente – declaração de nulidade do acto da 
administração fiscal de reversão da execução contra o Recorrente – e 
analisando o que estabelece a lei nesta matéria, entende o Recorrente 
que a impugnação fiscal é, claramente, o meio adequado ao efeito 
pretendido, e não a oposição à execução.

8. E isto porque o pedido de declaração de nulidade de um deter-
minado acto da administração fiscal por falta de fundamentação não 
cabe em qualquer um dos casos previstos no n. 1 do art. 204º do CPPT 
como constituindo fundamento para a oposição à execução, nem mesmo 
na alínea i), cuja abertura e amplitude terão, necessariamente, de ser 
apreciadas ao abrigo da racio, concepções jurídicas e intenções que 
estão na base dos fundamentos estabelecidos no art. 204° do CPPT 
para reagir a uma execução fiscal, todos eles intimamente relacionados 
com a natureza processual da execução. Com efeito, a alínea i) do n. 1 
do art. 204º do CPPT só poderá ser entendida como um fundamento 
de carácter residual relativamente aos fundamentos plasmados nas 
alíneas anteriores, com eles intimamente relacionado, e nunca como 
meio processual autónomo para pôr em causa a legalidade de um acta 
isolado da Administração Fiscal que lesa os interesses e direitos do ora 
Recorrente e de que este toma conhecimento, pela primeira vez, através 
da nota de citação inserida, por opção da Administração Fiscal, num 
processo executivo.

9. Assim, e como têm, aliás, entendido os nossos Tribunais, no caso 
da oposição à execução fiscal, só são admissíveis como causas de pedir 
os factos subsumíveis a qualquer uma das alíneas do art. 204°, n. 1 do 
CPPT. Ora a causa de pedir, bem como o pedido, da impugnação judicial 
apresentada pelo ora Recorrente não integra factos subsumíveis em 
qualquer uma das alíneas do n. 1 deste art. 204°.

10. Ao invés, tal pedido integra o elenco de situações que constituem 
fundamento de impugnação judicial, nos termos do disposto no art. 99º 
do CPPT, que estabelece que constitui fundamento de impugnação qual-
quer ilegalidade, designadamente, a ausência ou vício da fundamentação 
legalmente exigida (art. 99°, c) do CPPT). Aliás, têm também entendido 
os nossos Tribunais que as decisões proferidas pelos agentes da Adminis-

tração Fiscal no âmbito de uma execução que ponham em causa direitos 
ou interesses legítimos do executado são passíveis de recurso judicial 
para o Tribunal Administrativo e Fiscal competente.

11. Cumpre, ainda referir o disposto no n. 2 do art. 97° da Lei Geral 
Tributária: A todo o direito de impugnar corresponde o meio processual 
mais adequado de o fazer valer em juízo. Ora, concedendo o ora Re-
corrente que a matéria aqui em apreço se reveste de alguma delicadeza 
e ambiguidade, permite -se o mesmo concluir que, em última instância, 
e dado que a Lei não refere expressamente qual o meio concretamente 
adequado para reagir contra a legalidade da decisão da AF de determinar 
uma reversão, deve recair sobre o interessado a opção pelo meio que 
considera mais adequado para impugnar o acto que o afecta e fazer valer 
a sua pretensão. Mais ainda se tivermos em conta que o mecanismo da 
impugnação judicial permite ao interessado dispor de um prazo consi-
deravelmente mais favorável.

12. Interpretar o artigo 204° do CPPT no sentido de impedir o inte-
ressado de optar pelo meio processual que melhor se adequa às suas 
pretensões, sem que tal imposição se encontre expressamente prevista 
na lei, e impor -lhe o recurso a um único meio processual, com contornos 
menos favoráveis, constitui uma interpretação inconstitucional por clara 
violação ao seu direito de acesso aos tribunais e aos seus direitos de 
defesa constitucionalmente consagrados.

13. Acresce, também, que a decisão do tribunal a quo refere que a falta 
de pressupostos para a reversão da execução constitui fundamento de 
oposição, e não de impugnação, nos termos do disposto na alínea b) do 
n. 1 do art. 204° do CPPT. Ora, de tudo o que acima se disse, entende 
o ora Recorrente que tal referência constitui erro na fundamentação da 
decisão, já que o que está em causa na presente impugnação é a veri-
ficação e apreciação da legalidade do acto da administração fiscal que 
determinou a  reversão e tal verificação não caberia nunca na alínea b) 
do n. 1 do art. 204° do CPPT. Poderia, quanto muito, integrar -se na alí-
nea i) do n. 1 deste art. 204°, o que também aqui se refuta pelas razões 
supra explanadas (vd. art. 35° e seguintes supra), e se concede, apenas, 
tendo em conta a delicadeza e ambiguidade da matéria em apreço nos 
presentes autos, mas não na referida alínea b).

14. Deste modo, e também por esta razão (erro na fundamentação), 
deve a decisão de que ora se recorre ser revogada.

15. Posto tudo isto, conclui -se ser a impugnação judicial o meio idóneo 
e adequado para reagir contra o acto da administração fiscal – despacho 
de reversão não devidamente fundamentado – aqui em causa, ao contrário 
do que conclui a decisão ora recorrida.

16. Sendo a impugnação judicial o meio idóneo e adequado para 
reagir contra o despacho de reversão aqui em apreço, tendo o ora Re-
corrente legitimidade para tanto, e tendo a impugnação judicial sido 
apresentada em tempo, não haverá motivo para rejeitar a petição inicial, 
devendo, antes o processo seguir os seus termos normais até à prolação 
da decisão final.

17. Deste modo, permite -se o Recorrente discordar da decisão de que 
ora recorre, requerendo a admissão do presente recurso e, subsequente-
mente, a revogação da decisão proferida pelo Tribunal Administrativo 
e Fiscal de Leiria, com a consequente admissão da petição inicial e 
prosseguimento dos autos até final.

Não houve contra -alegações.
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Neste STA, o EPGA defende que o recurso não merece provi-
mento.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Estamos perante um despacho liminar de indeferimento.
Isto porque, segundo o Mm. Juiz, o recorrente apenas põe em causa a 

falta de pressupostos legais para a reversão, não questionando minima-
mente o acto de liquidação. Ora, tal falta de pressupostos é fundamento 
de oposição à execução, não sendo possível a convolação, por a oposição 
ser intempestiva.

Que dizer?
É certo que, como vimos acima, o recorrente fundamenta a sua pre-

tensão “na preterição de formalidades legais e violação do dever de 
fundamentação e de lei, e nos termos do art. 99º do CPPT”, pedindo 
que a impugnação seja “julgada procedente declarando -se nulos … os 
actos ora impugnados”.

Ora, é verdade que a preterição de formalidades legais e do dever 
de fundamentação e de lei realmente são fundamentos de impugnação 
– art. 99º do CPPT. Mas veremos depois a amplitude desta norma.

Olhando para a petição inicial, logo vemos que o recorrente centra 
a sua pretensão na sua não responsabilização subsidiária (por não ter 
sido, no período em causa, gerente de facto ou de direito da sociedade 
originária devedora), da sua não culpa na insuficiência do património 
(não tendo a AF logrado provar essa culpa, ónus que lhe cabe) e da não 
insuficiência de bens penhoráveis da executada principal.

O que, reconheça -se sem dificuldade são fundamentos de oposição à 
execução, como decorre inequivocamente do art. 204º, 1, b) do CPPT, 
com referência ao art. 24º, 1, da LGT.

Oposição a apresentar no prazo de 30 dias após a citação pessoal 
– art. 203º, 1, a) do CPPT.

É óbvio que o facto de ter sido apresentada uma petição de impugna-
ção não impede a sua convolação, caso haja erro na forma de processo 
– art. 98º, 4, do CPPT.

Ponto é que seja tempestiva.
Como é sabido, a caducidade do direito de acção é de conhecimento 

oficioso.
Ora, se chegarmos à conclusão que a petição foi apresentada fora 

do prazo, não é possível essa convolação, devendo a petição inicial ser 
rejeitada liminarmente.

Como fixou o Mm. Juiz a quo, a citação ocorreu no dia 17/2/2005, 
tendo a petição sido apresentada no dia 18/5/2005.

Pelo que é patente a sua intempestividade.
Mas o recorrente não concorda, pois, na sua opinião, o que está em 

causa é, não a execução fiscal, mas sim a (i)legalidade de um acto 
isolado da Administração Fiscal, no caso, o despacho de reversão, com 
fundamento no art. 23º,1, do CPPT.

É que – segundo ele – o despacho de reversão padece de uma total 
ausência de fundamentação, ao contrário do que impõe a lei, sendo que 
“a falta de fundamentação deste acto da administração fiscal acarreta 
a sua nulidade, sendo esse o pedido que está na base da impugnação 
fiscal apresentada pelo ora recorrente, isto é, a declaração de nulidade 
do acto da Administração Fiscal de determinação da reversão contra o 
ora recorrente por manifesta falta de fundamentação”.

Mas não tem qualquer razão.

As ilegalidades a que se reporta o art. 99º do CPPT, e que constituem 
fundamento de impugnação, não são as ilegalidades cometidas no pro-
cesso de execução.

São isso sim as ilegalidades do acto de liquidação ou de um acto 
administrativo que comporta a apreciação de um acto desse tipo, ou, 
sendo actos de outro tipo, quando a lei utiliza o termo impugnação para 
referenciar o meio processual a utilizar (1)

E com isto estamos a explicitar a amplitude da norma ínsita no art. 99º 
do CPPT.

Ora, patentemente que não está em causa um acto de liquidação ou 
de um acto administrativo que comporte a apreciação de um acto desse 
tipo, sendo que a lei não consagra o termo impugnação para referenciar 
um processo do tipo que vimos analisando.

Quer isto dizer que o recorrente só podia utilizar o processo de im-
pugnação, beneficiando do prazo previsto para a sua dedução, se ques-
tionasse o acto de liquidação ou um acto administrativo que comportasse 
a apreciação de um acto desse tipo.

Mas não é isso o que está em causa.
O recorrente aceita (ou pelo menos não discute) que o acto de liqui-

dação não sofre de qualquer vício.
O que ele discorda é que a dívida exequenda dele derivada lhe possa 

ser assacada. Com os fundamentos que já vimos.
Logo concluímos pois que por aqui o recorrente não pode obter êxito 

na sua pretensão.
O que se poderia questionar é se o despacho de reversão não podia 

(devia) ser autonomamente objecto de uma reclamação, com previsão 
no art. 276º do CPPT.

Isto porque estamos perante uma decisão proferida por uma autoridade 
da administração tributária no processo executivo fiscal.

Parece -nos, porém, que a melhor solução é aquela que entende ser 
o processo de oposição à execução o meio adequado para o execu-
tado revertido agir contra tal despacho. Seja porque (como no caso) os 
fundamentos aduzidos são taxativamente fundamentos de oposição à 
execução, seja porque, mesmo naqueles casos em que o acto de rever-
são está inquinado de vícios de ordem formal (incompetência, falta de 
fundamentação ou de prévia audição do arguido, ou ilegitimidade do 
exequente), constituirão ainda fundamento de oposição à execução, com 
enquadramento na alínea i) do n. 1 do art. 204º do CPPT (2).

O que o recorrente não pode é defender -se, como acima já deixamos 
expresso, através do processo de impugnação, beneficiando do prazo 
nele inscrito.

Refira -se agora, num parêntesis final, que o processo de reclamação é 
ainda mais gravoso em termos de prazos processuais, pois a reclamação 
deve ser apresentada no prazo de 10 dias, após a notificação da decisão 
– art. 277º do CPPT.

Nem vale falar, como faz o recorrente, em violação ao seu direito de 
acesso aos tribunais e aos seus direitos de defesa, com implicações de 
ordem constitucional.

Na verdade, já vimos que o recorrente dispõe de um mecanismo 
previsto na lei, que dá corpo à sua pretensão, que é o processo de 
oposição à execução.

Mesmo para quem entendesse que não era esse o modo de reagir, 
mesmo assim, tal meio não era o do processo de impugnação, mas sim 
o processo de reclamação.
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Ou seja, o meio processual adequado para o recorrente fazer valer o 
seu direito nunca era o processo de impugnação judicial.

Como vimos acima, a oposição à execução é manifestamente in-
tempestiva.

Não é pois possível ordenar a convolação.
Assim sendo, a decisão recorrida não merece reparo.
3. Face ao exposto, acorda -se em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, fixando -se a procuradoria em um sexto da 

taxa de justiça devida.
Lisboa, 15 de Fevereiro de 2006 — Lúcio Barbosa (relator) — Pi-

menta do Vale — Baeta de Queiroz.

(1) Jorge de Sousa, CPPP, comentado e anotado, 4ª Edição, pág. 440
(2) Autor e Obra citados, pág. 1044

Acórdão de 15 de Fevereiro de 2006.

Assunto:

Autoliquidação. Conceito. Retenção na Fonte. Conceito.

Sumário:

 I — Autoliquidação é a liquidação de um tributo que não 
é feita pela Administração Tributária, mas pelo sujeito 
passivo, seja ele o contribuinte directo, o substituto legal 
ou o responsável legal (artigos 82.º, n.º 1, 84.º, n.º 2, e 
l8.º, n.º 3, da Lei Geral Tributária);

 II — Retenção na fonte do imposto devido é o único meca-
nismo pelo qual se efectiva a substituição tributária 
prevista na lei (artigo 20.º, n.º 2, da LGT):

 III — Na falta da reclamação graciosa prévia a uma impug-
nação judicial de autoliquidação (artigo 131.º, n.º 1, da 
LGT). Improcede a impugnação.

Processo n.º 26622.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: SONAE Participações Financeiras, SGPS, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Almeida Lopes.
1º Relatório
Com fundamento em vício de violação de lei pelo facto de o acto de 

liquidação assentar no disposto no artº 3º da Portaria nº 313  - A/2000, 
que contraria o disposto no artº 211, nº 2, al. b), do Código dos Valores 
Mobiliários, bem como o artº 13º, nº 2, al. a), da Lei nº 106/99, de 26 
de Julho, SONAE PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS, SGPS, SA, com 
sede no Lugar de Espido, Via Norte, freguesia e concelho da Maia, 
deduziu impugnação judicial contra o acto de liquidação de receita 
designada “taxa sobre operações fora de mercado regulamentado”, no 
montante da 8.978.331$80.

Por sentença de fls. 57 e seguintes, o Mº Juiz do extinto Tribunal 
Tributário de 1ª Instância de Lisboa julgou a impugnação procedente e 
anulou o acto de liquidação impugnado.

Não se conformando com esta sentença, dela recorreu a Fazenda 
Pública para esta STA, tendo apresentado as suas alegações de fls. 68 
e seguintes.

A impugnante respondeu com as contra -alegaçes de fls. 120 e se-
guintes.

O MºPº emitiu douto parecer nos termos do qual se deve negar pro-
vimento ao recurso.

Por despacho do relator, de fls. 138 -v e 139, foi a instância, suspensa 
até que o TJCE decidisse um reenvio prejudicial relativo a taxas sobre 
operações fora de bolsa.

Junto o acórdão do TJCE (fls. 293 e seguintes), foi proferido o acórdão 
deste STA, de fls. 324 e 325, no qual se concedeu provimento ao recurso 
da Fazenda Pública, se revogou a sentença recorrida e se julgou impro-
cedente a impugnação judicial. Neste acórdão não se tomou posição 
sobre cada uma das questões colocadas no recurso, tendo -se remetido 
para o acórdão proferido no Procº 26384, de 19 do Maio de 2004, que 
deu cumprimento decisão do TJCE.

A impugnante arguiu a nulidade do acórdão deste STA de 6 de Outubro 
de 2004 pelo facto de o mesmo conter manifesto lapso na qualificação 
jurídica dos factos ou na determinação da norma aplicável.

Por acórdão deste STA de fls. 353 a 357, foi o acórdão anterior de-
clarado nulo, mas suscitada, oficiosamente, a questão prévia da falta de 
reclamação antes da impugnação judicial, pois a liquidação do tributo 
não foi feita pela autoridade pública, mas por um banco privado.

Respondendo à questão prévia, veio a impugnante dizer que já preclu-
diu o direito de o tribunal conhecer dessa questão, nos termos dos artºs 7º 
e 87º, nº 2, do CPTA, pois só se pode conhecer de questões prévias no 
despacho saneador ou no momento em que este podia ter lugar. Se assim 
não for entendido, diz a impugnante que não havia lugar a reclamação 
graciosa necessária, antes da impugnação judicial, pois nem estamos 
em face de uma autoliquidação nem de uma retenção na fonte mas de 
uma responsabilidade legal de terceiros associada à cobrança do tributo. 
Não é uma autoliquidação pelo facto de não ter sido o contribuinte que 
a fez. Logo, houve uma hetero -liquidação e não uma autoliquidação. In 
casu, foi o BPI que se responsabilizou pela pagamento, pois é o respon-
sável pela liquidação do tributo. Também não houve uma retenção na 
fonte, pelo facto de não ter havido uma dedução nos rendimentos, pois 
não se efectuou qualquer pagamento de rendimentos. Se assim não for 
entendido, suscitou, desde logo, a questão da inconstitucionalidade do 
artº 132º do CPPT, nessa interpretação normativa.

A Fazenda Pública não respondeu questão prévia.
O MºPº emitiu douto parecer nos termos do qual a questão prévia não 

pode proceder, pois nem estamos em face de uma autoliquidação nem 
em face de uma retenção na fonte.

Corridos os vistos cumpre decidir.
2º Fundamentos
Começou a impugnante por invocar já ter passado a fase processual 

em que esta questão podia ser colocada oficiosamente pelo STA. Para 
o efeito, serviu -se das disposições do CPTA.

De facto, nos termos do artº 87º, nº 2, do CPTA, as questões prévias 
que não tenham sido apreciadas no despacho saneador não podem 
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ser suscitadas nem decididas em momento posterior do processo e 
as que sejam decididas no despacho saneador não podem vir a ser 
reapreciadas.

Como escreveu o Prof. MÁRIO AROSO DE ALMEIDA, “o tribunal 
deixa, assim, de poder deixar seguir o processo até ao final, para só então 
lhe vir a pôr termo com uma decisão de mera forma, como tantas vezes 
sucedia no passado, optando o Código pela “concentração do saneamento 
do processo num único momento processual” (cfr. O Novo Regime do 
Processo nos Tribunais Administrativos, 2ª ed., pg. 239). Do mesmo 
modo, o Prof. VIEIRA DE ANDRADE escreveu que o objectivo deste 
caso julgado formal é evitar e prática anterior da reposição em momentos 
sucessivos de questões formais e de excessivas decisões da absolvições 
da instância (cfr. A Justiça Administrativa, 5ª ed., pág. 293).

Tudo isto está certo, quanto à lei e à doutrina, mas somente se aplica 
aos processos que não se encontravam pendentes no dia 1.1.2004. Com 
efeito, nos termos do artº 5º, da Lei nº 15/2002, de 22 de Fevereiro, as 
disposições do CPTA não se aplicam aos processos que se encontrem 
pendentes à data da sua entrada em vigor. Ora, o CPTA entrou em vigor 
no dia 1.1.2004, por força do artº 7º da referida Lei nº 15/2002, na re-
dacção que lhe foi dada pela Lei nº 4 -A/2003, de 19 de Fevereiro.

In casu, a petição inicial de impugnação judicial foi apresentada em 
14.6.2000, conforme carimbo nela aposto.

Logo, não há caso julgado sobre a questão suscitada oficiosamente, 
pois a mesma pode ser suscitada mesmo neste STA (artºs 660º, 713º, 
nº 2, 726º e 749º, 762º, nº 1, do CPC).

Passemos à segunda questão posta pela impugnante.
Autoliquidação ou retenção na fonte?
Está assente que o banco BPI interveio na operação de aquisição de 

acções da BA, limitando -se a sua intervenção ao lançamento a crédito 
dos títulos escriturais na conta do comprador. O BPI, pela rea1ização 
dessa operação, cobrou a taxa impugnada, entregando tal quantia nos 
cofres da CMVM.

Diz a impugnante que esta operação não é uma autoliquidação, mas 
uma heteroliquição, pois quem a fez no foi o próprio contribuinte, 
mas um terceiro  - o BPI  - na qualidade de substituto fiscal por força 
da lei (artº 211º do CVM e artº 3º da Portaria nº 313—A/2000, de 29 
de Fevereiro). Diz que também no uma retenção na fonte porque não 
houve dedução nos rendimentos. Foi uma substituição tributária sem 
retenção na fonte.

Vamos começar por este problema da retenção na fonte.
De iure constituendo, são possíveis duas soluções: ou a substituição 

tributária é efectivada, apenas, através do mecanismo da retenção na 
fonte do tributo devido, ou a retenção na fonte é, apenas, um dos me-
canismos da substituição tributária.

Qual foi a via seguida pela nossa lei?
Segundo o artº 17º, nº 2, do anteprojecto de Lei Geral Tributária de 

25.9.97, “no conceito de substituto estão compreendidos, nomeadamente, 
aqueles que são obrigados por lei a operar a retenção na fonte quanto 
aos pagamentos realizados a outras pessoas, com obrigação de entregar 
tal quantia ao sujeito activo”.

Logo, a retenção na fonte era, apenas, uma moda1idade de substi-
tuição tributária.

Essa redacção manteve -se no anteprojecto de LGT de 26.11.1997 
(artº 15º, nº 2). Do mesmo modo aconteceu com o artº 15, nº 2, do 
anteprojecto de Dezembro de 1997.

Com o artº 14, nº 2, do anteprojecto de 16.2.1998 tudo se a1terou. 
Esse preceito ficou assim redigido: “a substituição tributária opera, nos 
termos da lei, por retenção na fonte do imposto devido pela obtenção 
dos rendimentos”.

A versão que foi a Conselho de Ministros dizia, no artº 20º, nº 2, que 
“a substituição tributária é efectivada através do mecanismo da retenção 
na fonte do imposto devido”.

Foi esta última versão que passou para o artº 20º, nº 2, da Lei Geral 
Tributária.

Assim, para a lei portuguesa, o mecanismo de retenção na fonte do 
tributo devido é a única forma de efectivar a substituição tributária.

Como, no caso, não houve retenção na fonte, tem razão a impug-
nante quando sustenta que não houve uma substituição tributária por 
retenção na fonte.

Daí que se não aplique o disposto no artº 132º do CPPT.
Mas terá havido uma autoliquidação?
Aqui não vamos fazer a história da lei, pois in claris non fit inter-

pretatio.
Nos termos do artº 82º, nº 1, da Lei Geral Tributária, a competência 

para a avaliação directa é da administração tributária e, nos casos de 
autoliquidação, do sujeito passivo.

De acordo com o disposto no artº 84º, nº 2, da LGT, o sujeito passivo 
que proceda à autoliquidação deve esclarecer, quando solicitado pela 
administração tributária, os critérios utilizados e a sua aplicação na 
determinação dos valores que declarou.

Resulta destas normas que, legalmente, quem faz a autoliquidação 
é o sujeito passivo.

E quem é o sujeito passivo?
Diz o artº 18º, nº 3, da LGT, que sujeito passivo é a pessoa singular 

ou colectiva, o património ou a organização de facto ou de direito que, 
nos termos da lei, está vinculado ao cumprimento da prestação tributária, 
seja como contribuinte, substituto ou responsável.

Logo, a autoliquidação não é um acto exclusivo do contribuinte, 
podendo o mesmo também ser praticado pelo substituto ou pelo res-
ponsável.

Substituto ou responsável nos termos da lei !
Já vimos que, nos termos do artº 211º do CVM e do artº 3º da Por-

taria 313 -A/2000, de 29 de Fevereiro, o BPI era o responsável pela 
cobrança e entrega ao Estado do tributo em causa.

Por isso, pese embora o brilho sustentado pelo ilustre causídico que 
defendeu os interesses da impugnante, há autoliquidação não somente 
quando a mesma seja feita pelo contribuinte, como quando seja efectuada 
pelo substituto ou responsável legal.

Assim, a liquidação feita pelo BPI é, na verdade, unia autoliquidação 
e não uma hetero1iquidação.

A doutrina fiscal vem sustentado que a autoliquidação é a que é feita 
por um particular, seja ele o contribuinte ou não. Um particular é aquele 
que não é autoridade pública. Neste sentido pode ver -se o estudo do Dr. 
LOURENÇO VILHENA DE FREITAS, a Autoliquidação: contributo 
para uma análise da sua Natureza Jurídica, in Ciência e Técnica Fiscal 
nº 405 (2002), páginas 15, 21 e 47.
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A jurisprudência do Tribunal Supremo de Espanha também diz que a 
autoliquidação é a que é feita por um particular (sentenças de 9.12.1997 
e de 15 de Dezembro de 1986).

E foi por tudo isto que, no acórdão onde a questão prévia foi susci-
tada, se escreveu e sublinhou que “quem fez a liquidação não foi uma 
autoridade pública mas um banco privado (Banco BPI, SA”.

Ora, sendo caso de auto1iquidação, a impugnante tinha que fazer 
uma reclamação graciosa necessária antes de deduzir a impugnação 
judicial, nos termos do artº 131º, nº 1, do CPPT. Não se conhece qual-
quer orientação genérica emitida pela administração tributária sobre o 
assunto, nem ela foi alegada pela impugnante.

A razão de ser da exigência legal da reclamação graciosa prévia à 
impugnação judicial prende -se com o facto de a autoliquidação não 
ser um acto tributário da Administração Tributária do qual se possa 
impugnar directamente. Daí que a lei exija que o sujeito passivo pro-
voque esse acto da Administração Tributária e fim de dele deduzir 
impugnação judicial.

Não havendo acto tributário da Administração, tinha a impugnante 
que deduzir uma reclamação graciosa prévia à impugnação judicial. 
Não tendo feito essa reclamação, falta um pressuposto processual para 
a impugnação judicial, o que faz com que exista manifesta ilegalidade 
da sua interposição.

A impugnante, como contribuinte numa autoliquidação feita por terceiro, 
teria de fazer essa reclamação, pois “só então” podia impugnar (cfr. Prof. 
RUI DUARTE MORAIS, A Execução Fiscal, Almedina 2005, pág. 21).

Procedendo a questão prévia, fica prejudicado o conhecimento de 
todas as questões postas pela Fazenda Pública nas conclusões das suas 
a1egações, a fls. 109 a 116, nos termos do artº 660º, nº 2, do CPC.

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

ao recurso da Fazenda Nacional, ainda que por outro fundamento, em 
revogar a sentença da 1ª instância e em julgar a impugnação judicial 
improcedente.

Custas pele impugnante na 1ª instância e neste STA, sendo aqui a 
procuradoria de 50 %.

Lisboa, 15 de Fevereiro de 2006. — Almeida Lopes (relator) — Pi-
menta do Vale — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 22 de Fevereiro de 2006.

Assunto:

Contra -ordenação tributária. Requisitos da decisão de apli-
cação de coima. Remissão. Nulidade insuprível.

Sumário:

 I — Em processo de contra -ordenação fiscal, constitui nu-
lidade insuprível, por força do disposto no artigo 63.º, 
n.° 1, alínea d), do RGIT, a falta de indicação, na decisão 
de aplicação de coima, dos elementos que contribuíram 
para a sua fixação.

 II — Assim, não satisfaz aquele requisito, exigido pelo ar-
tigo 79.º, n.° 1, alínea c), do RGIT, a remissão para 
uma informação que consta do processo de contra-
-ordenação.

Processo n.º 834/05 -30.
Recorrente: União Desportiva de Leiria Futebol SAD.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

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

1 — União Desportiva de Leiria Futebol, SAD, contribuinte 
n° 504466356, com sede no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, Leiria, não 
se conformando com a decisão do Director de Finanças de Leiria, que 
lhe aplicou uma coima no valor de € 10.000,00, dela interpôs recurso 
para o Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria.

Por sentença do Mm° Juiz “a quo” do referido Tribunal, aquele recurso 
foi julgado improcedente.

Inconformada, recorreu, desta feita, para este Supremo Tribunal 
Administrativo, formulando as seguintes conclusões:

A) A decisão administrativa de aplicação de coima não especifica 
nem individualiza suficientemente as razões objectivas e subjectivas 
nem as dificuldades financeiras da recorrente, com vista à determinação 
da medida da coima.

B) Por sua vez, tendo sido o imposto em falta de € 47.354,65, a coima 
mínima ascenderia a € 2.367,73, ou seja, 25% do valor de 9.470,94, por 
força da redução prevista na alínea a) do nº 1 do artigo 29° do RGIT.

C) Na verdade, não só a recorrente regularizou a sua situação tributária 
antes do levantamento do auto de notícia, como nenhuma das sanções 
acessórias previstas no artigo 28° do RGIT são susceptíveis de aplicação 
à recorrente uma vez que os pressupostos previstos no artigo 21° -A do 
regime das contra -ordenações não permite a sua aplicabilidade à conduta 
de que a arguida vem acusada.

D) Assim, a sanção acessória da perda de objectos pertencente ao 
agente só ocorre se os mesmos serviram ou estavam destinados à in-
fracção, situação que não ocorre no caso da conduta de que a recorrente 
vem acusada.

E) O mesmo se diga dos restantes pressupostos de aplicação das 
sanções acessórias.

F) Como a coima aplicada à recorrente na quantia de € 10.000,00, 
ou seja, é muito superior ao mínimo legal, a insuficiente indicação dos 
elementos objectivos e subjectivos conducentes à fixação da coima 
traduz -se uma nulidade insuprível do processo.

G) Porém, mesmo que assim não se entendesse, sempre se dirá que a 
coima mantida na douta decisão recorrida é muito superior ao mínimo 
legal.

H) Com efeito, por força da eliminação da alínea d) do n° 1 do ar-
tigo 30° do RGIT operada pelo artigo 42° da L 55 -B/04 de 30.12 e por 
força da aplicação da lei mais favorável vigente no Direito Penal, a coima 
a aplicar pelo mínimo não deverá ser superior a €4.395,25.
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I) A douta decisão recorrida fez errada aplicação e interpretação dos 
artigos 29°, 1, a), 30°, 1, d), 79°, 1, c), todos do RGIT e o artigo 21° - A 
do DL 433/82.

A Fazenda Pública não contra -alegou.
O Exm° Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido 

do provimento do recurso, devendo a sentença impugnada “ser revo-
gada e substituída por acórdão condenatório da arguida em coima no 
montante € 4.735,46”.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 — A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
A. No dia 16/12/2003, o Chefe do Serviço de Finanças de Leiria 1, 

verificou pessoalmente, por consulta aos elementos existentes no serviço 
de Finanças de Leiria 1, que o arguido União Desportiva de Leiria Fute-
bol SAD., efectuou o pagamento da retenção na fonte após ter terminado 
o prazo legal (em 24/10/2003), cfr, fls. 20 dos autos;

B. O termo do prazo para cumprimento da obrigação ocorreu em 
20/10/2003 (doc. a folhas 20);

C. Em 10/11/2003 foi enviada ao arguido carta registada com aviso 
de recepção, que aquele assinou em 13/11/2003, dando -lhe conta de 
que deveria efectuar o pagamento da coima no valor de € 9.470,93 
devida pelo pagamento fora de prazo do montante referido na guia 
n° 41413346740, conf. fls. 21 e 22 dos autos.

D. O auto de notícia mencionado em A., deu origem ao presente pro-
cesso de contra -ordenação fiscal, cuja parte administrativa correu seus 
termos no Serviço de Finanças de Leiria 1, e foi autuado em 12/02/2004 
(cfr. capa do processo  - fls. 19 dos autos);

E. No âmbito desse procedimento e a fim de lhe dar conhecimento 
do mesmo, em 27/05/2004, foi enviada ao arguido carta registada com 
aviso de recepção, que assinou em 31/05/2004 (cfr. fls. 28 dos autos), 
dando -lhe em simultâneo prazo para, querendo, apresentar defesa, (cfr. 
fls. 27 dos autos).

F. A fls. 31 dos autos foi, no serviço de Finanças de Leiria 1, junto 
aos mesmos informação sobre os elementos particulares do arguido para 
efeitos de graduação da coima.

G. Por despacho do Exmo. Sr. Chefe da Serviço de Finanças de Leiria 
1 de 02/07/2004, foram os autos enviados ao Exmo. Sr. Director de 
Finanças de Leiria, para conhecimento da contra -ordenação.

H. Em 09/08/2004, por despacho do Exmo. Sr. Director de Finanças, 
por delegação, o Director de Finanças Adjunto do Serviço de Finanças, 
que se dá aqui por integralmente reproduzido, foi aplicada coima ao 
arguido no montante de € 10.000,00, conf. fls. 34 e 35 dos autos;

I. Da decisão referida no n° anterior foi dado conta ao arguido por 
carta registada e aviso de recepção que assinou em 30/08/2004, (cfr. 
fls. 37 e 38 dos autos);

J. Em 14/09/2004, deu entrada no Serviço de Finanças de Leiria 1 o 
recurso da decisão de aplicação de coimas interposto pelo arguido e que 
deu origem ao presente processo (cfr. fls. 4 a 7 dos autos);

K. O Director de Finanças, por delegação o Director de Finanças 
Adjunto decidiu manter o despacho e remeteu os autos ao Tribunal 
Tributário, conf. fls. 40 e 41 dos autos.

3  - Sobre as questões que constituem o objecto do presente recurso se 
debruçou já esta Secção do STA, entre outros, no Acórdão de 30/11/05, 
in rec. 833/05, cujas conclusões são idênticas e a mesma é a recorrente 
e que por isso vamos aqui seguir de perto, não só por que concordámos 

com a sua fundamentação, mas também por que importa obter uma 
interpretação e aplicação uniforme do direito (cfr. art° 8°, n° 3 do CC), 
apenas com as alterações que possam resultar do facto de ser diferente 
o montante da coima nos dois processos.

Diz -se, então, naquele aresto que “a Recorrente suscita no presente 
recurso jurisdicional é a da nulidade da decisão administrativa de aplica-
ção da coima, por falta dos elementos exigidos, nomeadamente as razões 
objectivas e subjectivas e as dificuldades financeiras que influenciaram 
a determinação da medida da coima.

O art. 63.° n.° 1, alínea d), do R.G.I.T. estabelece que constitui nu-
lidade insuprível no processo de contra -ordenação tributária, a falta 
dos requisitos legais da decisão da aplicação das coimas, incluindo a 
notificação do arguido.

Um desses requisitos legais é a indicação dos elementos que contribu-
íram para a fixação da coima (art. 79.°, n.° 1, alínea c), do R.G.I.T.).

Quanto a este aspecto, no caso em apreço, da decisão administrativa 
da aplicação da coima consta que o seguinte;

“atendendo às condições objectivas e subjectivas que rodearam o 
comportamento ilícito e que vêm informadas a fls. 31, nomeadamente 
as dificuldades financeiras da pessoa colectiva, aplico à mesma a coima 
de € 10.000,00 (dez mil euros.).

Na informação a que se reporta esta decisão, que consta de fls. 31 
dos presentes autos, constam:

a) o valor do imposto que deveria ser pago se a contra -ordenação não 
tivesse sido cometida;

b) que a arguida tem mais processos por contra -ordenações;
c) que houve efectivo prejuízo para a Fazenda Nacional;
d) que não são conhecidas tentativas de suborno ou obtenção de 

vantagem ilegal junto dos funcionários;
e) que a situação dos agentes é normal;
f) que o beneficio económico que o agente retirou da prática da contra-

-ordenação foi o imposto que deixou de ser pago.
Não havendo na fase decisória do processo contra -ordenacional que 

corre pelas autoridades administrativas a intervenção de qualquer ou-
tra entidade que não sejam o arguido e a entidade administrativa que 
aplicava a coima, os requisitos previstos no art. 79º para a decisão 
condenatória do processo contra -ordenacional devem ser entendidos 
como visando assegurar ao arguido a possibilidade de exercício efectivo 
dos seus direitos de defesa, que só poderá existir com um conhecimento 
perfeito dos factos que lhe são imputados, das normas legais em que se 
enquadram e condições em que pode impugnar judicialmente aquela 
decisão.

Por isso, as exigências aqui feitas deverão considerar -se satisfeitas 
quando as indicações contidas na decisão sejam suficientes para permitir 
ao arguido o exercício desses direitos.

Reflexamente, a exigência da fundamentação da decisão, com a indi-
cação dos elementos que contribuíram para a fixação da coima, impõe à 
autoridade administrativa uma maior ponderação, ínsita na necessidade 
racionalização do processo lógico e valorativo que conduziu a essa fi-
xação, e assegura a transparência da actuação administrativa, para além 
de facilitar o controlo judicial, se a decisão for impugnada.

Porém, é a necessidade de conhecimento efectivo dos elementos 
necessários para defesa do arguido e o carácter de direito fundamental 
que o direito à defesa assume (art. 32.°, n.° 10, da C.R.P.) que justificam 
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que se faça derivar da sua falta nulidade insuprível do processo contra-
-ordenacional, nos termos do art. 63.°, n.° 1, alínea d), do R.G.I.T..

…No caso em apreço, de pagamento de I.R.S. retido na fonte fora do 
prazo legal, a coima abstractamente aplicável era variável, nos termos 
do art. 114.°, n.°s 1 e 2, do R.G.I.T., entre 20% e a totalidade do imposto 
em falta, sem que possa ultrapassar o limite máximo abstractamente 
estabelecido.

Na verdade, a coima prevista para a infracção praticada por negligên-
cia é variável entre 10% e metade do imposto em falta, mas, tratando -se 
de pessoa colectiva, estes limites elevam -se para o dobro, por força do 
disposto no n.° 4 do art. 2.° do R.G.I.T..

No entanto, o limite máximo da coima, para contra -ordenações pra-
ticadas por negligência, é de 30.000 euros, por força do disposto na 
alínea b) do n.° 1 do art. 26.° do R.G.I.T..

Assim, sendo de 47.354,65 euros o montante do imposto retido e 
não entregue tempestivamente, os limites da coima aplicável eram de 
9.470,93 euros e 47.354,65 euros.

Não é aplicável aqui a redução prevista no art. 29.°, n.° 1, alínea b), 
do R.G.I.T., pois não se provou que a coima tivesse sido paga “a pe-
dido do agente, apresentado antes da instauração do processo contra-
-ordenacional” como é pressuposto do direito à redução, como resulta do 
teor expresso daquele n.° 1. A arguida efectuou o pagamento voluntário 
tardio da quantia em dívida, mas não consta da matéria de facto fixada 
que tivesse pedido para pagar qualquer coima antes de ser instaurado 
auto de notícia.

…Constata -se que o montante de 10.000 euros em que a coima foi 
fixada, embora próximo do limite mínimo da coima abstractamente 
aplicável, não corresponde ao mínimo da coima, que era de 9.470,93 
euros.

Por isso, não se coloca sequer aqui a questão de tomar posição sobre 
as correntes jurisprudenciais manifestadas, por um lado, nos acórdãos 
do S.T.A. de 22 -9 -93, proferido no recurso n.° 16098...e de 16 -4 -1997, 
proferido no recurso n.° 21221... (em que se entendeu que a falta de 
indicação dos elementos que contribuíram para a aplicação da coima não 
constitui nulidade insanável da decisão de aplicação de coima, quando ela 
foi fixada no mínimo legal e constam dos autos os elementos que permi-
tem o controlo judicial da sua aplicação), e, por outro lado, no acórdão 
do S.T.A. também de 16 -4 -1997, proferido no recurso n.° 21220... (em 
que se entendeu que, se a decisão que aplica a coima é absolutamente 
omissa na indicação circunstâncias que influenciaram a fixação da coima 
no mínimo, essa falta constitui nulidade insanável).

Assim, qualquer que seja a posição que se adopte, tem de se enten-
der que, no caso em apreço, não pode ser dispensada a indicação dos 
elementos que contribuíram para a fixação da coima.

Por outro lado, o referido art. 79.°, n.° 1 alínea c), exige que a própria 
indicação dos elementos que contribuíram para a fixação da coima 
sejam indicados na decisão, pelo que não basta uma indicação de um 
documento distinto dela em que eles eventualmente sejam indicados. O 
que se pretende exigir com a inclusão na decisão de todos os elementos 
relevantes para a aplicação da coima é que o destinatário possa aperceber-
-se facilmente de todos os elementos necessários para a sua defesa, sem 
necessidade de se deslocar aos serviços da administração tributária para 
examinar o processo, o que está em sintonia com o direito constitucional 
à notificação de actos lesivos e à respectiva fundamentação expressa 

e acessível (art.° 268.°, n.° 3, da C.R.P.) e com a garantia do direito à 
defesa (art. 32.°, n.° 10, da C.R.P.), que reclama que haja a certeza de 
que ao arguido foram disponibilizados todos os elementos necessários 
para o concretizar.

Por isso, não é relevante em matéria contra -ordenacional a funda-
mentação por remissão, como este Supremo Tribunal Administrativo 
tem vindo a entender.

Por outro lado, no caso em apreço, constata -se que nem mesmo através 
da remissão para a informação de fls. 31 são discerníveis as “condições 
objectivas e subjectivas que rodearam o comportamento ilícito” a que 
se alude na decisão de aplicação de coima, pois nenhum dos elementos 
referidos nessa informação esclarece quais as condições e em que o 
comportamento foi levado a cabo.

Na verdade,
 - os factos referidos naquela informação de a arguida ter mais proces-

sos, que nem se saber se já existiram no momento da prática da infracção, 
e não se conhecerem tentativas de suborno ou obtenção de vantagem 
ilegal junto de funcionários não podem ser consideradas circunstâncias 
que rodearam essa prática,

 - a ocorrência de prejuízo para a Fazenda Nacional e o beneficio 
económico retirado pelo infractor são efeitos da infracção e não cir-
cunstâncias que rodearam a sua prática;

 - o facto referido na informação de a situação económica dos agentes 
ser “normal” nada diz sobre a sua situação económica, pois não se sabe 
o que é que quem elaborou a informação considera ser uma situação 
desse tipo.

Nestes termos, tem de se concluir que a decisão de aplicação de 
coima, está afectada por nulidade insuprível, por não conter indicação 
dos elementos que contribuíram para a fixação da coima”.

No mesmo sentido, pode ver -se o Acórdão desta Secção do STA de 
18/1/06, in rec. n° 449/05.

4 — Nestes termos, acorda -se em conceder provimento ao presente 
recurso, revogar a sentença impugnada e anular a decisão administrativa 
que aplicou a coima, sem prejuízo da possibilidade da sua renovação 
sem o vício aqui assinalado.

Sem custas.
Lisboa, 22 de Fevereiro de 2006. — Pimenta do Vale (relator) — Lúcio 

Barbosa — Brandão de Pinho (Vencido. Votei se negasse provimento 
ao recurso por a coima ter sido aplicada “sensivelmente” no mínimo 
— tratando -se mais de um ajustamento para quantia certa — e a re-
missão efectuada não se referir à factualidade típica, ponto em que a 
jurisprudência a não tem admitido).

Acórdão de 22 de Fevereiro de 2006.

Assunto:

Taxa de salubridade. Sinalagma. Imposto.
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Sumário: 

 I — A taxa municipal de salubridade é uma verdadeira taxa, 
caracterizada pelo sinalagma, se o município que a 
estabeleceu disponibiliza, em compensação, o uso de 
sistemas de saneamento municipais.

 II — Não se demonstrando que o mesmo município cobra, 
como contrapartida da utilização dos mesmos sistemas, 
taxa de saneamento básico, não pode falar -se em dupla 
tributação. 

 III — A existência do sinalagma referido em I basta para 
afastar a qualificação do tributo como imposto, para 
cuja criação a Assembleia Municipal não teria compe-
tência.

Processo n°: 849/05 -30.
Recorrente: Goldtur Hotéis e Turismo, S. A.
Recorrido: Câmara Municipal da Póvoa de Varzim.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

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

1 — Goldtour Hotéis e Turismo, SA, contribuinte n° 500201072, com 
sede em Chãs, S. Pedro da Afurada, Vila Nova de Gaia, não se confor-
mando com a sentença do então Tribunal Tributário de 1ª Instância do 
Porto que julgou improcedente a impugnação judicial que deduziu contra 
o acto de liquidação e cobrança de taxas de salubridade efectuada pela 
Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, dela vem interpor o presente 
recurso, formulando as seguintes conclusões;

1. Estando em causa a eventual desconformidade da “taxa de salubri-
dade”, importa proceder à qualificação da aludida figura;

2. 4 “taxa de salubridade” tem o seu fundamento legal no art. 20° 
da Lei das Finanças Locais e no art° 7 n° 2 do Regulamento de Sane-
amento Básico;

3. A questão suscitada perante este Tribunal é a de saber se o dito 
regulamento apenas concretizou a lei habilitante ou se, pelo contrário, 
criou um verdadeiro imposto;

4. Os Municípios têm competência legislativa para a criação de taxas 
em áreas do seu interesse específico; 

5. As taxas revestem carácter sinalagmático, que deriva funcional-
mente da natureza do facto constitutivo das obrigações em que se tra-
duzem e  -que não consiste na prestação de uma actividade pública 
especialmente dirigida ao respectivo particular ou na utilização de bens 
do domínio público ou na remoção de um limite jurídico à actividade 
dos particulares;

6. O imposto é uma prestação pecuniária, singular e reiterada, que não 
apresenta conexão com qualquer contraprestação retributiva

7. O critério de diferenciação entre imposto e taxa, segundo a juris-
prudência constitucional, consiste na unilateralidade ou bilateralidade 
dos tributos em causa;

8. Sendo a ora recorrente utente do sistema público de saneamento 
básico, não há qualquer outro serviço prestado para além dos serviços 
de fornecimento de água, da taxa de saneamento relativamente aos es-

gotos e à recolha de resíduos sólidos, que possa justificar a liquidação 
da “taxa de salubridade”;

9. Fica assim precludido o vínculo de reciprocidade que caracteriza as 
taxas, uma vez que a ora recorrente não recebeu, nem recebe, qualquer 
contrapartida económica proporcional por parte da Câmara; 

10. O tributo cobrado pela Câmara apresenta -se como uma forma 
de auto -financiamento da autarquia e, como tal, reveste contornos de 
verdadeiro imposto;

11. Atenta a sua natureza jurídica, de verdadeiro imposto, só poderia 
ser criada pela Assembleia da República, (já não por deliberação da As-
sembleia Municipal da Póvoa de Varzim) o que configura uma inconsti-
tucionalidade orgânica e formal das respectivas normas do Regulamento 
de Saneamento Básico e do Tarifário de Saneamento Básico, nos termos 
dos arts. 103° n.° 3 e 165° n.° 1 al. i) da Constituição. 

A recorrida Câmara Municipal da Póvoa de Varzim contra -alegou, 
concluindo do seguinte modo: 

I — A impugnante, ora recorrente, assenta a sua pretensão de anulação 
dos actos de liquidação em causa nos presentes actos numa pretensa 
inconstitucionalidade orgânica e formal dos preceitos regulamentares 
com fundamento nos quais aqueles actos foram praticados, uma vez 
que, por alegada inexistência de sinalagmaticidade, estaria em causa 
um tributo com contornos de verdadeiro imposto. 

II— A tese sustentada pela recorrente foi arredada pelo M.mo Juiz a 
quo, num iter lógico -argumentativo formal e substancialmente irrepre-
ensível, que merecerá necessária e integral confirmação. 

III — A tarifa de salubridade, prevista no n° 2 do art. 7° do Regula-
mento de Saneamento Básico, aprovado pela Assembleia Municipal da 
Póvoa de Varzim, funda -se no art. 22° in fine do Decreto - Lei n° 207/94, 
de 6 de Agosto, e no art. 20° da Lei n°42/98, de 6 de Agosto  - normas 
habilitantes, expressamente constantes do preâmbulo ou introdução do 
Regulamento  -, não se verificando, pois, a invocada inconstitucionali-
dade formal da norma regulamentar em questão. 

IV – A tarifa de salubridade consubstancia “a comparticipação do 
utente nos custos de exploração e conservação dos sistemas municipais 
de distribuição de água e de drenagem de águas residuais, correspon-
dentes aos encargos da sua disponibilidade e utilização”.

V — Além de pagar os preços correspondentes aos volumes de água 
e de águas residuais consumidos e drenados, respectivamente, a que 
se reportam as verbas debitadas nas correspectivas parcelas constantes 
da factura/recibo mensal, terá o utente dos sistemas de comparticipar 
nos custos de funcionamento dos serviços e equipamentos necessários 
à prestação daqueles serviços — conforme expressamente previsto no 
n° 3 do art. 20º da já referida Lei das Finanças Locais, o preço total 
pago pelo utente dos sistemas públicos de distribuição de água e de 
drenagem de águas residuais não deverá ser inferior aos custos directa 
e indirectamente suportados com o fornecimento dos bens e a prestação 
dos serviços.

VI  - Sendo disso, e apenas disso, que se trata na liquidação e cobrança 
da tarifa de salubridade, a conclusão que se impõe é a de que esta tem 
natureza e estrutura sinalagmática e correspectiva, não se configurando 
como “imposto”.

VII — Não estando em causa um imposto, não padece a concreta 
norma regulamentar posta em crise na presente impugnação judicial, 
produzida pelo município no exercício do respectivo poder regulamentar, 
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do vício de inconstitucionalidade orgânica que lhe foi assacado pela 
impugnante. 

VIII — Ao decidir como decidiu, concluindo pela improcedência 
da impugnação, o M.mo Juiz a quo fez, assim, correcta aplicação do 
direito.

O Exm° Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido 
de que o recurso não merece provimento, sufragando -se, para o efeito, 
na jurisprudência desta Secção do STA, que cita. 

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de
a) Em 31 de Março de 2002, a CMPV liquidou à impugnante a quantia 

global de 4.571,24 euros a título de taxa de salubridade.
b) O termo do prazo para o pagamento voluntário de tal quantia 

ocorreu em 10 de Abril de 2002. 
c) Em 30 de Abril de 2002, a CMPV liquidou à impugnante a quantia 

global de 4.571,24 euros, a título de taxa de salubridade.
d) O termo do prazo para o pagamento voluntário de tal quantia 

ocorreu em 13 de Maio de 2002.
e) Em 31 de Maio de 2002, a CMPV liquidou à impugnante a quantia 

global de 3.988,44 euros, a título de taxa de salubridade.
f) O termo do prazo para o pagamento voluntário de tal quantia 

ocorreu em 11 Junho de 2002. 
g) Em 30 de Junho de 2002, a CMPV liquidou à impugnante a quantia 

global de 3.988,44 euros, a título de taxa de salubridade.
h) O termo do prazo para o pagamento voluntário de tal quantia 

ocorreu em 10 de Julho de 2002. 
i) As quantias liquidadas reportam -se aos estabelecimentos hoteleiros 

da impugnante sitos no Largo do Passeio Alegre n.° 20 e na Rua Alto 
Martim Vaz, na Póvoa de Varzim.

j) A presente impugnação foi apresentada em 5 de Julho de 2002.
3  - A questão que constitui o objecto do presente recurso é em tudo 

idêntica à que foi já apreciada por esta Secção do STA no Acórdão de 
1/6/05, in rec. n° 222/05, sendo, inclusive, idênticas as conclusões e 
que por isso vamos aqui seguir de perto, não só por que não vemos 
motivo para nos afastar da sua fundamentação, mas também por que 
importa obter uma interpretação e aplicação uniforme do direito (cfr. 
art° 8°, n° 3 do CC).

Diz -se, então, neste aresto que “...os actos de liquidação impugna-
dos respeitam a taxa de salubridade a favor da Câmara Municipal da 
Póvoa de Varzim, fundamentando -se a impugnação, essencialmente, 
na inexistência de contrapartida por parte do Município, o que faria da 
denominada taxa um verdadeiro imposto, ilegal por ter sido instituído 
por deliberação daquela Câmara (nas alegações de recurso para este 
Tribunal fala -se, antes, da correspondente Assembleia Municipal). 

A sentença recorrida entendeu, ao invés, que a “utilização (dos sis-
temas de saneamento municipais) determina a necessidade, actual ou 
futura, da realização de obras de conservação ou o lançamento de novas 
redes e sistemas de saneamento, residindo aí a contraprestação da autar-
quia, o serviço prestado pela autarquia conexionado com o pagamento 
da taxa”. E por isso julgou a impugnação improcedente. 

No recurso jurisdicional que ora se nos apresenta a recorrente usa, 
para contrariar a sentença, razões que se não afastam das que invo-
cara na petição de impugnação e que condensa nas conclusões acima 
transcritas...

... A única questão em debate é a de saber se os tributos liquidados à 
recorrente devem considerar -se verdadeiras taxas, como são denomi-
nados, por haver contrapartida por parte da autarquia, ou se tal contra-
partida inexiste, caso em que estaremos perante um imposto, cujo ilegal 
nascimento implica a ilegalidade das liquidações.

Não se controverte, no processo, por onde passa a linha separadora 
dos conceitos de taxa e imposto; nem que este só pode ser criado pela 
Assembleia da República, sob pena de ilegalidade da respectiva liquida-
ção. Desnecessário é, pois, que nos ocupemos do que respeita à distinção 
entre taxa e imposto, à reserva de lei da Assembleia da República, e às 
consequências do seu desrespeito. 

As considerações a tais propósitos feitas no processo, seja pela recor-
rente, seja pelo Mm° Juiz que proferiu a sentença recorrida, acompanham 
o que repetida é uniformemente tem afirmado a jurisprudência, designa-
damente, a do Tribunal Constitucional — na qual, aliás, confessadamente 
se inspiram — e a deste Supremo Tribunal Administrativo.

Ora, em sede de matéria de facto — ainda que fora do capítulo espe-
cialmente dedicado à enunciação dos factos provados e não provados —, 
estabelece -se na sentença que “do que se trata é de cobrar receitas com 
vista a assegurar os custos de exploração e conservação dos sistemas 
de saneamento municipais, implicadas pela utilização dos mesmos por 
parte dos munícipes. Tal utilização determina a necessidade, actual 
ou futura, da realização de obras de conservação ou o lançamento de 
novas redes e sistemas de saneamento, residindo aí a contraprestação 
da autarquia, o serviço prestado pela autarquia conexionado com o 
pagamento da taxa”.

Perante tal factualidade, fica de todo desapoiada a tese da recorrente, 
quando afirma que “não recebeu, nem recebe, qualquer contrapartida 
económica proporcional por parte da Câmara”; é que, assim, a taxa exi-
gida “apresenta -se como uma forma de auto financiamento da autarquia 
e, como tal, reveste contornos de verdadeiro imposto — vejam -se as 
conclusões n°s. 9 e 10.

Diferentemente do que diz a recorrente, a sentença estabeleceu que o 
município dispõe de sistemas de saneamento municipais, os quais são 
utilizados pelos munícipes, e que “tal utilização determina a necessidade, 
actual ou futura, da realização de obras de utilização ou o lançamento de 
novas redes e sistemas de saneamento”. Estabelece, ainda, a sentença, 
que a taxa em discussão se destina a proporcionar “receitas com vista a 
assegurar os custos de exploração e conservação” daqueles sistemas. 

Daí que não possa deixar de se concluir, como na sentença, que, ao 
proporcionar à recorrente a utilização dos falados sistemas de sane-
amento, que explora e conserva, o município lhe presta um serviço, 
“residindo aí a contraprestação da autarquia, o serviço prestado pela 
autarquia conexionado com o pagamento da taxa” liquidada.

Acrescente -se que a recorrente, embora se refira, na conclusão n° 9, 
à inexistência de “qualquer contrapartida económica proporcional por 
parte da Câmara”, não quer, como se extrai do conjunto das suas ale-
gações, afirmar que a taxa em causa é contrapartida desproporcional do 
serviço que lhe é prestado, pretendendo, antes, que não há contrapresta-
ção nenhuma, proporcional ou desproporcional, por parte do município, 
ou seja, que falta, de todo, o sinalagma que caracteriza a taxa e permite 
distingui -la do imposto.

De todo o modo, e ainda que se entendesse que a recorrente argúi a 
desproporção entre a taxa e a contraprestação do município, a questão 
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não poderia aqui apreciar -se, por a recorrente não indicar, e o processo 
não fornecer, quaisquer elementos que possam servir de parâmetro para 
aferir dessa (des)proporcionalidade. 

... Mas, verdadeiramente, a questão suscitada pela recorrente tem 
contornos diversos daqueles que balizaram o que até aqui se afirmou.

A recorrente não sustenta que o município lhe não presta quaisquer 
serviços, afirmando, pelo contrário, que é “utente do sistema público 
de saneamento básico” (artigo 12° das alegações de recurso). Nem 
contesta que tal sistema foi instituído pelo município, que o explora e 
conserva, e que tudo isso implica custos. Consequentemente, também 
não recusa que, como contrapartida dessa sua utilização, lhe possa ser 
exigida uma verdadeira taxa.

O que diz é que a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim cobra, 
além daquela que nos ocupa, “taxa de saneamento relativamente aos 
esgotos e à recolha de resíduos sólidos”, como a autoriza o artigo 20° 
da Lei das Finanças Locais, e “não há qualquer outro serviço prestado 
para além dos serviços de fornecimento de água, da taxa de saneamento 
relativamente aos esgotos e à recolha de resíduos sólidos, que possa 
justificar a liquidação da “taxa de salubridade”.

Afirma, pois, a recorrente, que já lhe são cobradas taxas (ou tarifas) 
como contrapartida de todas as prestações que recebe do município: for-
necimento de água, esgotos, e recolha de resíduos sólidos. Não havendo 
qualquer outro serviço, a denominada taxa de salubridade a nenhum 
corresponde, e outra coisa ião é senão um imposto, criado para além da 
autorização dada pelo artigo 20° da Lei das Finanças Locais...

... se for verdadeira a afirmação da recorrente, então podemos estar 
perante um caso de dupla tributação, isto é, o município está a tributar 
por duas vezes, com taxas diferentes, e com fundamento em normas 
diversas o mesmo facto tributário.

Mas a dupla tributação, que “configura uma situação em que o mesmo 
facto tributário se integra na hipótese de incidência de duas normas 
tributárias diferentes, o que implica, de um lado, a identidade do facto 
tributário e, do outro, a pluralidade de normas tributárias” (JOSÉ CA-
SALTA NOVAIS, DIREITO FISCAL, 2ª edição, pág. 230/23 1, não 
integra o elenco dos vícios invalidantes do acto tributário. 

E não prejudica a verificação, como acontece no caso, da existência 
de um sinalagma entre o serviço prestado ao sujeito passivo e a taxa 
liquidada a esse propósito.

De todo o modo, não vem estabelecido, em sede factual, que à re-
corrente tenham sido liquidadas, relativamente ao mesmo período tem-
poral, e a pretexto da mesma prestação de serviços, outras taxas além 
da impugnada.

Daí a improcedência, também, deste fundamento”.
No mesmo sentido, pode ver -se Acórdão desta Secção do STA de 

2/11/05, in rec. n° 860/05. 
4 — Nestes termos, acorda -se em negar provimento ao recurso e 

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

Lisboa, 22 de Fevereiro de 2006. — Pimenta do Vale (relator) — Bran-
dão de Pinho — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 22 de Fevereiro de 2006.

Assunto:

IRS. Rendimentos do trabalho auferidos por um dos cônju-
ges na Alemanha. Residência em Portugal. Convenção 
celebrada entre Portugal e Alemanha, constante da Lei 
n.° 12/82, de 3 de Junho, para evitar a dupla tributação. 
Ampliação da matéria de facto.

Sumário:

 I — Os rendimentos do trabalho auferidos na Alemanha por 
residente em Portugal, onde permaneceu por período 
superior a 183 dias, são tributados naquele país.

 II — Tendo o impugnante declarado os rendimentos do tra-
balho auferidos na Alemanha e efectuado a respectiva 
retenção do imposto, que consta dos valores declarados 
às finanças alemãs, através do Lohnsteuerkart (decla-
ração de rendimentos), sendo certo que do probatório 
vertido na sentença recorrida não consta a importância 
que ali foi retida a título de imposto, impõe -se a am-
pliação da matéria de facto com vista à obtenção dos 
factos que suportem a decisão de direito (artigo 729.°, 
n.° 3, do CPC).

 III — É que, pago na Alemanha o imposto por rendimentos 
de trabalho aí auferidos por residente em Portugal, 
pode o mesmo imposto ser reduzido ao IRS, de acordo 
com o disposto no artigo 24.°, n.° 1, da «Convenção 
entre a República Portuguesa e a República Federal da 
Alemanha para evitar a dupla tributação em matéria de 
Impostos sobre o Rendimento e sobre o Capital», embora 
com o limite fixado na última parte do referido artigo.

Processo n.º 1021/05 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Manuel Brito da Silva.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

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

1 — A Fazenda Pública, não se conformando com a sentença do 
Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, que julgou procedente a 
impugnação judicial deduzida por Manuel Brito da Silva contra o acto 
de liquidação de IRS, respeitante ao ano de 1998, no montante de 
€ 2.954,94, dela vem interpor o presente recurso, formulando as se-
guintes conclusões:

1. Para efeitos do disposto no art° 4º, nºs 1 e 2, al. a) da Convenção 
entre a República Portuguesa e a República Federal da Alemanha para 
evitar a dupla tributação em matéria de Impostos Sobre o Rendimento 
e Sobre o Capital, aprovada pela Lei n° 12/83 de 3.6, o ora impugnante 
deve considerar -se residente em Portugal, no ano de 1998, na medida 
em que essa residência resulta de declaração de rendimentos, relativa 
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a esse ano, por si apresentada à Administração Fiscal portuguesa, bem 
como do cadastro do n° fiscal de contribuinte, sendo que a determinação 
dessa residência se fez pela lei interna portuguesa (CIRS e legislação 
do n° fiscal de contribuinte).

2. Não obsta à conclusão anterior o facto de o sujeito passivo haver 
permanecido na Alemanha no ano de 1998, mais de 183 dias, e aí ter 
auferido os rendimentos tributários, em causa, provenientes de activi-
dades assalariadas, temporárias, remuneradas por empresa sediada em 
Portugal e sem estabelecimento estável na Alemanha.

3. Nos termos conjugados da 2a parte do n° 1 do art° 15°, da referida 
Convenção, os rendimentos do trabalho dependente, em questão, podem 
ser tributados pelo Estado da residência e pelo estado da Fonte, ou seja, 
por Portugal e pela Alemanha, competindo ao estado da residência, 
nos termos do n° 1, al. a) do art° 24° da mesma Convenção, proceder 
à mesma eliminação da dupla tributação, como vem documentado 
nos autos, tanto mais que a situação tributária do sujeito passivo, com 
influência na liquidação do imposto a pagar em ambos os Estados, não 
foi declarada, de forma idêntica, nesses Estados.

4. A competência tributária de Portugal é, no caso, cumulativa com 
a da Alemanha, tendo em conta o disposto no n° 1, 2ª p. e no n° 2 do 
art° 15° da referida Convenção, por não se verificarem todas — cumu-
lativamente as condições negativas naquele n° 2.

5. Assim sendo, compete ao Estado português, como estado da re-
sidência do sujeito passivo, eliminar a dupla tributação internacional 
em causa com isso se justificando a liquidação impugnada decorrente 
da apresentação da declaração de rendimentos (mod. 3), acompanhada 
do anexo J, respectivamente, sem menção de retenções na fonte e de 
imposto pago na Alemanha, face ao disposto no cit. a) do n° 1 do 
art° 24° da Convenção.

6. Ao decidir em sentido contrário, terá a douta sentença violado, 
por indevida interpretação o n° 1 2ª p. e o n° 2 do art° 15° da mesma 
Convenção, partindo duma errada determinação, nos termos do cit. 
art. 4°/1/2, al. a) da mesma, da residência do sujeito passivo, titular de 
rendimentos tributáveis em questão.

O impugnante contra -alegou, concluindo do seguinte modo:
1° - O art. 15° da convenção sobre dupla tributação celebrada entre 

Portugal e a Alemanha estatui que se o emprego for exercido no outro, 
neste caso na Alemanha, as remunerações podem nele ser tributadas;

2° - Sendo certo que, o trabalhador permaneceu mais de 183 dias na 
Alemanha é aqui que deve ser tributado — alínea c) do n° 2 do artigo 
em referência;

3° - E a própria administração fiscal portuguesa que aceita o facto 
de o Impugnante ter trabalhado na Alemanha desde Janeiro a Julho 
de 1998;

4° - Mais aceita que os respectivos descontos para o Fisco Alemão 
foram efectuados.

5° - No próprio relatório da Inspecção é admitido tal facto.
6° - Por isso não pode agora a A.F vir alegar que o Impugnante não 

provou que tivesse pago imposto na Alemanha.
7° - Pelo que a presente liquidação é ilegal e como tal deve ser, como 

foi, anulada.
O Exm° Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido 

de a sentença se não poder manter e o recurso merecer provimento, 
uma vez que “no probatório da sentença recorrida não se estabelece 

se o Impugnante pagou ou não pagou o imposto na Alemanha; a esse 
respeito apenas se afirma que a Administração Fiscal admite que o 
imposto tenha sido pago naquele país por retenção na fonte.

Visto isto (e sendo certo, por outro lado, que a prova do pagamento 
do imposto na Alemanha se faz, em primeira linha, pela apresentação 
da nota final da liquidação, designada Besheid) e tendo em conta a ju-
risprudência deste STA em casos semelhantes, há que mandar ampliar o 
enquadramento da matéria de facto (cf. as. de 15.12.04, R. 834/04)”.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2— A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1. De 08/01/1998 a 15/08/1998, o Impugnante foi contratado pela 

firma «OLITES — Tectos Falsos e Divisórias, Lda.», tendo este contrato 
uma duração de 220 dias;

2. No decorrer no ano de 2000, a entidade patronal do Impugnante 
foi alvo de uma inspecção tributária, da qual resultou um relatório 
elaborado em 07/07/2000;

3. Neste relatório a Administração Fiscal refere, designadamente, 
que: «Considerando que às finanças alemãs a empresa “Colites” através 
do seu contabilista alemão, declarou rendimentos de trabalho todos os 
montantes auferidos, tendo efectuado a respectiva retenção de imposto 
que consta dos valores declarados às finanças alemãs através do Lo-
hnsteuerkart (declaração de rendimentos)»;

4. Neste relatório refere -se que o Impugnante auferiu rendimentos na 
Alemanha de Janeiro a Julho de 1998, com retenção de imposto;

5. Mediante oficio de 03/07/2002, foi o Impugnante notificado so-
bre o projecto de conclusões do relatório de inspecção, no que se re-
fere que o contribuinte auferiu rendimentos na Alemanha no valor de 
Esc. 2.997.659$00, pelo que deve apresentar a declaração de rendimentos 
instruída com o anexo J;

6. Em 08/07/2002 o Impugnante apresenta a declaração de rendimen-
tos relativa ao ano de 1998, acompanhada do anexo J, no qual declara 
ter recebido € 14.952,26 de rendimentos auferidos no estrangeiro;

7. Mediante o oficio n° 12557, expedido a 26/07/2002 e recebido 
a 29/07/2002, a Administração Tributária notifica o Impugnante nos 
seguintes termos: «(..) a acção de inspecção levada a cabo por este 
Serviço (...) não resultam quaisquer actos tributários ou em matéria 
tributária que lhe sejam desfavoráveis»;

8. Em 05/09/2002, é emitida a liquidação n° 4133308531, no valor 
de € 2.954,54, relativa ao IRS do ano fiscal de 1998 do Impugnante e 
com data limite de pagamento a 23/10/2002;

9. O Impugnante efectuou o pagamento desta liquidação a 
17/10/2002;

10. Em 20/01/2003, foi interposta a presente Impugnação Judicial.
3 — A questão que constitui objecto do presente recurso consiste 

em saber se os rendimentos do trabalho auferidos pelo impugnante, 
no ano em questão, na Alemanha devem ser tributados em Portugal ou 
naquele país.

Dispunha o art° 15°, n° 1 do CIRS que “sendo as pessoas residentes 
em território português, o IRS incide sobre a totalidade dos seus rendi-
mentos, incluindo os obtidos fora desse território”.

Por sua vez, estabelece o art° 16°, n° 1 do mesmo diploma legal que 
“são residentes em território português as pessoas que, no ano a que 
respeitam os rendimentos...hajam nele permanecido mais de 183 dias, 
seguidos ou interpolados (al. a)...ou, tendo permanecido menos tempo, 
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aí disponham, em 31 de Dezembro desse ano, de habitação em condi-
ções que façam supor a intenção de a manter e ocupar como residência 
habitual (al. b)”.

E no seu n° 2 acrescenta que “serão sempre havidas como residentes 
em território português as pessoas que constituem o agregado familiar, 
desde que naquele resida qualquer das pessoas a quem incumbe a di-
recção do mesmo”.

Por outro lado, a Convenção celebrada entre Portugal e a Alemanha 
para Evitar a Dupla Tributação em Matéria de Impostos sobre o Rendi-
mento e sobre o Capital, constante da Lei nº 12/82 de 3/6, muito embora 
considere que se o emprego for exercido noutro estado contratante, as 
remunerações podem aí ser tributadas (cfr. art° 15º, n° 1), no n° 2 deste 
mesmo preceito ressalva a possibilidade de tributação no Estado de re-
sidência das remunerações obtidas noutro Estado, quando o beneficiário 
permanecer no outro Estado durante um período ou períodos que, no ano 
civil em causa, não excedam no total 183 dias e as remunerações sejam 
pagas por entidade patronal que não seja residente do outro Estado e que 
as remunerações não sejam suportadas por um estabelecimento estável 
ou instalação fixa que a entidade patronal tenha no outro Estado.

Por último, a referida Convenção explicita os métodos destinados a 
eliminar a dupla tributação, referindo o modo como se fará a dedução 
do imposto nos casos em que o contribuinte seja considerado residente 
em Portugal (n° 1) e nos casos em que seja considerado residente na 
Alemanha (n° 2).

Do que fica exposto e no caso em apreço, muito embora não haja 
dúvidas de que o impugnante é tido como residente em Portugal, o certo 
é que resulta também que as remunerações em causa foram obtidas na 
Alemanha, onde aquele permaneceu por período superior a 183 dias.

Estabelece, porém, o art° 24°, n° 1 da prédita Convenção que, se o 
residente em Portugal obtiver rendimentos na Alemanha, será deduzida 
ao imposto pago em Portugal uma importância igual ao imposto que 
tenha pago na Alemanha, com um limite de dedução.

Ora e como vimos supra, o Exm° Procurador -Geral Adjunto, no seu 
douto parecer, entende que deve ser ampliada a matéria de facto, uma 
vez que, no probatório da sentença recorrida, não se estabelece se o 
impugnante pagou ou não o imposto na Alemanha, sendo certo que a 
prova desse pagamento se faz, “em primeira linha, pela apresentação 
da nota final da liquidação, designada Besheid”.

Salvo o devido respeito por melhor opinião, não lhe assiste razão.
Com efeito e ao contrário do assim afirmado, a verdade é que, do 

probatório, resulta com evidência que o impugnante declarou os rendi-
mentos do trabalho auferidos na Alemanha de Janeiro a Julho de 1998, 
tendo efectuado a respectiva retenção do imposto, que consta dos valores 
declarados às finanças alemãs, através do Lohnsteuerkart (declaração 
de rendimentos) (vide n°s 3 e 4 do probatório.

Sendo assim, dúvidas não temos de que o impugnante fez a prova de 
que o pagamento do imposto em causa foi efectuado na Alemanha.

Contudo, o que não consta do probatório vertido na sentença recorrida, 
isso sim, é a importância que ali foi retida a título de imposto.

E sabemos o quanto se torna necessário esse apuramento, uma vez 
que e como vimos supra, ao imposto pago em Portugal será deduzida 
uma importância igual ao imposto que tenha pago na Alemanha, em-
bora com o limite fixado na última parte do referido art° 24°, n° 1 da 
citada Convenção.

Pelo que e com este fundamento há, assim, que ampliar a matéria 
de facto com vista a obter os factos que suportem a decisão de direito, 
conforme o disposto no art° 729°, n° 3 do CPC.

4  - Deste modo, acorda -se em conceder provimento ao recurso e 
revogar a decisão recorrida com vista à ampliação da matéria de facto 
nos referidos termos.

Sem custas.
Lisboa, 22 de Fevereiro de 2006. — Pimenta do Vale (relator) — Bran-

dão de Pinho — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 22 de Fevereiro de 2006.

Assunto:

Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas. Liqui-
dação. Fundamentação. Crédito incobrável. Custo fiscal.

Sumário:

 I — O vício por falta ou insuficiência de fundamentação é 
formal e não substancial, achando -se fundamentada a 
liquidação que revela as razões por que a ela se pro-
cedeu, ainda que essas razões sejam substancialmente 
incapazes de sustentar o acto que, neste caso, enfermará 
de vício de violação de lei, por erro sobre os pressupos-
tos de facto e ou de direito.

 II — Não constitui custo fiscal o crédito da contribuinte sobre 
uma sociedade sediada em Espanha, só porque esta so-
ciedade se declarou incapaz de proceder ao pagamento 
e veio, mesmo, a dissolver -se, sem qualquer diligência 
da contribuinte para a sua cobrança.

Processo n.º 1077/05 -30.
Recorrente: Tudo Azul — Comércio de Produtos Naturais, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Baeta de Queiroz.
1.1. TUDO AZUL – COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS, 

LDA., com sede em Lisboa, recorre da sentença da Mmª. Juiz do Tri-
bunal Administrativo e Fiscal de Lisboa que julgou improcedente a 
impugnação de parte do acto de liquidação adicional de imposto sobre 
o rendimento das pessoas colectivas (IRC) relativo ao exercício do 
ano de 1997.

Formula as seguintes conclusões:

«1ª
A sentença recorrida, embora douta, terá feito evidente erro de julga-

mento no que respeita ao direito aplicável à factualidade fixada;
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2ª
Desde logo, considerou como fundamentada a liquidação do imposto 

impugnada, quando de direito o não estava, tendo em conta, resumi-
damente, as seguintes razões que vêm explanadas ou especialmente 
decorrem dos articulados n°s 8 a 23:

 - Porque o crédito incobrável da impugnante sobre a “Copercos”, foi 
por aquela considerado directa e correctamente como custo do exercício, 
à luz do disposto no art° 23° n° 1 do CIRC, enquanto enquadrável no 
conceito genérico de custo fiscal ali consagrado, ou seja, o de custo in-
dispensável para a realização de proveitos ou ganhos sujeitos a imposto 
ou para manutenção da fonte produtora;

 - porque a incobrabilidade do crédito foi demonstrada em procedi-
mento de dissolução e liquidação da sociedade devedora, sediada em 
Espanha, segundo tramitação aceite pelo direito interno deste País e 
subsequentemente declarada às autoridades fiscais deste mesmo País, 
para efeitos de imposto de sociedades, sem oposição conhecida destas 
mesmas autoridades;

 - porque a dita incobrabilidade não tinha que ser reconhecida em 
processo especial de recuperação, de execução ou falência do devedor, 
nos termos do art. 37° (actual 39°) do CIRC, por se tratar de um pro-
cesso não regulável pela lei Portuguesa aqui não aplicável uma vez que 
devedor é uma sociedade residente de Espanha;

 - porque, em consequência, à consideração do dito crédito como 
custo, por incobrável, não é aplicável o supra mencionado art. 37º 
(actual 39°) do CIPC – e daí que este preceito não tenha sido violado 
pela impugnante.

3ª
Nas circunstâncias referidas, competiria às autoridades fiscais portu-

guesas obter junto das suas congéneres espanholas, à luz da legislação 
internacional antes citada (supra n°20°), de utilização obrigatória, in-
formação que lhe permitisse avaliar da propriedade ou impropriedade 
do procedimento, utilizado pela impugnante como forma de evitar a sua 
tributação em IRC sobre um crédito incobrável, relativo a um devedor 
residente de Espanha – o que não fêz;

4ª
A liquidação fiscal operada e aqui impugnada, sem essa informação 

prévia, foi -o um pouco no escuro e por isso não devidamente fun-
damentada, com violação do art° 125° do CPA e do próprio direito 
constitucional (art° 268°, nº 3 do CRP);

5ª
Poderia e deveria a nosso ver, o tribunal ordenar diligências a desen-

volver pela administração fiscal, já que esta não o fêz; que concorressem 
para essa clarificação, conforme referido antes (supra n°14°)

6ª
A sentença referida fez, consequentemente, má aplicação do direito, 

ao sancionar uma liquidação de imposto e respectivos juros compensa-
tórios que não está fundamentada, dando como violado pela impugnante 
um preceito – art. 37° (actual 39°) do CIRC não aplicável no caso e 

esquecendo outro – o art. 23° do mesmo diploma – que seria o adequado, 
assim ofendendo a verdade e a justiça tributária. Ter -se -ão violado com 
a sentença recorrida as seguintes normas jurídicas:

arts. 23° e 37° (actual 39°) do CIRC;
art°s 58°, 74º n° 1 e 77 n°1 da LGT;
artº 6° do RCPIT (DL 413/98 de 31 -12);
art° 125°do CPA;
artº 26° da Convenção da Dupla Tributação entre Portugal e Espa-

nha;
art°s 2° e 6° (D. Lei 127/90, de 17 -04);
art° 268°, n° 3 da C.R.P.
Temos em que se espera que o presente recurso venha a ser con-

siderado procedente, com revogação da douta sentença recorrida e a 
subsequente anulação da liquidação fiscal impugnada».

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: a incobrabilidade do 
crédito «não resulta de qualquer processo de execução, falência, ou 
insolvência»; e não se trata de um crédito de cobrança duvidosa, aten-
dendo à participação da credora no capital da devedora, não cabendo 
a constituição da correspondente provisão, nem podendo o crédito ser 
considerado directamente como custo do exercício.

1.4. O processo tem os vistos dos Exmºs. Adjuntos.
2. Vem provada a factualidade seguinte:

«A)
Em sede de análise interna da declaração de rendimentos Mod. 22 

do IRC apresentada pela impugnante, relativamente ao exercício de 
1997, a AF procedeu a várias correcções técnicas, no montante global 
de 20.127.557$00, conforme Relatório, Parecer e Despacho de fls. 13 
a 23, que se dão por reproduzidos;

B)
Em consequência de tais correcções técnicas, foi efectuada liquida-

ção adicional de IRC no montante de 9.404.477$00, que inclui juros 
compensatórios no montante de 1.876.771$00, conforme Documento 
de Cobrança de fls. 10, que se dá por reproduzido;

C)
A impugnante vem impugnar a liquidação adicional de IRC e de juros 

compensatórios apenas no que respeita à correcção no montante de 
19.606.737$00, conforme teor do artigo 2° da douta petição inicial;

D)
A AF fundamentou a correcção impugnada nos seguintes termos: 

“Contabilizou como custo na conta 692 — Dívidas Incobráveis, (…) o 
montante de Esc. 19.696.737$00 referente a dívidas da firma “Coper-
cos SA”, com sede em Espanha, cuja contabilização é justificada através 
de escritura pública onde a empresa espanhola reconhece que não irá 
liquidar a mesma por não dispor de meios económicos para o fazer, e 
que não são aceites como custo fiscal, pois não cumprem o disposto 
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no artigo 37° do Código do Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas 
Colectiva (CIRC), conforme fls. 19;

E)
A fls. 22 lê -se que a Impugnante exerceu o direito de audição, 

pronunciando -se por escrito, tendo os seus argumentos sido explana-
dos por carta e anexo de suporte, argumentando “que a dívida não foi 
paga nem virá a ser paga, tendo os sócios deliberado a sua dissolução 
e subsequente liquidação. Decorreu daí a comprovada insolvabilidade 
da firma e a consequente incobrabilidade do crédito. Argumenta, ainda 
que a escritura de dissolução foi suficiente para regularizar a situação 
tributária perante as autoridades fiscais espanholas, nomeadamente o re-
conhecimento da inexistência de qualquer dívida de natureza fiscal.”

F)
Face aos argumentos apresentados pela Impugnante, a AF entendeu 

que: “os argumentos e elementos apresentados (escritura de dissolução) 
não alteram a correcção efectuada, nomeadamente porque os referidos 
créditos não podem ser considerados incobráveis pois não resultam de 
processo especial de recuperação de empresa e protecção de credores 
ou de processo de execução, falência ou insolvência, mas de processo 
de dissolução, tal como está estipulado no artigo 37° do CIRC. Daqui 
resulta que o referido crédito não é aceite como custo fiscal”, fls. 22;

G)
Dá -se por reproduzida a carta de fls. 24 a 27, pela qual a Impugnante 

exerceu o direito de audição prévia antes de efectuada a liquidação 
impugnada e acima referida, nas alíneas E) e F);

H)
A sociedade espanhola “Copercos Comercial de Perfumeria y Cosmé-

ticos, S.A.” foi constituída por escritura pública de 16/12/1996, conforme 
documento de fls. 28 a 40, que se dá por reproduzido;

I)
O Conselho de Administração da sociedade COPERCOS reuniu no 

dia 12 de Dezembro de 1997, reconhecendo expressamente a dívida 
de dezasseis milhões, quatrocentas e trinta e seis mil duzentas e vinte 
e quatro pesetas para com a ora Impugnante, bem como a impossibili-
dade de satisfazer este crédito da impugnante, solicitando da credora a 
remissão (su condonación) da dívida.

Nesta reunião ainda foram concedidos poderes aos administradores 
para outorgarem as escrituras e actas de saneamento (subsanación) e de 
rectificação (rectificación), tudo conforme documento de fls. 41 a 44, 
que se dá por integralmente reproduzido;

J)
No dia 19 de Dezembro de 1997 foi celebrada a escritura de “Eleva-

cion a públicos de acuerdos sociales otorgada por la sociedade” COPER-
COS (...)” na reunião do Conselho de Administração de 12/12/1997, onde 
se confessa a dívida à impugnante e se pede a remissão da dívida ante 

a impossibilidade de a pagar devido às suas dificuldades económicas, 
conforme documento de fls. 45 a 50, que se dá por reproduzido;

L)
A sociedade COPERCOS Comercial de Perfumeria y Cosme foi 

dissolvida por escritura pública de 19 de Dezembro de 1997, conforme 
documento de fls. 51 a 55, que se dá por integralmente reproduzido;

M)
Dá -se por reproduzido o documento de fls. 56 a 61, constituído por 

uma certidão emitida pelo Administrador da “Agência Estatal de Ad-
ministración Tributaria “em como a COPERCOS apresentou a de-
claração Mod 201 sobre o Imposto de Sociedades correspondente ao 
exercício de 1997, onde declarou a “Base Imponible” (Base Imputável) 
de  -20.298.597;

N)
Dá -se por reproduzido o documento de fls. 62 a 67, constituído por 

uma certidão emitida pelo Administrador da “Agência Estatal de Admi-
nistración Tributaria” em como a COPERCOS apresentou a declaração 
Mod 201 sobre o Imposto de Sociedades correspondente ao exercício de 
1998, onde declarou a Base Tributável (Base Imponible) de 0;

O)
Dá -se por reproduzido o documento de fls. 68 a 74, constituído por 

uma certidão emitida pelo Administrador da “Agência Estatal de Admi-
nistración Tributaria” em como a COPERCOS apresentou a declaração 
Mod 201 sobre o Imposto de Sociedades correspondente ao exercício de 
1999, onde declarou a Base Tributável (Base Imponible) de 0;

P)
O Liquidatário da sociedade COPERCOS, por carta de em 4 de Junho 

de 2001 remetida à Impugnante, em relação à dívida da COPERCOS 
para com a Impugnante, reconhecida mediante escritura de 19.12.1997, 
comunicou a impossibilidade material de satisfazer a mesma por a 
COPERCOS carecer de bens, conforme documento de fls. 75, que se 
dá por reproduzido».

3.1. A recorrente detém sobre a sociedade «COPERCOS COMER-
CIAL DE PERFUMERIA Y COSMETICOS, S. A.», constituída e, 
entretanto, dissolvida, por escrituras públicas celebradas em Espanha, em 
16 de Dezembro de 1996 e 19 de Dezembro de 1997, respectivamente, 
um crédito no montante de 19.696.737$00 (equivalência de 16.436.224 
pesetas), que a devedora se afirmou incapaz de pagar e a recorrente 
contabilizou como custo no exercício do ano de 1997.

A Administração Tributária não aceitou aqueles 19.696.737$00 como 
custo fiscal, «pois não cumprem o disposto no artigo 37º do Código do 
Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (CIRC)».

Na impugnação judicial da liquidação a agora recorrente acusou 
vícios de forma, por falta de fundamentação, e de violação de lei, estes 
consistentes em terem sido ignorados os argumentos invocados pela 
recorrente aquando da sua audiência prévia, e em errado enquadramento 
jurídico da realidade, com violação do artigo 37º do CIRC.
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Não tendo a sentença julgado verificar -se nenhum destes vícios, a 
recorrente aponta -lhe erro de julgamento, por os não ter reconhecido, 
abandonando, porém, a questão atinente à sua audiência prévia.

3.2. Quanto à questão da fundamentação do acto de liquidação:
Na petição inicial, a recorrente não dedica um único dos 16 artigos 

a este tema que, todavia, inclui nas conclusões que a final dessa peça 
formulou: «(…) a A. Fiscal não fundamentou devidamente – o que 
equivale a falta de fundamentação (artº 125º nº 2 do CPA) – a liquidação 
impugnada».

Só nas alegações do recurso jurisdicional ora em apreciação a recor-
rente concretiza, afirmando que a Administração, por não ter diligenciado 
apurar a verdade material, «não terá cumprido o seu “ónus probandi” 
dessa fundamentação (artigos 74º, nº 1 e 77º, nº 1, da LGT)»; e que, «não 
tendo ocorrido esse mecanismo de informação e consulta – obrigatório 
a nosso ver por parte da Ad. Tributária (…) a liquidação impugnada não 
terá sido suficientemente fundamentada pelo Serviço liquidador».

Nas conclusões dessas alegações fica mais claro o entendimento da 
recorrente.

Aí se diz que a liquidação não está fundamentada
« - Porque o crédito incobrável da impugnante sobre a “Copercos”, foi 

por aquela considerado directa e correctamente como custo do exercício, 
à luz do disposto no art° 23° n° 1 do CIRC, enquanto enquadrável no 
conceito genérico de custo fiscal ali consagrado, ou seja, o de custo in-
dispensável para a realização de proveitos ou ganhos sujeitos a imposto 
ou para manutenção da fonte produtora;

 - porque a incobrabilidade do crédito foi demonstrada em procedi-
mento de dissolução e liquidação da sociedade devedora, sediada em 
Espanha, segundo tramitação aceite pelo direito interno deste País e 
subsequentemente declarada às autoridades fiscais deste mesmo País, 
para efeitos de imposto de sociedades, sem oposição conhecida destas 
mesmas autoridades;

 - porque a dita incobrabilidade não tinha que ser reconhecida em 
processo especial de recuperação, de execução ou falência do devedor, 
nos termos do art. 37° (actual 39°) do CIRC, por se tratar de um pro-
cesso não regulável pela lei Portuguesa aqui não aplicável uma vez que 
devedor é uma sociedade residente de Espanha;

 - porque, em consequência, à consideração do dito crédito como 
custo, por incobrável, não é aplicável o supra mencionado art. 37º 
(actual 39°) do CIPC  - e daí que este preceito não tenha sido violado 
pela impugnante».

Acrescentando, por último, que «A liquidação fiscal operada e aqui 
impugnada, sem essa informação prévia [das autoridades espanholas], 
foi -o um pouco no escuro e por isso não devidamente fundamentada, 
com violação do art° 125° do CPA e do próprio direito constitucional 
(art° 268°, nº 3 do CRP)».

Porém, o vício respeitante à fundamentação dos actos administrativos 
é de natureza formal e não substancial. O acto enferma de insufici-
ência ou falta de fundamentação quando não externa de modo claro, 
suficiente e congruente, as razões por que foi praticado com o sentido 
decisório que lhe foi dado, não permitindo ao destinatário conhecer 
os seus fundamentos, de modo a que ele perceba a motivação do seu 
autor, e fique habilitado a decidir acatá -lo ou, ao invés, impugná -lo, 
sabendo, neste último caso, como deve desferir o seu ataque, como 
contra -argumentar.

Se o autor do acto dá a conhecer as razões em que se fundou, mas 
essas razões não são apropriadas ou bastantes para suportar a decisão, 
ou se deviam conduzir a uma solução diferente, o vício não é já, formal, 
mas substancial, incorrendo em erro sobre os pressupostos de facto 
ou de direito.

No caso, o que é imputado ao acto de liquidação é que foi praticado 
numa circunstância em que não podia tê -lo sido com o seu conteúdo. 
A Administração, por não ter apurado devidamente a factualidade re-
levante, estribou -se em factos insuficientes, porque não integradores 
da totalidade dos pressupostos que a lei exige para que possa decidir 
como decidiu, incorrendo, portanto, em erro sobre os pressupostos de 
facto (cuidando que se verificavam todos, quando não era o caso) e/ou 
de direito (usando uma norma que só tem aplicação quando concorram 
todos esses pressupostos).

Do modo como a recorrente coloca a questão, não estamos perante a 
invocação de um vício formal, mas de um substancial.

Ou seja, a questão da falta de fundamentação do acto impugnado não 
tem verdadeira autonomia, antes se reconduzindo ao vício de violação 
de lei também alegado.

3.3. O que nos coloca perante o erro que é imputado à sentença, ao não 
ter concluído que o acto examinado sofria de vício de violação de lei, por 
não ser legal a decisão, no circunstancialismo em que foi ditada.

Dito de outro modo: a liquidação impugnada não podia ter recusado 
a consideração como custo fiscal dos 19.696.737$00 como tal decla-
rados porque se trata, verdadeiramente, de um crédito incobrável, que 
consubstancia, nos termos da lei, um custo fiscalmente relevante. A 
sentença, por seu turno, ao avalizar a liquidação, incorreu em erro de 
julgamento sobre o direito.

Em rigor, a existência de um crédito é uma realidade neutra, se apre-
ciada instantaneamente, não constituindo nem um proveito nem um 
custo. Porém, por força do princípio da especialização dos exercícios, 
os créditos incorridos no âmbito de um determinado exercício devem 
ser nele reflectidos, mesmo que não sejam cobrados. Como assim, a 
recorrente terá, num exercício anterior, considerado como proveito 
o montante devido pela sociedade espanhola. Daí que, se a devedora 
não satisfizesse a sua obrigação, para que o proveito afinal não obtido 
fosse eliminado, a credora tivesse que o levar a perdas, assim fazendo 
a devida compensação, neutralizando -o.

Todavia, a lei consagra regras estritas para que um crédito possa ser 
tido como custo fiscal. Compreende -se que o legislador não deixe ao 
arbítrio do sujeito passivo a escolha do que constitui custo, e exija que 
só possa ter -se como tal o crédito que, comprovadamente, não pôde 
ser cobrado, apesar de o credor ter feito o necessário com vista a essa 
cobrança.

Por isso o artigo 37º do CIRC só admite como custo fiscal os créditos 
que resultem «de processo de recuperação de empresa e protecção de 
credores ou de processo de execução, falência ou insolvência, quando 
relativamente aos mesmos não seja admitida a constituição de provi-
são».

Não era possível à recorrente, como alega, constituir tal provisão, 
relativamente ao crédito aqui em causa, pelas razões que aponta. Mas, 
note -se, as provisões não devem ser constituídas só porque a sociedade 
sujeito passivo da obrigação afirma não ter meios para o satisfazer e se 
dissolve. Ainda que não ocorresse a circunstância de a recorrente ser 
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detentora de 75 % do capital da devedora, a provisão não poderia ser 
constituída por o crédito não poder considerar -se de cobrança duvidosa 
à luz de nenhuma das alíneas do nº 1 do artigo 34º do CIRC.

Em princípio, não sendo possível aprovisionar o crédito, ele pode 
ser deduzido como custo, nos termos do referido artigo 37º do CIRC. 
Mas para isso não deixa de ser necessário que se trate de um crédito 
incobrável. Um crédito incobrável é algo mais do que um de cobrança 
duvidosa (ou algo menos, conforme a perspectiva…), pelo que os cré-
ditos incobráveis não podem deixar de satisfazer as exigências da lei 
para o aprovisionamento dos créditos de cobrança duvidosa – artigo 34º 
nº 1 citado.

Tanto basta para que o crédito em causa não só não pudesse ser aprovi-
sionado, como não pudesse ser directamente considerado como custo.

3.4. Como se extrai das suas alegações e conclusões, todo o enten-
dimento defendido pela recorrente se baseia no ónus, que atribui à 
Administração, de confirmar, designadamente, junto das autoridades 
de Espanha, a incobrabilidade do crédito.

Como a Administração se não desempenhou dessa sua tarefa, a sua 
actuação foi «um pouco no escuro» e, por isso, «não devidamente 
fundamentada»; e «a liquidação impugnada acabou por não ficar sufi-
cientemente comprovada».

Mas é aos contribuintes, e não à Administração, que cabe evidenciar 
os custos que suportaram para obter os proveitos. No caso particular, 
só a recorrente está em condições de convencer que lhe não foi possível 
cobrar os créditos que, comprovadamente, detém sobre outrem.

Porém, a recorrente limitou -se a demonstrar a existência de decla-
rações da devedora no sentido de que não podia satisfazer o crédito, 
e a sua dissolução social. O procedimento de dissolução e liquidação 
da devedora, bastas vezes invocado pela recorrente, não prova mais 
do que isto: que os representantes dela disseram, perante o notário, ser 
sua vontade dissolver a sociedade; como afirmaram, também perante o 
notário, não ter meios para pagar a dívida à recorrente. A não oposição 
das autoridades fiscais àquela dissolução, para além de não estar provada, 
também não seria de utilidade aqui.

Em súmula, está por demonstrar que a recorrente não pôde cobrar o 
seu crédito, apesar de o diligenciado, e que estamos, consequentemente, 
perante um crédito incobrável que, por isso, constitui uma perda.

Nem colhe o argumento da recorrente retirado do facto de a devedora 
ter sede em Espanha.

É verdade que, nesta circunstância, não era viável requerer a sua fa-
lência em Portugal, ou, sequer, a sua recuperação. Mas já não é líquido 
que essas ou outras medidas com o mesmo resultado não pudesse a 
recorrente tê -las tomado em Espanha, aonde, seguramente, também não 
será impossível exigir o pagamento coercivo dos créditos até ao limite 
das forças patrimoniais do devedor. Aliás, nem sequer se prova que a 
devedora não detivesse bens em Portugal e que, consequentemente, a 
dívida não pudesse aqui ser exigida coercivamente.

Mas nem uma diligência directa, ou seja, um pedido de pagamento, 
uma insistência, uma tentativa de conversações com vista a um hipotético 
acordo, a recorrente alega ter empreendido.

Não foi pois, à luz da factualidade provada, impedimento advindo da 
lei estrangeira que impossibilitou diligenciar a cobrança do crédito.

De todo o modo, se o ordenamento jurídico espanhol não possibilita 
medidas, judiciais ou outras, com vista à cobrança dos créditos em 
mora, tratando -se de direito estrangeiro, seria à impugnante que cum-
pria alegá -lo, mesmo perante os tribunais, pois os juízes portugueses 
só conhecem, por dever de ofício, o direito português, ou aquele que, 
por força dele, vigore em Portugal.

Improcedem, pelo exposto, as conclusões das alegações de recurso.
4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção 

de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo em, 
negando provimento ao recurso jurisdicional, manter a sentença im-
pugnada.

Custas a cargo da recorrente, fixando -se a procuradoria em 50 %.
Lisboa, 22 de Fevereiro de 2006. — Baeta de Queiroz (relator) — Pi-

menta do Vale — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 22 de Fevereiro de 2006.

Assunto:

Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares. Liqui-
dação oficiosa. Procedimento de inspecção. Ampliação 
da matéria de facto.

Sumário:

 I — A liquidação oficiosa de IRS a que procede a Admi-
nistração Tributária, não considerando um benefício 
fiscal a que atendera numa primeira liquidação não é, 
necessariamente, feita na sequência de um procedimento 
inspectivo.

 II — Para saber se teve lugar um procedimento de inspecção 
há que apurar qual a concreta actuação da Adminis-
tração que antecedeu a segunda liquidação, ampliando 
a matéria de facto considerada pela 1ª instância, se a 
apurada é insuficiente para concluir se houve ou não 
tal procedimento inspectivo.

Processo n.º 1112/05 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorridos: Olga Alexandra Lima Parente Ribeiro Fornelos e António 

Jorge Juncal Fornelos Pereira.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Baeta de Queiroz.

1.1. A FAZENDA PÚBLICA recorre da sentença do Mmº. Juiz do 
Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga que julgou procedente, por 
caducado o direito à liquidação, a impugnação judicial deduzida por 
OLGA ALEXANDRA LIMA PARENTE RIBEIRO FORNELOS 
e ANTÓNIO JORGE JUNCAL FORNELOS PEREIRA, residentes 
em Viana do Castelo, da liquidação de imposto sobre o rendimento das 
pessoas singulares (IRS) relativo ao ano de 1998.
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Formula as seguintes conclusões:

«1.
A liquidação oficiosa, objecto da impugnação, resulta dos procedi-

mentos de controlo interno, documentados no processo, levados a efeito 
pelo director distrital de finanças competente, ao abrigo exclusivamente 
das normas contidas nos n°s 4 e 5 do art° 66° e do art° 67° (actuais 
art° 65° e 66°) do CIRS, inseridas no seu cap. H — Determinação do 
rendimento colectável “.

2.
Os referidos procedimentos de controlo interno que culminaram 

com a alteração dos elementos declarados pelo sujeito passivo e pela 
consequente liquidação oficiosa não foram iniciados e tramitados ao 
abrigo do RCPIT aprovado pelo D.L. n° 413/98, 31/12, sendo certo que 
o sujeito passivo não foi alguma vez notificado de que contra ele foi 
instaurado procedimento de inspecção tributária, cuja regulamentação 
consta do RCPIT.

3.
Os actos procedimentais de controlo interno, documentados nos 

autos, não são actos materiais de inspecção tributária, quer técnico 
— juridicamente, quer em termos de operatividade aferida nos termos 
e para os efeitos do RCPIT.

4.
Os referidos actos procedimentais, em causa, praticados pelo director 

de finanças, integram a sua competência material e funcional estabe-
lecida nos arts. 66° e 67° do CIRS, estando, além disso, excluídos do 
âmbito procedimento de inspecção (art° 2° do RCPIT), não integrando 
o director de finanças qualquer dos grupos funcionais a que alude o 
art° 19º do RCPIT.

5.
Nem a letra, nem o espírito da norma do n° 5 do art° 45° da LGT, 

aplicada in casu, consentem, a nosso ver, a interpretação extensiva que 
dela se fez na douta sentença.

6.
A letra do referido normativo, entendida como ponto de partida e 

limite da interpretação, afasta o sentido e o alcance que lhe foi atribuído 
na douta sentença — que, por isso, considerou, in casu, verificada sem 
fundamento, – a existência de um procedimento de inspecção sujeito 
ao RCPIT.

7.
A razão de ser da norma em questão — elemento teleológico — prende-

-se com o fim visado pelo legislador de acelerar a conclusão do proce-
dimento de inspecção tributária — e só deste –, atenta a sua (prévia) 
regulação pelo RCPIT.

8.
Este RCPIT compreende por remissão, o complexo normativo que 

integra a norma interpretada e aplicada (art° 45° n° 5 da LGT) atentos 
os seus conteúdos normativos (elemento sistemático), bem como as 
razões históricas de um e de outra.

9.
Inexistiam / inexistem, assim, na situação em apreço os pressupostos 

fixados no n° 5 do art° 45° da LGT, vinculados ao regime legal do pro-
cedimento de inspecção tributária, para se poder concluir, como fez o 
M°. Juiz a quo, pela caducidade (decretada) do direito à liquidação.

10.
Ao operar, com a norma do n° 5 do art° 45° da LGT aplicando -a, 

in casu, indevidamente, terá sido a mesma violada por erro sobre os 
pressupostos.

Termos em que, concedido provimento ao recurso, deve a douta 
sentença recorrida ser revogada e substituída por outra que julgue a 
impugnação improcedente».

1.2. Não há contra -alegações.
1.3. O Mmº. Juiz proferiu despacho sustentando a sua decisão.
1.4. O Exmº. Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal é de 

parecer que o recurso merece provimento, importando ampliar a matéria 
de facto, de modo a que se estabeleçam «factos que permitam concluir 
se a análise a que foi sujeita a declaração de IRS da contribuinte é ou 
não um procedimento de inspecção tributária».

1.5. O processo tem os vistos dos Exmºs. Adjuntos.
2. Vem provada a matéria de facto seguinte:

«1.
Por ofício de 03.10.00, a impugnante foi notificada do projecto de 

decisão, da Administração Fiscal (AF), no sentido de não considerar 
os benefícios fiscais a que eles (impugnantes) teriam direito, segundo 
a declaração de IRS por eles entregue para o ano em questão—fls. 17 
a 20:

2.
Por ofício de 24.01.02, a impugnante foi notificada da conversão, 

daquele despacho, em definitivo — fls. 21 a 25;

3.
A liquidação data de 02.10.02 — fls. 26;

4.
Os impugnantes pagaram, em 12.11.02, o valor da liquidação 

– fls. 28».
3.1. A sentença apreciou três fundamentos da impugnação.
O primeiro, relativo à omissão do direito à prévia audição, julgou -o 

não verificado.
Igual sorte teve o segundo, atinente à fundamentação do acto im-

pugnado.
Da decisão, nestes segmentos, não houve recurso jurisdicional.
O recurso interposto respeita, apenas, ao terceiro fundamento apre-

ciado, a caducidade do direito à liquidação. Essa caducidade foi decla-
rada pelas razões que a sentença assim explanou:

«A análise a que foi sujeita a declaração de IRS dos impugnantes 
consubstancia um procedimento, de inspecção tributária, de verificação e 
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interno, segundo os artigos 12°. 1. a) e 13°. a) do Regulamento aprovado 
pelo DL 413/98, de 31.12 (Regulamento).

Assim, este procedimento deveria ter terminado até 06.04.01 (esta-
mos a presumir que o ofício de 03.10.00 chegou ao conhecimento dos 
impugnantes a 6 desse mês), segundo o art° 36°.2 do Regulamento.

E a liquidação deveria ter sido efectuada até 06.01.02, por força do 
disposto nos artigos 45°.5 da LGT e 11° da Lei 15/01, de 05.06.

Ela (liquidação) foi feita apenas a 02.10.02, como vimos.
Resta, pois, concluir que tal ocorreu já depois de caduco o direito 

respectivo».
Deste modo, a única questão a decidir, o âmbito do presente recurso 

jurisdicional, é a de saber a liquidação impugnada foi feita na sequência 
de um procedimento de inspecção, ou se ocorreu após mero controlo 
interno subtraído às regras do Regime Complementar do procedimento 
de Inspecção Tributária (daqui em diante referido como RCPIT) apro-
vado pelo decreto -lei nº 413/98, de 31 de Dezembro.

3.2. Para a recorrente, foi esta última a hipótese que, no caso, se veri-
ficou: a Administração não encetou nenhum procedimento de inspecção, 
limitando -se a agir de acordo com o nº 4 do artigo 66º do Código do 
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (doravante, CIRS) 
ao tempo vigente (hoje, artigo 65º nº 4 do mesmo CIRS), actuação essa 
que não consubstancia «materialmente actos de inspecção tributária, 
quer em sentido técnico -jurídico, quer em sentido operativo os termos 
e para os efeitos do RCPIT».

Dispunha a norma referida pela recorrente que «A Direcção -Geral dos 
impostos procederá à alteração dos elementos declarados sempre que, 
não havendo lugar à fixação a que se refere o nº 2 [caso que agora nos 
não interessa], devam ser efectuadas correcções decorrentes de erros 
evidenciados nas próprias declarações, de omissões nelas praticadas ou 
correcções decorrentes de divergência na qualificação de actos, factos 
ou documentos com relevância para a liquidação do imposto».

Quanto ao RCPIT, interessa sobremaneira considerar o seu arti-
go 2º, aonde se estabelece que o procedimento «visa a observação das 
realidades tributárias, a verificação do cumprimento das obrigações 
tributárias e a prevenção das infracções tributárias», compreendendo 
uma multiplicidade de actuações da administração tributária que vêm 
enumeradas no seu nº 2.

No caso presente, a Administração Fiscal não usou, inicialmente, da 
faculdade que lhe atribui o nº 4 do artigo 66º do CIRS, antes procedeu 
à liquidação de acordo com a declaração dos contribuintes, conforme 
resulta dos termos da decisão que antecedeu a liquidação impugnada e 
dos documentos de fls. 15 e 26.

Foi só posteriormente que constatou ser inadequado o atestado médico 
apresentado por eles apresentado com vista à atribuição do benefício 
fiscal de que gozam os deficientes – benefício, repete -se, a que atendera 
na primitiva liquidação –, propondo -se, então, proceder a nova liquidação 
sem considerar o dito benefício.

Mas só o fez decorridos quase dois anos, em 2 de Outubro de 2002, 
apesar de ter anunciado a sua intenção em 3 de Outubro de 2000!

Mas nem este facto é decisivo para considerarmos que a Administra-
ção agiu mediante procedimento de inspecção.

A matéria de facto apurada não suporta essa conclusão.
É que não sabemos quais foram as concretas actuações da Admi-

nistração Tributária, designadamente, se ela se limitou a examinar o 

atestado médico que os próprios contribuintes lhe haviam já fornecido, 
no âmbito do procedimento conducente à sua tributação em IRS do ano 
de 1998, ou se conjurou outros elementos de que dispusesse, obtidos 
no âmbito de outro procedimento, ou fornecidos pelos contribuintes, 
para tanto solicitados.

Se a Administração apenas examinou o atestado médico que os re-
corridos lhe entregaram com a declaração de IRS do ano de 1998, 
concluindo pela sua invalidade, poderá não haver razão para se entender 
que houve lugar a um procedimento de inspecção tributária, contendo -se 
tal actuação no âmbito dos poderes conferido pelo nº 4 do artigo 66º do 
CIRS.. Mas já assim não será se utilizou elementos adicionais, obtidos 
mediante alguma das actuações elencadas nas várias alíneas do nº 2 do 
artigo 2º do RCPIT.

Torna -se, pois, necessário ampliar a matéria de facto apurada, ao 
abrigo do disposto no nº 3 do artigo 729º do Código de Processo Civil, 
de modo a que se estabeleça em que se consubstanciou a actuação da 
Administração que a levou a proceder à segunda liquidação. Tal como 
vem proposto no parecer do Ministério Publico.

4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de 
Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo em, 
concedendo provimento ao recurso, revogar a decisão impugnada, para 
ampliação da matéria de facto, de acordo com o atrás explanado.

Sem custas.
Lisboa, 22 de Fevereiro de 2006. — Baeta de Queiroz (relator) — Pi-

menta do Vale — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 22 de Fevereiro de 2006.

Assunto:

Processo de verificação e graduação de créditos. Omissão 
de pronúncia. Pagamento voluntário da dívida exequenda 
e do acrescido. Extinção da execução. Artigo 264.º, n.º 1, 
do CPPT.

Sumário:

 I — Se o juiz não se pronuncia sobre um requerimento do 
reclamante que não está junto aos autos, não há omissão 
de pronúncia.

 II — Se o executado pagar voluntariamente a dívida exe-
quenda e o acrescido, antes da venda do bem penhorado, 
em processo de execução fiscal, a execução extingue -se, 
face ao disposto no n.º 1 do artigo 264.º do CPPT.

Processo n.º 1247/05 -30.
Recorrente: REVERDATA, Base de Dados, Serviço de Videotex, L.da

Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lúcio Barbosa.
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Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo:

1. Nos presentes autos de verificação e graduação de créditos, em 
que é executada Agro Pecuária Paredes Torre, Ld., o Mm. Juiz do TAF 
de Viseu, porque foi paga a dívida exequenda antes da venda, julgou 
extinta a instância, por impossibilidade/inutilidade superveniente da 
lide.

A reclamante REVERDATA, Base de Dados, Serviço de Video-
tex, Ld., inconformada com esta decisão interpôs recurso para este 
Supremo Tribunal, formulando as seguintes conclusões nas respectivas 
alegações de recurso:

1. A recorrente formulou reclamação de créditos nos presentes au-
tos.

2. A executada Agro Pecuária Paredes da Torre, Ld., procedeu ao 
pagamento da quantia exequenda, na véspera da data designada para 
realização da praça para venda dos bens penhorados.

3. Por virtude desse pagamento, foi dada sem efeito a realização da 
praça.

4. A recorrente não foi notificada desse despacho.
5. Apesar disso, conhecedora desse facto, a recorrente requereu o pros-

seguimento dos autos, para graduação do seu crédito e seu pagamento, 
nos termos do disposto no n. 2 do artigo 920º do CPC.

6. O crédito da recorrente foi liminarmente admitido pelo Tribunal 
ora recorrido.

7. Porém, pelo douto despacho recorrido, os autos foram declarados 
extintos por inutilidade superveniente (pagamento), não tendo sido 
apreciado o pedido de prosseguimento formulado pela recorrente.

8. A omissão de pronúncia sobre o requerimento da recorrente, viola a 
referido n. 2 do artigo 920º do CPC e constitui nulidade processual, nos 
termos do disposto no n. 1 do artigo 201º do CPC, com as consequências 
previstas no n. 2 da mesma disposição legal.

9. Pelo que deve o douto despacho recorrido, ser considerado sem 
qualquer efeito e proferido novo despacho que conheça e favoravel-
mente, do pedido de prosseguimento dos autos, formulado pela recor-
rente, assim se fazendo a habitual Justiça.

Não houve contra -alegações.
Neste STA, o EPGA defende que o recurso não merece provi-

mento.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. Alega a recorrente, desde logo, que houve omissão de pronúncia 

por parte do Mm. Juiz, no tocante ao requerimento por si formulado, 
no sentido do prosseguimento dos autos executivos, não obstante o 
pagamento voluntário, antes da venda, da quantia exequenda, face ao 
disposto no art. 920º, 2, do CPC.

Adiantamos desde já a nossa posição, que é esta: a recorrente não 
tem razão.

Na verdade o requerimento em causa, alegadamente apresentado na 
execução, e daí remetido pela autoridade fiscal para o processo de veri-
ficação e graduação de créditos, não se encontra junto a estes autos.

Assim, o Mm. Juiz não se poderia pronunciar sobre tal questão, tão 
somente porque não está junto aos autos tal requerimento.

É certo que, a nosso ver, o ofício de fls. 63 deveria ter sido notificado 
ao ora recorrente.

É do seguinte teor o dito ofício:
“Informamos …que não se procedeu à venda, em face do pagamento 

da dívida.
“Mais se informa que a carta precatória … foi devolvida … cumprida 

por pagamento”.
Face a esta informação, o Mm. Juiz proferiu a dita decisão, julgando 

extinta a instância por impossibilidade/inutilidade superveniente da 
lide.

É pensável que antes da prolação do despacho em causa, aquela infor-
mação devesse ter sido levada à consideração do recorrente, que por certo 
formularia aquele pedido (ou reiterá -lo -ia). Pedido que previsivelmente 
haveria então de merecer pronúncia expressa do Mm. Juiz.

Só que esta omissão não é objecto de recurso e, não sendo de conhe-
cimento oficioso, dela não pode este Supremo Tribunal conhecer.

Mas será que o recorrente podia obstar à extinção da execução, ob-
tendo o prosseguimento da execução face, como alega, ao disposto no 
art. 920º, 2, do CPC?

Dispõe este normativo que “o credor reclamante, cujo crédito esteja 
vencido e haja sido liminarmente admitido para ser pago pelo produto 
dos bens penhorados que não chegaram entretanto a ser vendidos nem 
adjudicados, pode requerer, até ao trânsito da sentença que declare extinta 
a execução, o seu prosseguimento para efectiva verificação, graduação 
e pagamento do seu crédito”.

Porém, sendo embora certo que o crédito do recorrente foi liminar-
mente admitido, não é menos verdade que o recorrente não invocou 
quais os bens – se é que os há – sobre os quais incide a garantia real 
(referindo -se entretanto que não há nota nos autos de que o crédito 
reclamado (alegadamente proveniente de sentença judicial) esteja ga-
rantido (garantia real).

Ora, nos termos do n. 3 do citado normativo “o requerimento faz 
prosseguir a execução, mas somente quanto aos bens sobre que incida 
a garantia real invocada pelo requerente, que assumirá a posição de 
exequente”.

Assim sendo, a pretensão central do recorrente (fazer prosseguir a 
execução) estaria por aqui inequivocamente condenada ao insucesso.

Mas, afigura -se -nos que as disposições aplicáveis são outras, que 
conduzem irremediavelmente ao mesmo resultado. E até de forma 
mais expressiva.

Na verdade, o pagamento voluntário (mesmo no decurso do processo 
de graduação de créditos) tem tradução normativa no CPPT, diploma 
que obviamente se sobrepõe ao CPC.

Dispõe o n. 1 do art. 264º do CPPT que “a execução extinguir -se -á 
no estado em que se encontrar se o executado, ou outra pessoa por ele, 
pagar a dívida exequenda e o acrescido, salvo o que, na parte aplicável, 
se dispõe neste Código sobre a sub -rogação”.

Dispõe, por sua vez, o n. 3 do art. 265º do CPPT, que o pagamento não 
sustará o concurso de credores se for requerido após a venda…”.

Ora, tendo o pagamento sido efectuado antes da venda (vide infor-
mação de folhas 63), a execução extinguiu -se inexoravelmente, face ao 
disposto no citado art. 264º, 1, do CPPT.

Assim, e mesmo no tocante à questão de fundo, a pretensão da re-
corrente não é de acolher.
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E daí se pode também dizer que as omissões referidas não produzi-
riam nunca nulidade, já que não poderiam influir na decisão da causa 
– art. 200º, 1, do CPC.

3. Face ao exposto, acorda -se em negar provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente, fixando -se a procuradoria em 40 %.
Lisboa, 22 de Fevereiro de 2006. — Lúcio Barbosa (relator) — Baeta 

de Queiroz — Pimenta do Vale.

Acórdão de 22 de Fevereiro de 2006.

Assunto:

Acto tácito de indeferimento de reclamação graciosa. Impug-
nação judicial. Indeferimento liminar.

Sumário:

 I — O indeferimento tácito de reclamação graciosa tem lugar 
no prazo de seis meses após a apresentação no serviço 
competente — artigo 57.º, n.º 1, da Lei Geral Tributária 
e artigo 106.º do Código de Processo e Procedimento 
Tributário.

 II — Apresentada impugnação judicial de tal indeferimento 
sem se ter formado o respectivo acto tácito, aquela ca-
rece de objecto pelo que deve ser liminarmente indefe-
rida.

Processo n.º 1253/05 -30.
Recorrente: Fernando Edgar Silva Felix.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

Fernando Edgar Silva Félix vem recorrer do despacho do Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Sintra, que lhe indeferiu liminarmente a 
impugnação judicial que deduzira contra liquidações adicionais do IVA 
e respectivos juros compensatórios, em referência aos anos de 1999 e 
2000, consequentemente absolvendo do pedido a Fazenda Pública.

Fundamentou -se a decisão na extemporaneidade da impugnação 
já que, subsequente a reclamação graciosa, esta ainda não havia sido 
decidida aquando da apresentação daquela, sendo que já estava esgo-
tado o respectivo prazo se contado do termo do prazo de pagamento 
voluntário.

O recorrente formulou as seguintes conclusões:
1. Não assiste razão ao Mmo Juiz “a quo”, na Douta Sentença 

recorrida pois,
2. O prazo de Impugnação Judicial é de 90 dias contados:
a) do termo do prazo de pagamento voluntário do imposto ou,

b) da formação do acto de Indeferimento Tácito de Reclamação 
Graciosa, que ocorre 180 dias após a apresentação da mesma.

3. Embora pudesse tê -lo feito de outro modo, o Impugnante optou 
por Reclamar Graciosamente e, passados que foram os tais 180 dias 
da Lei,

4. Presumiu criado o Indeferimento Tácito e impugnou contencio-
samente. Com efeito,

5. A Reclamação Graciosa tem -se por apresentada na data constante 
da remessa postal, nos termos do disposto no art.º 150.º/1/b) do CPC, 
a qual ocorreu em 29.10.2003;

6. Desde então, contados 180 dias, o Indeferimento Tácito formou -se 
em 26.04.2004 e

7. A petição liminarmente indeferida deu entrada nos Serviços Fis-
cais em 27.04.2004 ou seja, um dia depois de formado o Indeferimento 
Tácito, conforme contagem supra efectuada em 8º pelo que,

8. Não há lugar nem fundamento para a rejeição liminar da Petição 
do Impugnante,

9. Devendo, em conformidade,
10. O Douto Despacho da sua rejeição liminar ser substituído por 

outro, que,
11. Como é de Lei, a admita,
12. Correndo os ulteriores trâmites até final.
13. Esse, aliás, o único sentido possível, do Despacho Liminar que 

deve recair sobre a Impugnação Contenciosa apresentada pelo Impug-
nante ora Recorrente,

14. E que deveria ter sido praticado pelo Mmo Juiz “a quo”.
15. Até porque, como não pode deixar de admitir -se, sempre seria ao 

ora Recorrente que incumbiria, em última análise, a determinação do 
momento em que apresentaria a sua Impugnação Contenciosa

16. E nada impede, como nada pode impedir, que o acto judicial seja 
praticado antes do prazo fixado por Lei.

17. E nem se diga que aceitá -lo seria no fundo alargar o prazo para 
a Impugnação Judicial pois:

a) A Lei é que o estipula, ao permitir a apresentação da Impugnação 
Judicial subsequente à Reclamação Graciosa;

b) A prática judiciária comprova a tábua rasa que os Senhores Chefes 
dos Serviços de Finanças fazem das alegações graciosas dos Contri-
buintes, pura e simplesmente não lhes dando resposta e,

c) Como se constatou no caso sub judice, jamais o Sr. Chefe do 
Serviço de Finanças se pronunciou sobre a reclamação graciosa apre-
sentada,

d) O que bem diz de quão bem andou o Recorrente.
18. O Impugnante ora Recorrente litiga no âmbito de Apoio Judiciário 

nas modalidades de dispensa do pagamento da Taxa de Justiça e dos 
demais encargos com o processo que lhe foi Tacitamente Deferido pelos 
serviços da Segurança Social.

19. Por tal razão, deve considerar -se isentado de proceder ao paga-
mento por auto -liquidação da Taxa de Justiça devida pela apresentação 
das presentes Alegações de Recurso.

Não houve contra -alegações.
O Exmo. magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido 

do não provimento do recurso, sendo de confirmar o julgado “por nele 
se ter feito boa interpretação e aplicação da lei, com respaldo, de resto, 
em jurisprudência deste STA que se cita”.
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E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
1 – O Impugnante foi notificado das liquidações adicionais de IVA, 

referentes aos anos de 1999 e 2000, com os n.ºs 03243239, 03243242, 
03243241, 03243240, 03243238 e 03243243, com imposto a pagar, 
cuja data limite de pagamento era 30 de Setembro de 2003 (cfr. docs. 
de fls. 5 a 7v. dos autos);

2 – Em 29 de Outubro de 2003 o Impugnante remeteu ao Chefe da 
Repartição de Finanças de Sintra – 3, sob registo postal, petição de 
reclamação graciosa, tendo por objecto as liquidações de IVA referidas 
em 1. (cfr. fls. 32 a 35);

3 – Em 27 de Abril de 2004 a p.i. da presente impugnação deu entrada 
nos Serviços de Administração Fiscal, a coberto de registo postal (cfr. 
carimbo aposto a fls. 2 dos autos).

Vejamos, pois:
Como resulta do exposto, o prazo de pagamento voluntário do IVA em 

causa terminou em 30 de Setembro de 2003, não tendo sido judicialmente 
impugnadas as respectivas liquidações que, todavia, foram reclamadas 
através de petição, remetida ao Chefe da Repartição de Finanças de 
Sintra, sob registo postal de 29 de Outubro de 2003, sendo que a im-
pugnação judicial em causa deu entrada nos serviços da Administração 
Fiscal, a coberto de registo postal, em 27 de Abril de 2004.

Ora, nos termos do art. 106.º do CPPT, “a reclamação graciosa 
presume -se indeferida para efeito de impugnação judicial após o termo 
do prazo legal de decisão pelo órgão competente”.

Cfr., aliás, o art. 57.º, n.º 5 da LGT.
Tal prazo é de seis meses, segundo o disposto no n.º 1 do mesmo 

art. 57.º  - que não de 180 dias.
Pelo que, e na óptica mais favorável ao recorrente, o indeferimento 

tácito formou -se em 30 de Abril de 2004 – art. 279.º, al. c) do Código 
Civil.

Tendo a impugnação judicial sido deduzida em 27 de Abril de 
2004.

Mas, assim sendo, a presente impugnação não tem objecto, à míngua 
de formação do acto tácito impugnado.

É que, como sublinha Jorge de Sousa e é jurisprudência do STA 
– CPPT anotado, 4ª edição, p. 474, nota 7  -, “na impugnação do inde-
ferimento tácito de reclamação graciosa, este acto é o objecto imediato 
do processo; porém, o acto de liquidação continuará a ser objecto da 
impugnação judicial na medida em que se considera, por presunção, 
confirmado pela decisão tácita de indeferimento”.

Pelo que, inexistente este à data da apresentação da petição impugna-
tória, não se pode sequer falar em confirmação do acto de liquidação.

O exposto colhe até, considerável apoio no art. 51.º, n.º 1 da LPTA, 
aliás subsidiariamente aplicável no contencioso tributário: por o objecto 
da impugnação contenciosa ser o acto tácito de indeferimento, é que aí 
se permite ao impugnante, quando seja proferido acto expresso na sua 
pendência, pedir a ampliação ou substituição do respectivo objecto e 
com a faculdade, até, de invocar novos fundamentos, desde que tem-
pestivamente o requeira.

Em suma: a presente impugnação judicial carece de objecto pelo que 
perfeitamente se justifica o seu indeferimento liminar.

Cfr. aliás, no sentido exposto e ainda que por outro caminho, o Acór-
dão do STA , de 1 de Outubro de 2003, Recurso 0893/03.

Termos em que, com a presente fundamentação, se acorda negar 
provimento ao recurso.

Custas pelo recorrente, com procuradoria de 1/6 e sem prejuízo do 
benefício do apoio judiciário.

Lisboa, 22 de Fevereiro de 2006. — Brandão de Pinho (relator) —
Lúcio Barbosa — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 22 de Fevereiro de 2006.

Assunto:

Sisa. Exercício do direito de preferência. Artigo 51.º do Có-
digo do Imposto Municipal da Sisa e do Imposto sobre as 
Sucessões e Doações. Sentença homologatória de tran-
sacção.

Sumário:

A sentença, a que alude o artigo 51.º do CIMSISSD, é a 
sentença proferida na acção de preferência, independen-
temente de se tratar de uma sentença de mérito, ou de se 
tratar de uma sentença homologatória de transacção sobre 
o seu objecto.

Processo n.º 1279/05 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: José Avelino da Torre Borlido.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lúcio Barbosa.

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

1. JOSÉ AVELINO DA TORRE BORLIDO, identificado nos au-
tos, impugnou, junto do TAF de Braga, a decisão de indeferimento do 
pedido de anulação da liquidação da sisa, decisão tomada pelo Chefe 
do Serviço de Finanças de Viana do Castelo.

O Mm. Juiz daquele Tribunal julgou procedente a impugnação, “anu-
lando … o montante da sisa pago, acrescido de juros desde 09.07.2002 
até ao seu pagamento”.

A FAZENDA PÚBLICA, inconformada com esta decisão, interpôs 
recurso para este Supremo Tribunal, formulando as seguintes conclusões 
nas respectivas alegações de recurso:

1. A Administração Fiscal perfilha o entendimento, na sequência de 
despachos de 31.01.64 e de 29.09.99, respectivamente, dos senhores 
Secretário de Estado do Orçamento e Secretário de Estado dos Assuntos 
Fiscais, interpretando a norma do art. 51° do CIMSISSD, de que os 
termos nela referidos “exercício judicial de direito de preferência” e 
“sentença pela qual foi reconhecido o direito do preferente “constituem 
o suporte – de que só a sentença que julga do mérito ou fundo da acção 
de preferência é relevante para efeitos jurídico  -fiscais.
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2. Esse entendimento é compatível com o espírito da norma e 
da sua ratio legis, obstaculizando, assim, a acordos das partes que 
defraudem a verdade dos factos e os legítimos interesses da Fazenda 
Nacional.

3. A existir, como ocorreu in casu, numa sentença homologatória 
de uma transacção entre as partes, em detrimento de uma sentença 
de mérito que vise a relação material ou substantiva controvertida, 
ficaria a relevar, para efeitos da liquidação de Sisa, o acordo em pre-
juízo da decisão judicial a que se refere o art. 8°, n. 1 e o art. 51° do 
CIMSISSD.

4. A sentença homologatória da transacção, tendo por causa o acordo 
bilateral outorgado pelas partes processuais, limita -se a condenar ou 
absolver nos precisos termos da transacção (art. 300°, n. 3 do CPC)

5. A sentença homologatória da transacção limita -se à fiscalização da 
legalidade do acordo, em função do exame do seu objecto e da qualidade 
das partes que o outorgaram. (art. 300°, n. 3 do CPC)

6. A exigência de uma sentença de mérito para pôr fim a uma acção de 
preferência, partindo da letra do cito art. 51°, não colide com os demais 
elementos interpretativos relevantes, designadamente como o espírito 
da norma e com as finalidades (também fiscais) da norma em causa, 
antes as realizando, de modo seguro, conforme ao direito.

7. Ao decidir, como se decidiu na douta sentença recorrida, terá sido 
feita do art. 51 ° referido uma inadequada interpretação.

Não houve contra -alegações.
Neste STA, o EPGA defende que o recurso não merece provi-

mento.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto fixada na instância:
1. Em 27 de Novembro de 1997, o impugnante pagou no Serviço 

de Finanças de Ponte de Lima a quantia de 320.000$00, através do 
conhecimento de sisa n. 928/97.

2. A referida sisa respeita à compra efectuada a Maria da Conceição 
Barros e outros, do prédio rústico inscrito na matriz predial rústica da 
freguesia de Vitorino de Piães, sob o art. 115.

3. Em 28 de Agosto de 1998, foi celebrada a competente escritura de 
compra e venda referente ao prédio identificado em 2).

4. Por José Pereira de Araújo foi proposta no Tribunal Judicial de 
Ponte de Lima, 2º Juízo a acção n. 251/99, onde invoca a qualidade de 
arrendatário do prédio descrito em 2).

5. Em 14 de Maio de 2002, foi assinado o Termo de Transacção, em 
que o autor, José Pereira da Silva e o réu (o ora impugnante), reconhe-
cem a qualidade de arrendatário ao primeiro e como tal o direito de 
preferência na compra do imóvel identificado em 2).

6. Por sentença homologatória datada de 16.05.02 e transitada em 
julgado, foi declarada válida a transacção acima referida.

3. Está em causa a interpretação do art. 51º do CIMSISSD.
Este artigo (subordinado à epígrafe “exercício do direito de prefe-

rência”), dispõe o seguinte:
“Se, por exercício judicial do direito de preferência, houver substi-

tuição de adquirentes, só se fará liquidação ao preferente se a sisa que 
lhe competir for diversa da liquidada ao preferido, arrecadando -se ou 
anulando -se então a diferença assim apurada. Sendo igual a sisa, proceder-

-se -á a simples averbamento da transmissão para o preferente no termo 
das declarações ou na guia. Se o preferente estiver isento, anular -se -á 
a sisa liquidada ao preferido.

“Em qualquer dos casos, será arquivada a certidão da sentença pela 
qual foi reconhecido o direito do preferente”.

Perante este quadro legal, a recorrente Fazenda Pública sustenta 
que a sentença que reconheça a preferência só pode ser a sentença de 
mérito, que não a sentença homologatória de uma transacção na acção 
de preferência.

A recorrente Fazenda Pública fundamenta a sua pretensão desde logo 
no despacho ministerial de 31/1/64 (despacho do Secretário de Estado 
do Orçamento), que reza assim:

“Só ao direito de preferência reconhecido por sentença judicial, com 
trânsito em julgado, se pode aplicar o disposto no art. 51º do Código.

“No caso de a acção terminar por acordo ou transacção será devida 
sisa pelo preferente, nos termos do n. 1 do art. 8º do mesmo Código, a 
qual deverá ser liquidada pela forma estabelecida no § 1º do art. 48º e 
com observância no prazo referido no n. 3º do art. 115º”.

Que dizer?
Afigura -se -nos manifestamente que a recorrente não tem razão.
Na verdade, na norma referida (art. 51º do CIMSISSD) não se faz 

qualquer distinção entre a sentença de mérito, que aprecie o fundo da 
questão, e a sentença homologatória de transacção em que o juiz aprecia 
apenas o objecto e a qualidade das pessoas que intervieram na transacção 
(art. 300º, n. 3, do CPC).

Ora, como é sabido onde o legislador não distingue, não deve o 
intérprete fazê -lo.

Acresce que a razão aduzida pela recorrente (evitar o conluio entre as 
partes – preferente e preferido) não tem qualquer relevância.

Na verdade, esse eventual conluio podia sempre ocorrer na acção de 
preferência onde viesse a ser proferida decisão de mérito.

Basta considerar que, mancomunado com o autor, pode o réu na acção 
de preferência não contestar, com a cominação prevista na lei – admissão 
por acordo dos factos não impugnados, em processo ordinário (art. 490º, 
2, do CPC), ou mais ainda a eventual procedência da acção, em processo 
sumário (art. 784º do CPC).

Ou até que o réu, em sede de audiência de julgamento, se desinteresse 
da produção de prova, com as consequências daí imanentes.

Dito de outro modo: o eventual conluio entre as partes não pode servir 
de suporte a uma tal interpretação restritiva da lei.

Daqui decorre que o propósito do legislador foi outro, a saber: que o 
exercício do direito de preferência seja objecto de decisão judicial.

Só isso e não mais do que isso.
Assim sendo, como entendemos que é, a decisão recorrida não me-

rece censura.
4. Face ao exposto, acorda -se em negar provimento ao recurso.
Sem custas, por delas estar isenta a recorrente.

Lisboa, 22 de Fevereiro de 2006. — Lúcio Barbosa (relator) — Pi-
menta do Vale — Baeta de Queiroz.
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Acórdão de 8 de Março de 2006.

Assunto:

Execução fiscal. Reclamação de acto praticado em execução 
fiscal. Pedido de extinção da execução. Erro na forma de 
processo. Convolação.

Sumário:

 I — O meio processual de reclamação de actos praticados 
no âmbito de processos de execução fiscal, previsto nos 
artigos 276.º a 278.º do CPPT não é aplicável quando 
o interessado pretende a extinção da própria execução 
e não a anulação de actos nela praticados.

 II — O meio processual adequado para obter a extinção da 
execução fiscal é o processo de oposição, previsto nos 
artigos 203.º e seguintes do mesmo Código.

 III — Invocando o interessado como fundamentos da recla-
mação factos que se enquadram entre os fundamentos 
de oposição à execução fiscal indicados no artigo 204.º,
do CPPT, é de convolar a petição da reclamação em 
petição de oposição, nos termos dos artigos 97.º, n.º 3, 
da LGT, e 98.º, n.º 4, do CPPT.

Processo n.º 42/06 -30.
Recorrente: Cruz & Companhia, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge de Sousa.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

1 – CRUZ & COMPANHIA, S.A. reclamou para o Tribunal Adminis-
trativo e Fiscal de Viseu do despacho do chefe da repartição de finanças 
de Tondela, de que foi citado em 26/8/2005, que ordenou a instauração 
de processo de execução fiscal contra si.

O Meritíssimo Juiz daquele Tribunal julgou procedente a questão 
prévia suscitada pelo Representante da Fazenda Pública no sentido 
de que nos termos do artigo 278.º, n.º 1, do C.P.P.T., as reclamações 
de decisões de órgão da execução fiscal só subirão após a realização 
da penhora e da venda e ordenou a remessa dos autos à repartição de 
finanças com vista ao prosseguimento dos autos.

Desta decisão interpôs aquela reclamante recurso para este Supremo 
Tribunal Administrativo, formulando as seguintes conclusões:

1) A decisão recorrida faz aplicação da norma contida no art. 278.º do 
Código de Procedimento e Processo Tributário na dimensão normativa 
segundo a qual a subida imediata das reclamações restringe -se aos casos 
taxativamente previstos no n.º 3.

2) Padecendo essa dimensão normativa encontrada e aplicada de 
inconstitucionalidade orgânica e material,

3) A sentença recorrida deverá, por isso, vir revogada e substituída 
por o que é de Direito, com as legais consequências.

Não houve contra -alegações.

O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer 
nos seguintes termos:

O julgado é de confirmar, desde logo, porque a instauração de execu-
ção fiscal não é acto lesivo causador de prejuízo irreparável, para efeitos 
do art. 278.º n.º 3 do C.P.P.T., mesmo na sua interpretação mais ampla, 
como, por exemplo, do sr. Conselheiro Jorge de Sousa. C.P.P.T. Anotado, 
4.ª ed., pags. 1049 -1050 (cfr. o acórdão de 30 -3 -05, p.º n.º 256/05)

Termos em que sou de parecer que o recurso não merece provi-
mento..

Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – Na sentença recorrida deu -se como assente a seguinte matéria 

de facto:
A) O Chefe do Serviço de Finanças de Tondela, com base em certidão 

pela Sra. Directora Coordenadora da Direcção Jurídica do Instituto Na-
cional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA), ordenou a instauração 
a ora Reclamante do processo de execução fiscal n.° 2704200501011529 
fls. 2B e ss dos autos, cujo teor aqui se dá por integralmente reprodu-
zido:

B) A ora reclamante, foi citada em 26/08/2005 (fls. 58) para os termos 
da execução fiscal, conforme cota” de fls. 58 verso destes autos (citação 
que corrigia a citação efectuada em 21 ‘7/2005).

C) Em 07/09/2005, apresentou a presente reclamação no Serviço 
de Finanças de Tondela, tendo -lhe sido atribuído o n.° de entrada 323 
—cfr. fls. 72;

D) Não foi efectuada a penhora ou a venda de bens da Reclamante.
3 – Por despacho do Relator foi ordenada a notificação das partes 

para se pronunciarem sobre a possibilidade de existência de erro na 
forma de processo.

Apenas o Recorrente se pronunciou, nada dizendo que contrarie a 
existência do referido erro.

De harmonia com o disposto no art. 2.º, n.º 2, do C.P.C., subsidia-
riamente aplicável no contencioso tributário, por força do disposto 
no art. 2.º, alínea d), da L.G.T. e 2.º, alínea e), do C.P.P.T., «a todo o 
direito, excepto quando a lei determine o contrário, corresponde a 
acção adequada a fazê -lo reconhecer em juízo, a prevenir ou reparar a 
violação dele e a realizá -lo coercivamente, bem como os procedimentos 
necessários para acautelar o efeito útil da acção».

Em face dessa correspondência entre direito e a acção adequada a fazê-
-lo reconhecer em juízo, haverá apenas um determinado meio processual 
que, em cada caso, pode ser utilizado para obter a tutela judicial.

É à face do pedido ou conjunto de pedidos formulado pelo interessado 
que se afere a adequação das formas de processo especiais e, conse-
quentemente, se ocorre erro na forma de processo. (1)

No caso em apreço, a Recorrente pretende que seja revogado o acto 
que ordenou a instauração da execução fiscal o que, obviamente, im-
plicaria a extinção da execução instaurada.

O meio adequado para obter a extinção da execução fiscal é a oposição 
à execução fiscal.

A reclamação prevista nos arts. 276.º a 278.º do C.P.P.T. destina -se 
a obter a anulação de actos praticados no processo de execução fiscal, 
como decorre dos próprios termos daquele art. 276.º e não a extinção 
do próprio processo de execução fiscal.
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Por isso, é o processo de oposição à execução fiscal, e não a re-
clamação, o meio processual adequado para apreciar a pretensão da 
Recorrente.

De resto, os fundamentos do pedido formulado pela Recorrente 
enquadram -se entre os fundamentos da oposição.

Com efeito, a Recorrente invoca os seguintes fundamentos:
– falta de competência da administração tributária para instaurar a 

execução fiscal;
– falta de requisitos do título executivo;
– ineficácia do acto administrativo em que se baseia a dívida exe-

quenda, por ter sido impugnado judicialmente o acto indicado na notifi-
cação referida no título executivo e por não ter sido notificado qualquer 
outro acto.

Todos os fundamentos indicados enquadram -se na alínea i) do n.º 1 do 
art. 204.º do C.P.P.T., pois são susceptíveis de serem provados apenas por 
documento (2) e a sua apreciação não envolve apreciação da legalidade da 
liquidação da dívida exequenda, nem representa interferência em maté-
ria de exclusiva competência da entidade que houver extraído o título.

Assim, é inequívoco que a oposição à execução fiscal é o meio pro-
cessual adequado para apreciar o pedido formulado pela Recorrente.

Por isso, ocorre erro na forma de processo.
4 – De harmonia com o preceituado no art. 199.º do C.P.C., o erro 

na forma de processo importa a anulação dos actos que não possam 
ser aproveitados, devendo praticar -se os que forem estritamente ne-
cessários para que o processo se aproxime, quanto possível, da forma 
estabelecida pela lei.

É em sintonia com esta norma que o art. 97.º n.º 3, da L.G.T. e o art. 
98.º, n.º 4, do C.P.P.T. estabelecem que, o erro na forma de processo será 
corrigido, convolando o processo para a forma de processo adequada.

Sendo a convolação ditada por razões de economia processual, ela 
só deverá ter lugar, naturalmente, quando puder ter alguma utilidade, 
devendo interpretar -se restritivamente aqueles arts. 97.º, n.º 3, e 98.º, 
n.º 4, reduzindo o seu alcance aos limites traçados pela sua razão de 
ser. (3)

No caso em apreço, a questão de saber se deve ordenar -se a convo-
lação reconduz -se a saber se há alguma utilidade em fazer prosseguir 
um processo de oposição à execução fiscal com base na reclamação 
apresentada.

Pela informação que consta de fls. 59 e seguintes, constata -se que 
a Recorrente apresentou também uma petição de oposição à execução 
fiscal em que invoca os fundamentos referidos na presente reclamação, 
precisamente nos mesmos termos, com excepção do qualificado de 
«falta de requisitos essenciais do título executivo» referido nos pontos 
17 a 19 da reclamação.

Por isso, é de concluir que, ao menos em relação a esse fundamento, 
há utilidade em convolar a reclamação em petição de oposição à exe-
cução fiscal.

Por outro lado, a citação ocorreu em 21 -7 -2005 (fls. 59) e reclama-
ção foi apresentada em 2 -8 -2005 (fls. 41), pelo que não há obstáculo à 
convolação por razões de tempestividade, uma vez o prazo para deduzir 
oposição à execução fiscal é de 30 dias a contar da citação [art. 203.º, 
n..º 1, alínea a), do C.P.P.T.].

Assim, o referido erro na forma de processo justifica a anulação de 
todos os actos processuais anteriores ao presente acórdão, com excepção 

da petição da reclamação, que é convolada para petição de oposição à 
execução fiscal.

Fica prejudicada, com a anulação, a apreciação das questões que são 
colocadas no presente recurso jurisdicional.

Termos em que acordam em
– conceder provimento ao recurso jurisdicional, por estas razões;
– anular todos os actos anteriores ao presente acórdão, com excepção 

da petição da reclamação;
– convolar a petição da reclamação em petição de oposição à exe-

cução fiscal;
– ordenar a baixa do processo ao Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Viseu a fim de o processo seguir os ulteriores termos do processo de 
oposição à execução fiscal, se a tal nada obstar.

Custas pela Recorrente, relativamente ao incidente gerado com a 
errada utilização da forma de processo, com taxa de justiça de 4 uc.

Lisboa, 8 de Março de 2006. — Jorge de Sousa (relator) — Baeta de 
Queiroz — Pimenta do Vale.

(1) ALBERTO DOS REIS, Código de Processo Civil Anotado, volume II, páginas 288 -289, 
ensina:

«E como o fim para que, em cada caso concreto, se faz uso do processo se conhece através 
da petição inicial, pois que nesta é que o autor formula o seu pedido e o pedido enunciado 
pelo autor é que designa o fim a que o processo se destina, chega -se à conclusão seguinte: 
a questão da propriedade ou impropriedade, do processo especial é uma questão, pura e 
simples, de ajustamento do pedido da acção à finalidade para a qual a lei criou o respectivo 
processo especial».

(2) A existência de hipotética notificação de qualquer outro acto administrativo, para além 
do indicado no título teria de ser feita pela administração tributária, se eventualmente ele 
tivesse sido praticado e notificado.

(3) Como ensina BAPTISTA MACHADO, Introdução ao Direito e ao Discurso Legiti-
mador, página 186, «cessante ratione legis cessat eius dispositio (lá onde termina a razão 
de ser da lei termina o seu alcance)»

Acórdão de 8 de Março de 2006.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Processo urgente. Deserção do re-
curso. Reclamação. Recurso. Subida imediata. Processo 
urgente.

Sumário:

 I — O STA pode e deve declarar deserto, por falta de ale-
gações, o recurso, quando o tribunal recorrido o não 
tiver feito.

 II — Do despacho que declarou deserto não cabe reclamação, 
mas sim recurso, nos termos gerais.

 III — Não tendo o reclamante atribuído carácter urgente à 
reclamação, nem tão pouco invocado que o acto recla-
mado lhe tivesse causado prejuízo irreparável, não se 
pode concluir que se tenham verificado os pressupostos 
de que a lei faz depender a aplicação do regime previsto 
no artigo 278.°, n.os 3 e 5, do CPPT.
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 IV — Em consequência, também não há fundamento para 
aplicar o regime de urgência à reclamação e, necessa-
riamente, aplicar o regime previsto no artigo 283.° do 
CPPT ao recurso jurisdicional interposto da sentença.

 V — Sendo assim, o recurso jurisdicional dela interposto não 
pode ser julgado deserto em virtude do requerimento da 
sua interposição não ter sido acompanhado das respec-
tivas alegações.

Processo n.º 92/06 -30.
Recorrente: Caves Riba Tua & Pinhão, União das Adegas Coope-

rativas, URCL.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

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

1 – Caves Riba Tua & Pinhão, União de Adegas Cooperativas, URCL, 
pessoa colectiva com o nº 501857524, vem interpor recurso jurisdicional 
da decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela, de fls. 70, 
datado de 23/12/05, que julgou rejeitar o recurso que, por sua vez, havia 
interposto da sentença proferida por aquele Tribunal a fls. 62 a 64, datada 
de 30/11/05, formulando as seguintes conclusões:

A) O Mmº Juiz “a quo” conferiu carácter de urgência aos presentes 
autos, à revelia do que dispõe a lei – artigo 278º., nºs. 1 e 3, a contrario, 
do C.P.P.T. – e sem dar conhecimento de tal facto à reclamante, ora 
recorrente;

B) Apenas às reclamações fundadas nas ilegalidades constantes no 
n.º 3 do disposto no artigo 278º. do C.P.P.T. é conferido carácter de 
urgência e, consequentemente, aos seus recursos aplicada a norma do 
artigo 283º. do C.P.P.T.;

C) A reclamação apresentada tem por objecto o despacho proferido 
pelo Chefe da Repartição de Finanças de Alijó quanto à invocada prescri-
ção da dívida exequenda, não recaindo sobre nenhuma das ilegalidades 
enunciadas nas alíneas do n.º 3 do artigo 278º. do C.P.P.T.;

D) À reclamação apresentada não pode ser conferido carácter de 
urgência;

E) Não foi peticionada pela reclamante, ora recorrente, a subida ime-
diata da reclamação, quando o deveria ter sido, uma vez que o caso sub 
judice não se enquadra em nenhuma das situações previstas no n.º 3;

F) Mesmo que a subida imediata das reclamação apresentada tivesse 
sido declarada oficiosamente pelo Tribunal, prescindindo -se de um 
pedido da reclamante para o efeito, esta teria, necessariamente, que ser 
notificada sobre o carácter de urgência conferido à reclamação, o que 
não se verificou;

G) O despacho sob recurso decidiu mal ao rejeitar o recurso interposto 
a fls...., com fundamento no facto daquele não ter sido acompanhado 
de alegações, dado que ao caso sub judice não é aplicável o disposto 
no artigo 283º. do C.P.P.T., o qual apenas se aplica em processos de 
natureza urgente, o que não é o caso dos autos.

A Fazenda Pública não contra -alegou.

O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido 
de que “o caso é…de reclamação para o Presidente do STA e não de 
recurso jurisdicional (cfr. fls. 70 e o artº 688º nº 1 do CPC).

Se assim é, vista a regra do artº 199º do CPC e atendendo a que a 
peça de fls. 75 deu entrada no prazo assinado no nº 2 daquele artº 688º, 
parece -me ser de convolar a petição do recurso em reclamação para o 
Presidente deste STA.

Pr., por isso, se mande processar nos termos do nº 3 daquele artº 688º 
e que, após baixas, se remetam os autos aos serviços do Sr. Presidente 
deste STA”.

Desta questão prévia foram notificadas as partes (artº 744º do CPC), 
tendo sobre a mesma se pronunciado, apenas, a recorrente nos termos 
que constam de fls. 99 e segs., que aqui se dão por reproduzidos para 
todos os efeitos legais, para concluir que “parece não ser de acolher 
a posição perfilhada no parecer ora notificado” e, caso assim se não 
entenda, “requer -se, desde já, que os presentes autos prossigam os 
ulteriores termos após a convolação”.

Não foram colhidos os vistos legais, atento o carácter urgente do 
presente processo.

2 – No tocante à matéria de facto e uma vez que a mesma não veio 
impugnada, remete -se para os termos da decisão da 1ª Instância (cfr. 
artºs 713, nº 6, ex vi do disposto no artº 726º do CPC).

3 – Cumpre, então, decidir da questão prévia suscitada pelo Exmº 
Magistrado do Ministério Público, por que prejudicial.

Como resulta dos autos, a recorrente interpôs recurso, a fls. 69, para 
esta Secção do STA, da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Mirandela que indeferiu a reclamação judicial por aquela deduzida 
contra o despacho do Chefe de Repartição de Finanças de Alijó, que 
lhe indeferiu o requerimento por si apresentado neste serviço, em que 
solicitava a extinção da execução, em virtude da prescrição da dívida 
exequenda.

Este recurso foi, todavia, rejeitado pelo Mmº Juiz “a quo”, com fun-
damento no facto de, tendo o presente processo carácter urgente, aplica-
-se aqui o regime previsto no artº 283º do CPPT, que “tem em vista os 
processos urgentes previstos no CPPT nos quais se incluem, entre outros, 
o processo de Reclamação do Actos do Órgão da Administração Fiscal 
conforme expressamente estabelece o nº 5 do artigo 278º do CPPT.

In casu, o requerimento de interposição de recurso, não incluiu, nem 
foi acompanhado de alegações, não tendo estas de resto sido juntas até 
ao termo do prazo para a prática do respectivo acto processual.

Sendo obrigatória a junção de alegações ao requerimento, ela é um 
requisito formal do próprio requerimento, pelo que a sua falta justifica 
a rejeição do recurso”.

Deste despacho, interpôs, agora, a recorrente recurso para esta Secção 
do STA.

4 – Dispõe o artº 283º do CPPT que “os recursos jurisdicionais nos 
processos urgentes serão apresentados por meio de requerimento jun-
tamente com as alegações no prazo de 10 dias”.

Por sua vez, nos processos não urgentes rege o disposto no artº 282º, 
nº 3 daquele diploma legal que estabelece que as alegações de recurso 
podem ser apresentadas no prazo de 15 dias após a notificação do des-
pacho que admitiu o recurso.

No caso dos autos e como vimos, a recorrente veio interpor recurso 
da sentença que não atendeu a reclamação que havia deduzido contra 
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o acto praticado pela Administração Fiscal que lhe indeferiu o pedido 
de prescrição da dívida exequenda, não tendo apresentado as alegações 
conjuntamente com o requerimento de interposição do recurso, o que teve 
como consequência que o Mmº Juiz “a quo” tivesse, impropriamente, 
rejeitado o recurso.

Com efeito e como resulta do disposto no artº 282º, nº 4 do CPPT, 
a consequência da falta de alegações não é a rejeição do recurso, mas 
sim a sua deserção.

Deserção esta, aliás, que pode ser agora declarada pelo Tribunal “ad 
quem”. Na verdade, a falta de alegações é circunstância que impede 
o conhecimento do objecto do recurso e este juízo cabe sempre ao 
tribunal “ad quem”.

É este, de resto, o regime que decorre dos artºs 701º, nº 1 e 726º do 
CPC, aqui aplicáveis ex vi do disposto no artº 2º, al. e) do CPPT (vide 
Ac. deste Secção do STA de 29/10/03, in rec. nº 928/03 e Jorge Sousa, 
in CPPT anotado, 4ª ed., pág. 1.131, anot. 18).

Ora, “do despacho do juiz, que julgue deserto o recurso por falta 
de alegações, cabe recurso, nos termos gerais” (Jorge Sousa, ob. cit., 
pág. 1.131)

Sendo assim, a questão prévia suscitada pelo Exmº Magistrado do 
Ministério Público não pode deixar de improceder.

5 – Por outro lado, alega, porém, a recorrente que a reclamação em 
causa não é urgente, uma vez que não estão preenchidos os pressupostos 
previstos no artº 278º, nº 3 do CPPT.

Como decorre deste preceito legal, o regime de subida imediata, com 
a consequente atribuição de urgência, só é aplicável se a reclamação se 
fundamentar em prejuízo irreparável causado por qualquer das ilegali-
dades elencadas nas suas alíneas a) a d).

E muito embora a doutrina e jurisprudência tenha vindo a entender 
que, apesar do carácter taxativo que a redacção deste nº 3 do artº 278º dá 
ao elenco dos casos de subida imediata das reclamações, não poderá, sob 
pena de inconstitucionalidade material, restringir -se aos casos indicados 
esse regime de subida (Jorge Sousa, ob. cit. pág. 1.049).

Neste sentido e entre outros, pode ver -se os acórdãos desta Secção do 
STA de 22/9/04, in rec. nº 897/04 e de 2/3/05, in rec. nº 10/05.

Todavia e como decorre da referência feita no predito nº 3, a aplicação 
do regime aí consignado depende sempre da alegação pelo reclamante 
de “prejuízo irreparável”.

Quer se trate ou não de uma situação daquele tipo, para que se possa 
aplicar o regime consagrado no artº 278º, nºs 3 e 5 do CPPT, torna -se 
sempre indispensável que o reclamante invoque prejuízo irreparável.

Ora, no caso em apreço, não só a própria recorrente reconhece que 
não atribuiu carácter urgente à sua reclamação, mas também que não 
invocou, na sua reclamação, que o acto reclamado lhe tivesse causado 
prejuízo irreparável.

Pelo que terá, assim, que concluir -se que não se verificam os pres-
supostos de que a lei faz depender a aplicação do regime previsto neste 
artº 278º.

Em consequência, também não há fundamento para aplicar o regime 
de urgência à reclamação e, necessariamente, aplicar o regime previsto 
no artº 283º do CPPT ao recurso jurisdicional interposto da sentença.

Sendo assim, o recurso jurisdicional dela interposto não podia ser 
julgado deserto em virtude do requerimento da sua interposição não 
ter sido acompanhado das respectivas alegações.

6 – Nestes termos, acorda -se em conceder provimento ao presente 
recurso e revogar o despacho recorrido, devendo o recurso prosseguir 
os seus regulares termos.

Sem custas.
Lisboa, 8 de Março de 2006. — Pimenta do Vale (relator) — Baeta 

de Queiroz — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 8 de Março de 2006.

Assunto:

Execução fiscal. Despacho que ordena a reversão. Reclama-
ção. Oposição à execução fiscal. Convolação.

Sumário:

 I — É o processo de oposição à execução fiscal e não o 
processo de reclamação, previsto no artigo 276.º do 
CPPT, o meio processual adequado para impugnar 
contenciosamente o despacho que ordena a reversão.

 II — Não deve ser ordenada a convolação do processo de 
reclamação em processo de oposição à execução fiscal 
se esta já tiver sido proposta, já que constituiria um acto 
inútil (cf. artigo137.º do CPC).

Processo n.º 104/06 -30.
Recorrentes: Ana Maria dos Santos Adão e outros.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

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

1 – Aidé da Conceição Pinto, Ana Maria dos Santos Adão e Mónica 
Bela Pinto Vieira, todas melhor identificadas nos autos, não se confor-
mando com as sentenças do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel 
que, na impossibilidade de conhecer, neste momento, da reclamação 
que apresentaram contra o acto do Chefe da Repartição de Finanças 
que ordenou a reversão de execução fiscal contra si, determinaram que 
os autos baixassem ao SF, a fim de prosseguirem os seus termos, delas 
vêm interpor os presentes recursos, formulando as seguintes conclusões, 
que são idênticas em todas as suas motivações:

1.  - A recorrente na sua reclamação, alegou que exerceu o direito de 
audição e que o mesmo não foi tido em conta pelo Serviço de Finanças, 
nomeadamente quanto a factos novos alegados e produção de prova.

2.  - A douta decisão ordenou o prosseguimento dos autos, alegando 
não ser este o momento para conhecer da reclamação.

3.  - A recorrente não pode ser tratada de modo desigual ao aplicável 
aos que possuem rendimentos e bens suficientes.
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4.  - O acto do Chefe do Serviço de Finanças ao ordenar a reversão 
contra a recorrente é susceptível de lhe causar prejuízos irreparáveis, 
bem como a douta decisão proferida.

5.  - Os Serviços Fiscais praticaram um acto administrativo cons-
titutivo, definitivo e executório, mas lesivo dos direitos e interesses 
legalmente protegidos, com tutela jurisdicional efectiva.

6.  - Através de um juízo de prognose póstuma chega -se à conclusão 
que decisão tomada foi errada.

7.  - Não é de aceitar que se espere o desenrolar de todo o processo 
fiscal, preterindo todos os direitos, para no final, vir a ser anulado todo 
o procedimento.

8.  - Deve haver apreciação da reclamação apresentada.
9.  - A jurisprudência tem vindo a tomar posição de que o prejuízo irrepa-

rável não se deve circunscrever aos casos elencados no n.º 3 do art.º 278º
do CPPT, mas em todos os casos de ocorrência de um prejuízo irrepa-
rável, tendo em vista o princípio da tutela judicial efectiva – art.º 268º,
n.º 4 CRP.

10.  - Devendo também assegurar -se a subida imediata de todas as 
reclamações sempre que, sem ela, elas percam toda a utilidade.

11.  - A douta decisão violou, entre o mais, o disposto nos artigos 278º 
CPPT, 268º, n.º 4 CRP e 137º CPC.

A Fazenda Pública não contra -alegou.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no qual sus-

cita a questão prévia de erro na forma de processo, já que “a oposição à 
execução é o meio processual adequado de reacção contra a ilegalidade 
do despacho de reversão, por falta dos respectivos pressupostos pro-
cessuais (arts 151º nº 1 e 204º nº 1 al. b) in fine CPPT)”, sufragando -se 
para o efeito na doutrina e jurisprudência, que cita.

E, para a hipótese de assim se não entender, adere “ao entendimento 
expresso nas decisões recorridas: a reclamação não deve ter subida 
imediata, por inexistência do alegado prejuízo irreparável decorrente da 
reversão contra as recorrentes, o qual só se concretizará com eventual 
penhora e venda dos bens penhorados”.

Concluindo que a instância deve ser julgada finda ou, subsidiaria-
mente, julgado o recurso improcedente.

Desta questão prévia fora notificadas as partes (cfr. artº 704º do CPC), 
tendo respondido, apenas, as recorrentes nos termos que constam de 
fls. 317 e 317 vº, que aqui se dão por integralmente reproduzidos para 
todos os efeitos legais.

Não foram colhidos os vistos legais, dado o carácter urgente do 
processo.

2 – Comecemos, então, pela apreciação da questão prévia suscitada 
pelo Exmº Procurador -Geral Adjunto, por que prejudicial (cfr. artº 124º 
do CPPT).

Consiste esta em saber qual a forma processual adequada para reagir 
contra o despacho do Chefe da Repartição de Finanças que ordenou a 
reversão da execução fiscal contra os responsáveis subsidiários.

A este propósito tem vindo a doutrina e a jurisprudência a entender, 
pacífica e reiteradamente, que a forma adequada para reagir contra esse 
despacho não é a reclamação, mas sim a oposição à execução fiscal.

A este propósito, decidiu -se no Acórdão desta Secção do STA de 
13/7/05, in rec. nº 504/05 que “entre os meios processuais previstos no 
C.P.P.T. para os revertidos defenderem os seus interesses no processo 
de execução fiscal, há dois que seriam potencialmente aplicáveis: a re-

clamação prevista no art. 276.º do C.P.P.T., uma vez que se trata de uma 
decisão proferida pelo órgão da execução fiscal que afecta os direitos 
do revertido, e a oposição à execução fiscal, na medida em que, nos 
termos da alínea i) do n.º 1 do art. 204.º, pode basear -se em “quaisquer 
fundamentos não referidos nas alíneas anteriores, a provar apenas por 
documento, desde que não envolvam apreciação da legalidade da liqui-
dação da dívida exequenda, nem representem interferência em matéria 
de exclusiva competência da entidade que houver extraído o título”, o 
que é manifestamente o caso quando está em causa apreciar se o acto 
que decide a reversão (não o de liquidação) é legal.

Destes dois meios processuais, a oposição à execução fiscal é o único 
que assegura, em todos os casos, a defesa dos direitos do revertido, 
designadamente por não ter o regime -regra de subida deferida que está 
previsto para a reclamação, no art.278.º do C.P.P.T., e possibilitar a 
suspensão do processo de execução fiscal após a penhora ou prestação 
de garantia (arts. 212.º e 169.º, n.ºs 1, 2, 3 e 5 do mesmo Código).

Por isso, é a oposição à execução fiscal o meio processual adequado 
para os revertidos impugnarem a legalidade do despacho que ordena 
a reversão.

Se, eventualmente, os revertidos pretenderem também discutir a lega-
lidade de um acto de liquidação ou outro acto de um dos tipos indicados 
no art. 97.º como podendo ser objecto de processo de impugnação, 
poderão também deduzir impugnação.

Mas, cada um destes meios processuais terá de ser utilizado no âmbito 
do campo de aplicabilidade previsto na lei”.

No mesmo sentido, pode ver -se, entre outros, Acórdãos desta Secção 
do STA de 2/10/02, in rec. nº 1.350/02 e de 29/6/05, in rec. nº 501/05 e 
Conselheiro Jorge Sousa, in CPPT anotado, 4ª ed., págs. 1044 e 1045, 
para onde nos remetemos.

Posto isto e das questões suscitadas pelas recorrentes nas suas petições, 
nenhuma delas pode ser objecto de reclamação, quer por que alguns 
dos fundamentos invocados (ilegitimidade e prescrição) são próprios 
da oposição à execução fiscal, com assento nas als. b) e d) do nº 1 do 
artº 204º do CPPT, quer mesmo por que, por outro lado, os vícios de 
ordem formal apontados ao despacho recorrido (exercício do direito de 
audição e falta de fundamentação) continuam a constituir fundamento 
de oposição à execução fiscal, com enquadramento na al. i) do nº 1 do 
predito artigo.

Deste modo, concluiu -se, assim, que houve erro na forma de processo, 
por a reclamação não ser o meio processual adequado para apreciar a 
legalidade do despacho do Chefe dos Serviços de Finanças que ordenou 
a reversão.

3 – Havendo erro na forma de processo, vejamos, porém, se é possível 
proceder, agora e oficiosamente, à convolação da petição de reclamação 
em processo de oposição à execução fiscal, nos termos do disposto nos 
artºs 97º, nº 3 da LGT e 98º, nº 4 do CPPT.

Com efeito, dispõe o predito artº 97º, nº 3 que deverá ordenar -se 
“a correcção do processo quando o meio usado não for o adequado 
segundo a lei”.

Por outro lado, estabelece o citado artº 98º, nº 4 que “em caso de 
erro na forma do processo, este será convolado na forma do processo 
adequada, nos termos da lei”.

Todavia, tem vindo esta Secção do STA a entender que a convolação 
é admitida sempre desde que não seja manifesta a improcedência ou 



362 363

intempestividade desta, além da idoneidade da respectiva petição para 
o efeito.

Ora, no caso em apreço e pela informação que consta de fls.113, 139 
e 166, constata -se que as recorrentes já deduziram oposição à execução 
fiscal em que invocam, praticamente, os mesmos fundamentos referidos 
na presente reclamação.

Sendo assim, não há motivo para ordenar a convolação, pois que 
constituiria puro acto inútil, proibido por lei (cfr. artº 137º do CPC).

4 – Nestes termos e em consequência da procedência da questão 
prévia do Exmº Procurador -Geral Adjunto, acorda -se em negar provi-
mento aos recursos.

Custas pelas recorrentes, fixando -se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 8 de Março de 2006. — Pimenta do Vale (relator) — Baeta 

de Queiroz — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 8 de Março de 2006.

Assunto:

Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas. Supri-
mentos. Transformação em quotas sociais. Alienação. Mais 
valias.

Sumário:

Os ganhos obtidos mediante a venda de quotas sociais que 
resultaram da transformação de suprimentos, efectuada 
no mesmo acto em que tais suprimentos foram convertidos 
em capital, não constituem mais valias para os efeitos dos 
artigos 42.º do Código do Imposto sobre o Rendimento 
das Pessoas Colectivas e 18.º do Estatuto dos Benefícios 
Fiscais.

Processo n.º 719/05 -30.
Recorrente: Caixa Geral de Depósitos, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Baeta de Queiroz.
1.1. A CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S. A., com sede em 

Lisboa, recorre da sentença da Mmª. Juiz do Tribunal Administrativo 
e Fiscal de Lisboa que julgou improcedente a impugnação do acto de 
liquidação adicional de imposto sobre o rendimento das pessoas colec-
tivas (IRC) relativo ao exercício do ano de 1990.

Formula as seguintes conclusões:

«a)
São imobilizações financeiras, dado o seu carácter de permanência 

previsto na legislação comercial, os créditos convertidos em capital 
social com a natureza suprimentos;

b)
Têm, assim, natureza idêntica, como as prestações suplementares de 

capital, ao capital societário;
c)

A transformação dos referidos créditos em novas quotas sociais não 
é uma operação de ganhos de capital ou de valorização patrimonial da 
sociedade, uma vez os referidos créditos já fazerem parte do activo da 
recorrente;

d)
O período entre o nascimento dos créditos e a alienação das quotas 

releva, assim, para a contagem do período mínimo de detenção das 
operações financeiras a que se refere o art. 18° do EBF;

Deve, assim, ser dado provimento ao presente recurso, anulando -se 
a sentença recorrida (...)».

1.2. Não há contra -alegações.
1.3. O Exmº. Procurador -Geral Adjunto é de parecer que o recurso não 

merece provimento, mesmo que se entendesse aplicável ao caso – e não 
é – a norma do artigo 18º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF) na 
redacção que lhe deu o decreto -lei nº 360/91, de 28 de Setembro.

1.4. O processo tem os vistos dos Exmºs. Adjuntos.
2. Vem provado o seguinte:

«A)
No dia 26 de Janeiro de 1990, foi celebrado o “CONTRATO PRO-

MESSA DE DIVISÃO E CESSÃO DE QUOTAS, DE ALIENAÇAO 
DE SUPRIMENTOS E DE CESSAO DE CRÉDITOS” pelo qual, entre 
outros actos, a impugnante prometeu ceder as duas quotas, nos montantes 
de 27.000.000$00 e de 39.000.000$00, que detinha no capital social da 
sociedade “Verdelago — Sociedade Imobiliária, Limitada”, id. a fls. 16, 
pelo preço global de 615.930.163$00, correspondendo 363.958.733$00 à 
primeira quota e 251.971.430$00 à segunda quota, conforme documento 
de fls. 52 a 62, que se dá por reproduzido;

B)
A impugnante era, à data, credora da sociedade Verdelago, a título de 

suprimentos, da quantia de 301.214.165$10 e, a título de financiamentos, 
da quantia de 642.855.671$00, créditos estes que a impugnante prometeu 
ceder a “HS – CONSTRUCTIVE OY” pelo preço correspondente ao 
valor nominal, conforme mesmo documento de fls. 52 a 62;

C)
O Banco de Portugal indeferiu o pedido de “HS – CONSTRUCTWE 

OY” para adquirir os créditos referidos na alínea anterior e operação 
em causa no contrato promessa só seria viabilizada se aqueles créditos 
da impugnante fossem convertidos em capital social da Verdelago, 
conforme documentos de fls. 63 a 69, que se dão por reproduzidos;

D)
No dia 23 de Julho de 1990 foi celebrada uma escritura de “aumento 

de capital, cessões de quotas e inteira substituição de pacto social”, 
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relativamente à sociedade “Verdelago – Sociedade Imobiliária, Limi-
tada”, id. a fls. 16, por cuja escritura a aqui impugnante, o Banco Totta 
& Açores e o Banco Borges & Irmão aumentaram o capital social da 
Verdelago em quatrocentos milhões de escudos, o qual foi “integralmente 
realizado, por todas as sócias, em dinheiro, isto é, por incorporação de 
parte dos créditos que cada uma delas tem sobre a sociedade, a seguir 
especificados:

A Caixa Geral de Depósitos, duzentos e quarenta milhões de escu-
dos, que ficam constituindo duas novas quotas uma de cento e trinta e 
oito milhões de escudos e outra cento e dois milhões de escudos (...)”; 
conforme documento de fls. 14 a 24, que se dá por reproduzido;

E)
A aqui impugnante CGD, pela mesma escritura pública, ainda pro-

cedeu:
 - À cessão das quotas de vinte e sede milhões de escudos, trinta e nove 

milhões de escudos e de cento e dois milhões de escudos pelos valores 
de oitenta e um milhões, cento e setenta mil setecentos e quatro escudos, 
de cento e dezassete milhões, quatrocentos e trinta mil seiscentos e trinta 
e três escudos, e de trezentos e seis milhões setecentos e trinta e seis mil 
novecentos e doze escudos e vinte centavos, respectivamente;

 - À divisão da quota de cento e trinta e oito milhões de escudos, 
em duas novas quotas uma de trinta e seis milhões de escudos e outra 
de cento e dois milhões de escudos, as quais também cedeu no mesmo 
acto pelos valores de cento e oito milhões duzentos e vinte e sete mil 
seiscentos e cinco escudos e de trezentos e seis milhões setecentos e 
trinta e seis mil novecentos e doze escudos e vinte centavos, também 
respectivamente, conforme mesmo documento de fls. 14 a 24;

F)
A impugnante apresentou declaração Mod. 22 do IRC relativa ao 

exercício de 1990, no dia 31 de Maio de 1991, conforme documentos 
de fls. 93 a 95 -v e 97 a 140 -v, que se dão por reproduzidos;

G)
A impugnante deduziu, a título de “mais -valias contabilísticas”, 

na linha 41 do quadro 06 do Anexo 22 -A à mesma Declaração Mo-
delo 22 de IRC relativa ao mesmo exercício de 1990, o montante de 
722.767.743$00, de cujo montante fazem parte os valores parciais de 
271.251.178$00 e de 391.807.259$00 (perfazendo 663.058.437$00), que 
a impugnante qualificou como ganhos imputáveis à venda das quotas 
de 27.000.000$00 e de 39.000.000$00, respectivamente, que possuía 
na Verdelago e acima referidas;

H)
Em sede de análise interna à mesma declaração Mod. 22, quando a AF 

já tinha em seu poder cópia do “CONTRATO PROMESSA DE DIVI-
SÃO E CESSÃO DE QUOTAS, DE ALIENAÇÃO DE SUPRIMENTOS 
E DE CESSÃO DE CRÉDITOS”, e tendo em conta os esclarecimentos 
da impugnante relativamente à imputação dos rendimentos à cessão de 
apenas aquelas duas quotas, a AF não compartilharia do entendimento 
da impugnante de que a totalidade dos ganhos de 663.058.437$00 era de 

imputar apenas às duas quotas adquiridas antes da mencionada escritura 
de 23.07.1990, antes considerando, diversamente, que os ganhos se 
deveriam repartir por todas as quotas cedidas, em função dos valores de 
aquisição e dos valores de cessão nos termos que constam da respectiva 
escritura de cessão de quotas.

Para além disso a AF considerou também que os ganhos imputáveis às 
novas quotas, adquiridas por conversão de créditos, não têm a natureza de 
mais -valias na acepção do art. 42° do CIRC, com o fundamento de que 
as mesmas quotas, por terem sido adquiridas e cedidas através do mesmo 
acto notarial, não chegaram a ter a natureza de “activo imobilizado” e 
que, por via disso, os ganhos decorrentes da sua alienação constituem 
proveitos operacionais, atendendo ao sentido que à expressão “activo 
imobilizado” é atribuído tanto na legislação contabilística como do ponto 
de vista da doutrina, pelo que procedeu a correcções à matéria colectável, 
tudo conforme informações de fls. 40 e 43 a 48 e Mapa de Apuramento 
Mod. DC 22 de fls. 168 a 169 -v, que se dão por reproduzidos;

I)
A AT fundamenta as correcções do seguinte modo:
“Linha 1 – Valor referente à taxa de funcionamento da sucursal finan-

ceira da Zona Franca da Madeira, indevidamente considerado como custo 
na actividade sujeita ao regime geral, pelo que este valor é adicionado 
na actividade sujeita ao regime geral e subtraído ao resultado líquido 
da actividade sujeita à isenção temporária (Actividade Offshore da 
Madeira), contrariando a al. b) do n.° 3 do art. 17° do CIRC.

Linha 29 – Valor que corresponde à diferença entre o valor de 
663.058.437$00, indevidamente deduzido no quadro 17 e o valor de 
132.601.337$00, referente à mais valia contabilística, relativa à alienação 
de 2 quotas da sociedade Verde Lago, adquiridas em 1986 e 1988, pelo 
custo de 66.000.000$00. Estas quotas foram alienadas no exercício de 
1990 por 198.601.337$00, conforme consta do quadro em anexo n.° 1 
e respectiva escritura pública do aumento de capital, cessão de quotas 
e inteira substituição do pacto social (anexo n.° 2), pelo que a diferença 
da referida mais valia resulta da diferença do valor de realização entre 
o declarado de 729.058.437$00 no Mapa de Mais e Menos Valias e res-
pectiva contabilização na conta “833 – Lucros em outros investimentos” 
(anexos 3 e 4) e o montante da referida escritura (anexo n.° 2). Dado 
que a alienação das quotas referentes ao aumento de capital, derivado da 
transformação de dívida em capital foi imediata à do referido aumento 
de capital, os ganhos resultantes desta alienação não estão abrangidos no 
âmbito do art° 42° do CIRC, por não respeitar a imobilizado financeiro 
(período inferior a um ano), e consequentemente não se aplicando o 
disposto no art.º 44º do mesmo diploma, sendo os mesmos considerados 
proveitos operacionais”, fls. 169 -v;

J)
Como consequência das correcções referidas na alínea anterior, 

foi efectuada liquidação adicional de IRC, com o n.° 8310011505, de 
04.08.95, no montante de 385.879.845$00, sendo 214.469.094$00 de 
IRC e 171.410.751$00 de juros compensatórios, com data limite de 
pagamento no dia 95.11.03 e que a impugnante pagou no mesmo dia, 
conforme informação de fls. 35 a 37 destes autos, informação de fls. 65 
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a 66 e documento de fls. 12 da Reclamação Graciosa apensa, dando -se 
aquela informação e estes autos por integralmente reproduzidos;

L)
A impugnante deduziu Reclamação Graciosa no dia 1 de Fevereiro 

de 1996, que tomou o n.° 96/400012.9, mas a mesma não foi apreciada, 
conforme autos de Reclamação apensa;

M)
A presente impugnação foi apresentada no dia 26 de Julho de 1996, 

conforme carimbo aposto na douta p. i., que se dá por reproduzido».
3.1. Defende a Caixa Geral de Depósitos, SA (que passaremos a de-

signar por CGD) que os ganhos que obteve com a alienação de quotas 
da sociedade Verdelago – Sociedade Imobiliária, Lda. (daqui em diante 
designada por Verdelago) constituem mais valias e não proveitos opera-
cionais do exercício, como entendeu a Administração Fiscal.

Em 26 de Janeiro de 1990 a CGD detinha duas quotas na Verde-
lago, uma no valor de 27.000.000$00 e outra no de 39.000.000$00. 
A Verdelago devia então à CGD 301.214.165$10 de suprimentos e 
642.855.671$00 de financiamentos.

Em 23 de Julho de 1990, parte – 240.000.000$00 – dos créditos 
da CGD sobre a Verdelago – num total de 944.069.836$10 – foram 
transformados em capital desta, correspondendo a duas novas quotas 
de que aquela ficou senhora, uma no valor de 138.000.000$00 e outra 
no de 102.000.000$00.

Na mesma data, esta quota (nova) de 138.000.000$00 foi dividida 
em duas, uma de 36.000.000$00 e outra de 102.000.000$00, que a 
CGD cedeu pelos valores de 188.227.605$00 e 306.736.912$20, res-
pectivamente.

Ainda na mesma data, a CGD cedeu a quota (antiga) de 27.000.000$00 
por 81.170.704$00, a (também antiga) de 39.000.000$00 por 
117.430.633$00, e a (nova) de 102.000.000$00 por 306.736.912$20.

As normas legais que interessam ao caso são, essencialmente, as 
do artigo 42º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Colectivas (CIRC) e as dos números 1 dos artigos 44º do CIRC e 18º 
do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF).

Ao tempo – a liquidação respeita ao exercício do ano de 1990 –, no 
segmento relevante, dispunha a primeira, pelos seus nºs. 1 e 2:

«Consideram -se mais -valias (…) realizadas os ganhos obtidos (…) 
relativamente a elementos do activo imobilizado mediante transmis-
são onerosa, qualquer que seja o título por que se opere (…)». «As 
mais -valias (…) são dadas pela diferença entre o valor de realização 
líquido dos encargos que lhe sejam inerentes e o valor de aquisição 
(…)», considerando -se «valor de realização» «o valor da respectiva 
contraprestação».

O nº 1 do artigo 44º do CIRC estabelecia:
«É excluída da tributação, na parte que tenha influenciado a base 

tributável, a diferença positiva entre as mais valias e as menos valias 
realizadas mediante transmissão onerosa de elementos do activo imobi-
lizado corpóreo (…) sempre que o valor de realização correspondente à 
totalidade dos referidos elementos seja reinvestido na aquisição, fabri-

cação ou construção de elementos do activo imobilizado corpóreo até 
ao fim do segundo exercício seguinte ao da realização».

E o nº 1 do artigo 18º do EBF:
«O disposto no artigo 44º do Código do IRC é aplicável, com as 

limitações indicadas nos números seguintes, não só às mais -valias e 
menos -valias no mesmo mencionadas, mas também às realizadas me-
diante transmissão onerosa de imobilizações financeiras, sempre que o 
respectivo valor de realização seja reinvestido, total ou parcialmente, 
no prazo mencionado naquele artigo, na aquisição (…) de elementos 
do activo imobilizado corpóreo, na aquisição de quotas ou acções de 
sociedades comerciais (…) com sede ou direcção efectiva em território 
português (…)».

A alínea a) do nº 3 deste mesmo artigo excluía a aplicação do disposto 
no seu nº 1 «às mais -valias e menos -valias realizadas relativas a imo-
bilizações financeiras que tenham sido detidas por períodos inferiores 
a doze meses (…)».

O nº 5 deste artigo, na redacção de então, regia o «caso de se ter verifi-
cado transformação de sociedades por quotas em sociedades anónimas», 
não interessando, consequentemente, para o nosso propósito.

Veio a ser revogado pelo artigo 7º nº 4 da lei nº 71/93, de 26 de No-
vembro, não sem antes ter sido alterado pelo artigo 5º do decreto -lei 
nº 360/91, de 28 de Setembro, passando a prever não só o indicado caso, 
como também o «de aquisição de valores mobiliários cuja propriedade 
tenha sido adquirida pelo sujeito passivo por incorporação de reservas 
ou por substituição daqueles».

Como é assinalado na sentença impugnada, esta norma não tem aqui 
relevância por razões de duas ordens:

A primeira é que não vigorava em 1990 – e foi no exercício corres-
pondente a esse ano que se realizaram as operações em discussão –, 
já que só viu a luz do dia em 1993, sem que lhe tenha sido atribuído 
efeito retroactivo;

A segunda, sobejante, é que, no caso, a Verdelago não aumentou o 
seu capital por incorporação de reservas, donde resulta que também 
a CGD não adquiriu a propriedade das novas quotas por via dessa 
incorporação, nem por substituição de outros valores mobiliários an-
teriormente adquiridos.

Ou seja, a situação sob análise não cabe na previsão deste nº 5 do 
artigo 18º do EBF, nem na redacção inicial, nem na que lhe foi dada 
em 1993.

3.2. Basta o elenco, que se acaba de organizar, das normas legais que 
importam ao nosso caso, do qual ficou excluído, pelas razões expressas, 
o nº 5 do artigo 18º do CIRC, para logo ver que se desmorona toda a 
fundamentação da recorrente assente nessa norma.

Mesmo que se entenda, com a CGD, que os créditos que detinha sobre 
a Verdelago e foram transformados em capital desta tinham «natureza 
idêntica ao aumento de capital resultante de incorporação de reservas», o 
certo é que tal só ajudaria a recorrente se a redacção de 1993 do nº 5 do 
artigo 18º do EBF, que se refere à aquisição de valores mobiliários cuja 
propriedade tenha sido adquirida pelo sujeito passivo por incorporação 
de reservas, fosse aqui aplicável. E não é.

Mas sempre se dirá da nossa dificuldade em compreender que as dívi-
das de uma sociedade sejam de natureza tão próxima das reservas dessa 
mesma sociedade, de modo tal que a transformação em capital próprio 
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das reservas, mediante a sua incorporação nele, equivalha à transforma-
ção dos créditos dos devedores em novas quotas sociais destes.

3.3. O outro fundamento da recorrente é retirado da natureza dos 
créditos que detinha sobre a Verdelago (recorde -se que se tratava de 
suprimentos e de financiamentos). Diz a CGD que são imobilizações 
financeiras, parte do seu activo, dos seus capitais próprios permanentes, 
e que essa natureza se não alterou quando transformados em capital. Daí 
que, para a CGD, ao adquirir as novas quotas por troca com bens do seu 
activo, não tenha obtido nenhum proveito operacional – os valores que 
passaram a fazer parte do seu activo como quotas da Verdelago já dele 
faziam parte como suprimentos. Tudo o que houve foi uma mais -valia 
contabilística, contando -se o requisito da permanência de 12 meses do 
nº 3 alínea a) do artigo 18º do CIRC «a partir do nascimento dos créditos 
de longo prazo que vieram a ser considerados na sociedade».

Vale a pena recordar aqui que a CGD era credora da Verdelago por 
um montante global de 944.069.836$10, dos quais 301.214.165$10 
correspondiam a suprimentos e 642.855.671$00 a financiamentos.

Deste montante total só 240.000.000$00 foram convertidos em capital. 
Ou seja, esse capital não atinge o valor dos suprimentos, nem o dos 
financiamentos; e está longe de se aproximar da soma deles.

Ora, o argumento retirado da natureza dos suprimentos, se algo vale 
para eles, nada pesa, decerto, para os financiamentos – e não está des-
trinçado no processo que parte daqueles 240.000.000$00 teve origem 
em suprimentos e que parte nasceu dos financiamentos.

De todo o modo, não parece que possa entender -se coisa que se 
afaste da realidade comprovada no presente processo: no mesmo dia 
– 26 de Janeiro de 1990 – a CGD vendeu as suas seguintes quotas na 
Verdelago:

 - por 81.170.704$00, uma, já antes detida, com o valor de 
27.000.000$00;

 - por 117.430.633$00, outra, também antes detida, com o valor de 
39.000.000$00;

 - por 306.736.912$20, uma, nesse dia adquirida, com o valor de 
102.000.000$00;

 - por 306.736.912$20, uma, com o valor de 102.000.000$00, resul-
tante do desdobramento de uma quota com o valor de 138.000.000$00 
também nesse dia adquirida;

 - por 188.227.605$00, uma, com o valor de 36.000.000$00, resultante 
do desdobramento daquela quota com o valor de 138.000.000$00 nesse 
dia adquirida.

Não pode, pois, pretender -se que a parte das imobilizações financeiras 
transmitidas que nos interessa foi detida por período igual ou superior 
a doze meses. Na verdade, a CGD não alienou uma parte qualquer do 
seu activo, dos seus capitais próprios permanentes, mas quotas sociais, 
representativas do capital da Verdelago, de que era titular. E a parte 
dessas quotas que aqui importa – dessas imobilizações financeiras – não 
foi detida por período temporal nenhum, porque adquirida e cedida no 
mesmo acto. Ou seja, mesmo que tenha usado capitais próprios, elemento 
do seu activo, que subtraiu dele, para obter as quotas da Verdelago, o 
certo é que a CGD adquiriu bens que, logo destinando à venda, não in-
tegrou no activo imobilizado; e que, só por isso, os ganhos conseguidos 
com a alienação não constituem mais -valias, nos termos dos artigos 42º 
do CIRC e 18º do EBF.

Porém, ainda que pudesse – e não pode – considerar -se que por um 
fugaz instante as quotas alienadas integraram o activo imobilizado da 
CGD, então, o ganho obtido não seria excluído da tributação por obra 
do artigo 44º do CIRC, uma vez que não cabe na previsão do nº 1 do 
artigo 18º do EBF, face à reserva da alínea a) do nº 3 do mesmo artigo, 
atinente ao prazo de detenção.

Improcedem, pelo exposto, as conclusões das alegações do recurso.
4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de 

Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo em, 
negando provimento ao recurso, confirmar a sentença impugnada.

Custas a cargo da recorrente, fixando -se em 50 % a procuradoria.
Lisboa, 8 de Março de 2006. — Baeta de Queiroz (relator) — Pimenta 

do Vale — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 8 de Março de 2006.

Assunto:

IRC. Artigo 4.º do CIRC. Contrato de know -how. Contrato 
de engineering. Contrato de assistência técnica.

Sumário:

 I — No contrato de know -how transfere -se tecnologia, en-
quanto no contrato de engineering aplica -se tecnolo-
gia.

 II — O contrato de assistência técnica distingue -se do con-
trato de prestação de serviços técnicos (engineering), 
pois enquanto neste último as partes querem a própria 
execução de um determinado serviço, no primeiro, as 
partes querem uma informação tecnológica através de 
um serviço complementar ou acessório relativamente 
ao objecto principal do contrato, que é a transmissão 
de uma informação tecnológica.

 III — Se do probatório resultar que dos contratos resulta uma 
simples prestação de serviços, os rendimentos deles re-
sultantes não são tributáveis em Portugal, em sede IRC, 
por os prestadores não terem estabelecimento estável 
em Portugal.

Processo n.º 845/05 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Celulose Beira Indústrial (Celbi), S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lúcio Barbosa.

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

1. CELULOSE BEIRA INDUSTRIAL (CELBI), SA, identificada 
nos autos, impugnou judicialmente, junto do então Tribunal Tributário 
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de 1ª Instância de Coimbra, as liquidações adicionais de IRC dos anos 
de 1989 a 1992.

O Mm. Juiz daquele Tribunal julgou a impugnação procedente, anu-
lando as liquidações impugnadas.

Inconformada, a Fazenda Pública interpôs recurso para o Tribunal 
Central Administrativo, o qual negou provimento ao recurso.

De novo inconformada, a FAZENDA PÚBLICA interpôs recurso 
para este Supremo Tribunal.

Formulou as seguintes conclusões nas respectivas alegações de re-
curso:

1. A decisão de 1ª instância, salvo o muito e sempre devido respeito, 
é obscura e não passa de um reportório de eufemismos tecidos á base 
da distinção entre “transmissão de know how”, “assistência técnica”, 
“contrato de prestação de serviços, informação tecnológica”, “transferên-
cia de tecnologia e aplicação de tecnologia” e finalmente de “prestação 
de serviços”.

2. E dela não nasce a luz, antes se aprofunda a confusão.
3. Não podia, por isso, o MD Acórdão recorrido nela procurar vali-

mento, como e na medida em que o fez e motivou o presente recurso.
4. Porque a questão, prestando -se, efectivamente, a aproveitamentos 

interpretativos é, afinal, muito clara.
5. A impugnante contratou com empresas estrangeiras a obtenção 

de um resultado que SÓ ELAS e muito poucas empresas no mundo 
poderiam garantir -lhe.

6. Porque os resultados desejados implicavam a detenção de um 
conhecimento técnico altamente especializado que só elas detinham.

7. Estava, pois, absolutamente fora de causa a execução desses ser-
viços pela impugnante ou por pessoal por ela contratado e sob a sua 
orientação.

8. Pois lhes faltavam os conhecimentos técnicos para tanto.
9. E por isso a impugnante se sujeitou ao pagamento de muitos milhões 

que, de outro modo, pouparia.
10. A impugnante comprou, assim, sem sombra de dúvida um resul-

tado só possível graças aos conhecimentos técnicos das contratadas que, 
assim, comprou também.

11. É despiciendo que esses resultados sejam o produto do trabalho 
de pessoas.

12. Porque a não ser que se trata de simples aquisição de bens é 
sempre assim.

13. Toda a assistência técnica é prestada por técnicos (pessoas).
14. A natureza intrínseca dos contratos não é desvirtuada pela quali-

ficação que as partes lhe atribuam.
15. Está em causa o princípio da verdade material que afasta e remete 

para o devido lugar a verdade formal.
16. Também não modifica a natureza do contrato o facto de não ter 

havido, eventualmente, transferência (cedência) para a impugnante de 
tecnologia, patentes, invenções, marcas, modelos, desenhos industriais, 
formulas, processos secretos de fabrico ou técnicas específicas.

17. Também carece de qualquer importância para a qualificação dos 
contractos o modo como se consagrou a respectiva fórmula remune-
ratória.

18. Porque a verdade é se trata antes de verdadeiros contratos de 
RESULTADO, em que o USO de uma tecnologia específica e altamente 
especializada foi determinante.

19. Em que os elementos essenciais são a garantia (compra e venda) 
de assistência técnica altamente especializada dada a qualidade de 
detentores de tecnologia e saber próprio das entidades que se propõem 
o resultado final.

20. E que muito poucas entidades em todo o mundo detêm.
21. E assim, absolutamente insustentável o entendimento de que se 

estaria perante contratos de simples prestação de serviços.
22. Que não pode, pois, manter -se.
23. Decidindo de modo diferente o MD Acórdão recorrido fez er-

rada interpretação e aplicação da lei, nomeadamente do disposto nos 
artigos 12º n. 3 do DL n. 494/70 de 23 de Outubro, art. 12º n. 2 do Modelo 
de Convenção Fiscal da OCDE, Despacho Normativo n. 86/89, de 24 de 
Julho, art. 6º n. 1 do CIRS, alínea c) do n. 3 do art. 4º, alínea a) do n. 2 
do art. 69º e alínea a) do n. 1 do art. 75º, todos do CIRC.

Contra -alegou a impugnante, apresentando as suas contra -alegações, 
que finalizaram no seguinte quadro conclusivo:

A. O presente recurso é inadmissível, uma vez que a sua admissão 
consubstanciaria a sujeição das questões em apreço a um triplo grau de 
jurisdição, limitado nos termos do n. 2 do artigo 280º e do ETAF aos 
recurso por oposição de acórdãos.

B. De facto, as questões relativas à legalidade da liquidação de imposto 
e de juros de mora discutidas nos autos já foram apreciadas – e sempre 
com a mesma resposta – pelo Tribunal Tributário de 1ª Instância de 
Coimbra e pelo Tribunal Central Administrativo Sul.

C. A norma constante do artigo 120º do ETAF, com a redacção que 
lhe foi dada pelo Decreto -Lei n. 229/96 deve ser interpretada no sentido 
de garantir um terceiro grau de jurisdição aos recursos de decisões de 
1ª instância interpostos antes da entrada em vigor da Portaria n. 398/97 
(que instalou o TCA).

D. Mas não no sentido de admitir que as decisões de recursos interpos-
tos após a entrada em vigor da referida portaria possam ser novamente 
reapreciados pelo STA.

E. De facto, a norma transitória constante do artigo 120º do ETAF 
– como todas as normas processuais que regulam e atrasam a entrada 
em vigor de outras  normas adjectivas – destina -se a tutelar a confiança 
dos actores processuais.

F. Confiança essa que existe e deve ser tutelada nos recorrentes de 
decisões de 1ª instância que hajam interposto recurso antes da entrada 
em vigor da supra referida portaria, já que contavam ainda com uma 
eventual reapreciação pelo STA caso a sua pretensão fosse negada 
pelo TCA.

G. Pelo contrário, nos casos nos casos que o recorrente interpôs 
recurso após a entrada em vigor da Portaria n. 398/97  - como é o caso 
dos autos  - não existe qualquer confiança a tutelar, pois o recorrente já 
conhecia da eliminação do terceiro grau de jurisdição, eliminação essa 
que ocorrera há quase um ano no presente caso.

H. Assim sendo o Recurso interposto pelo Digno Representante da 
Fazenda Pública deveria ter sido recusado, estando vedada ao STA a 
sua apreciação, devendo antes manter -se o Douto Acórdão proferido 
pelo TCA em 29 de Março de 2005.

I. Bem como a anulação da liquidação de imposto e de juros de 
mora realizada pela Sentença proferida em 1ª instância, que o referido 
acórdão confirmou.
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J. Ainda que assim não se entenda, o que apenas se admite por cautela 
de patrocínio, e sem conceder, sempre se deve entender que a interpre-
tação da lei tributária propugnada pela ora Recorrida e confirmada em 
lª e 2ª instância é a única que pode subsistir.

K. De facto, face à lei aplicável no momento da ocorrência dos factos 
em apreço, apenas eram tributáveis em Portugal os rendimentos obtidos 
por entidades não residentes, sem estabelecimento estável em Portugal, 
que estivessem previstos na enumeração taxativa do n. 3 do artigo 4º 
do Código do IRC.

L. No caso em apreço, e segundo se depreende das alegações de 
recurso e respectivas conclusões, o Digno Representante da Fazenda 
Pública socorreu -se da alínea m) do n. 2 do artigo 6º do Código do IRS 
(para o qual remete o ponto 3 da alínea c) do referido n. 3 do artigo 4º 
do Código do IRC) para invocar que estamos perante rendimentos 
provenientes da assistência técnica.

M. Em suporte da sua afirmação, o Representante da Fazenda Pública 
apenas referiu a existência, no caso em apreço, de conhecimentos téc-
nicos altamente especializados e de uma garantia de assistência técnica 
altamente especializada, face às qualidades dos prestadores.

N. Ora salvo melhor opinião, o contrato de assistência técnica não se 
caracteriza pelo emprego de conhecimentos técnicos especializados, nem 
pelo facto de os prestadores, tendo em conta as suas próprias qualidades, 
garantirem qualquer resultado.

O. Se assim fosse, um parecer elaborado por um jurisconsulto – em 
que conhecimentos técnicos especializados são empregues – seria con-
siderado como assistência técnica, desde que existisse um qualquer tipo 
de garantia do resultado.

P. Como parece ser esta uma via interpretativa estéril, atentamos antes 
na letra da lei, e concluímos que o termo assistência remete para a aces-
soriedade da prestação em relação a uma outra, de carácter principal.

Q. A esta interpretação tem chegado também o STA, sendo exemplo 
o Acórdão de 8 de Abril de 2003, no Processo n. 5366/01, onde pode 
ler -se que a simples expressão “assistência” revela que a prestação de 
serviços que é objecto do contrato em causa não tem carácter autónomo 
e independente, mas complementar ou acessório de outra operação, 
prevista no mesmo contrato ou em contrato separado.

R. No mesmo sentido – de considerar a assistência técnica como uma 
prestação complementar – se pronunciou a doutrina nacional e estran-
geira citada ao longo dos autos, e os ilustres juristas que subscreveram 
os pareceres aí constantes.

S. A mesma jurisprudência e doutrina são também unânimes em con-
siderar que a acessoriedade da assistência técnica se refere a contratos 
em que seja transmitida tecnologia ou informação especializada.

T. No caso em apreço as prestações contratadas pela ora Recorrida 
eram pretendidas de forma directa, e não em complemento de outras 
prestações.

U. Acresce que, como ficou provado nos autos (e admitido implici-
tamente pelo próprio Representante da Fazenda Pública) nenhum dos 
contratos em apreço deu origem à transmissão ou cedência do direito de 
uso de conhecimentos ou informações técnicas especializadas.

V. Assim sendo, ficou provado que a ora Recorrida contratou a pres-
tação de pareceres e estudos vários, sem que em conexão lhe tivessem 
sido transmitidos conhecimentos ou informações secretas ou não di-
vulgadas.

W. O que permite concluir que inexistiram serviços acessórios e 
complementares, na implementação desses mesmos – pretensos – co-
nhecimentos técnicos (alegadamente) transmitidos.

X. Consequentemente, não se vê como censurar a decisão constante do 
Douto Acórdão posto em crise pelo Representante da Fazenda Pública, 
devendo  assim manter -se a douta decisão proferida em 1ª instância nos 
autos, e a correspondente anulação da liquidação adicional de IRC e 
de juros de mora.

Neste STA, o EPGA defende que, diferentemente do que sustenta o 
recorrido, o recurso é admissível, mas não merece provimento.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. No tocante à matéria de facto, e uma vez que a mesma não veio im-

pugnada, remete -se para os termos da decisão da 2ª instância – art. 713º, 
6, do CPC, ex -vi do art. 726º do mesmo Código.

3. São duas as questões suscitadas nos autos: uma – questão prévia, 
suscitada pela recorrida – tem a ver com a (in)admissibilidade do re-
curso. Outra, de fundo, que tem a ver com a qualificação dos contratos 
celebrados pela impugnante.

Vejamos cada questão de per si.
3.1. Da alegada inadmissibilidade do recurso.
Defende a recorrida que, abolido o 3º grau de jurisdição, o recurso 

interposto pela Fazenda Pública não é admissível.
Mas a recorrida não tem qualquer razão.
Vejamos porquê.
Para tanto, impõe -se fixar previamente a data da instauração da pre-

sente impugnação.
Pois bem.
Como resulta dos autos, a presente impugnação foi instaurada em 

4/4/95.
Vejamos então.
Dispõe o art. 32º, n. 1, al. a), do ETAF, na redacção do DL n. 229/96, 

de 29/11:
“Compete à Secção de Contencioso Tributário conhecer:
a) Dos recursos de acórdãos da Secção de Contencioso Tributário do 

Tribunal Central Administrativo, proferidos em 1º grau de jurisdição, 
ao abrigo da competência estabelecida no artigo 41º”.

Dispõe igualmente o art. 5º, n. 1, do citado DL n. 229/96:
“Sem prejuízo do disposto no número seguinte, o presente diploma 

entra em vigor na data do início de funcionamento do Tribunal Central 
Administrativo”.

Nos termos da Portaria n. 398/97, de 18/6, o Tribunal Central Admi-
nistrativo entrou em funções no dia 15 de Setembro de 1997.

Dispõe, por sua vez o art. 120º do ETAF, na redacção do citado 
Dec. -Lei n. 229/96:

“A extinção do anterior 3º grau de jurisdição no contencioso tributário 
operada pelo presente diploma apenas produz efeitos relativamente aos 
processos instaurados após a sua entrada em vigor”.

Daqui decorre, com meridiana evidência, que, na hipótese dos autos, 
é admissível o recurso para esta Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo.

Na verdade, aquando da apresentação da impugnação, as partes dis-
punham da possibilidade de um terceiro grau de jurisdição.

3.2. A questão fulcral que se discute nos autos é qual o tipo de contrato 
estabelecido entre a impugnante e as entidades estrangeiras contrata-
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das: contrato de know -how, contrato de “engineering”, ou contrato de 
assistência técnica?

E isto tem interesse para efeito de tributação. Tendo em conta que 
o sujeito passivo é não residente e sem estabelecimento estável em 
Portugal.

Na verdade, face ao disposto no art. 4º, n. 3, al. c) do CIRC, repor-
tado ao art. 6º, 1, m) do CIRS, consideram -se rendimentos de capitais, 
nomeadamente os rendimentos provenientes de contratos que tenham 
por objecto a cessão ou utilização temporária de direitos da propriedade 
intelectual ou industrial, a prestação de informações respeitantes a uma 
experiência adquirida no sector industrial, comercial ou científico, 
quando não auferidos pelo respectivo autor ou titular originário, bem 
como os derivados de assistência técnica.

Importa anotar igualmente que estamos em momento anterior à vi-
gência do Dec. -Lei n. 25/98, de 10/2, que aditou o n. 7 à al. c) do n. 3 
do art. 4º do CIRC (extensão da obrigação do imposto), com a seguinte 
redacção: “rendimentos derivados de outras prestações de serviços reali-
zados ou utilizados em território português, com excepção dos relativos 
a transportes, comunicações e actividades financeiras”.

Vejamos então
Convém antes do mais distinguir os vários conceitos.
Comecemos por distinguir entre o contrato de know -how e o con-

trato de prestação de serviços técnicos, designado como contrato de 
“engineering”.

Citando Alberto Xavier, diremos que o contrato de know -how tem por 
objecto a “transmissão de tecnologias preexistentes e não reveladas ao 
público, em si mesmas consideradas, na forma da cessão temporária ou 
definitiva de direitos, para que o adquirente as utilize por conta própria, 
sem que o transmitente intervenha na aplicação da tecnologia cedida 
ou garanta o seu resultado”.

Já o contrato de prestação de serviços técnicos (“engineering”) tem por 
objecto a execução de serviços que pressupõem, por parte do prestador 
dos serviços, uma tecnologia, a qual não se destina a ser transmitida, 
mas apenas aplicada no caso concreto.

De novo, citando Alberto Xavier, no know -how transfere -se tecno-
logia, enquanto no engineering aplica -se tecnologia.

Outra distinção é entre contrato de assistência técnica, e contrato de 
prestação de serviços técnicos (engineering).

A palavra assistência implica, como é óbvio, uma relação de depen-
dência, acessória de uma outra operação.

Como exemplo deste é citado o caso do contrato de venda de equi-
pamentos industriais que prevê cláusulas ou contratos conexos, re-
lativos ao assessoramento na instalação, montagem e colocação em 
funcionamento.

E a assistência técnica distingue -se do contrato de prestação de ser-
viços técnicos pois enquanto neste último as partes querem a própria 
execução de um determinado serviço, nos primeiros, as partes querem 
uma informação tecnológica através de um serviço complementar ou 
acessório relativamente ao objecto principal do contrato, que é a trans-
missão de uma informação tecnológica (1).

Ou seja: a assistência técnica distingue -se do contrato de engineering 
pois enquanto neste último a prestação de serviços é o objecto principal 
do contrato, naquele, a prestação de serviços é meramente instrumental 

relativamente ao objecto principal do contrato, que é a transmissão de 
uma informação tecnológica

E a Administração Fiscal Espanhola caracteriza a assistência técnica 
como o “facto de uma empresa colocar pessoal qualificado à disposição 
do cliente, quando tal seja necessário para a própria transferência dos 
conhecimentos e experiência cedidos e não correspondam a uma obri-
gação de fazer, que constitua o objecto principal do contrato”.

E daí que os contratos de assistência técnica estão sujeitos a tri-
butação, qualificados que são como rendimento de capitais, devido 
à complementaridade ou carácter instrumental da assistência técnica 
em relação à transmissão da informação resultante da experiência 
adquirida.

Reportando -nos ao caso dos autos, e atendendo ao probatório, logo 
vemos que não está em causa um contrato de know -how.

Não há patentemente “transmissão de tecnologias preexistentes e não 
reveladas ao público, em si mesmas consideradas”.

Não se pode igualmente falar em contrato de assistência técnica, 
por isso que a parte não quis “uma informação tecnológica através 
de um serviço complementar ou acessório relativamente ao objecto 
principal do contrato, que é a transmissão de uma informação tec-
nológica”.

Na verdade, e no caso concreto, as prestações contratadas pela im-
pugnante eram pretendidas de forma directa, e não em complemento 
de outras prestações.

Estamos patentemente perante uma simples prestação de serviços.
Consequentemente os rendimentos deles resultantes não são tributá-

veis, em Portugal, em sede de IRC, por os prestadores de serviços não 
terem estabelecimento estável em Portugal.

Daí que não tenha havido, no aresto recorrido, violação do art. 4º, n. 3, 
al. c) do CIRC, com referência art. 6º, 1, m) do CIRS, nas redacções então 
vigentes, nem dos restantes normativos indicados pelo recorrente.

O acórdão recorrido não merece assim censura.
4. Face ao exposto, acorda -se em:
a) desatender a questão prévia suscitada pela recorrida;
b) negar provimento ao recurso interposto pela Fazenda Pública.
Sem custas.
Lisboa, 8 de Março de 2006. — Lúcio Barbosa (relator) — Baeta de 

Queiroz — Pimenta do Vale.

(1) Fiscalidade, 19/20, pág. 149

Acórdão de 8 de Março de 2006.

Assunto:

Conflito negativo de competência. Competência territorial. 
Extinção do tribunal tributário de 1.ª instância.
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Sumário:

 I — Nos termos do artigo 10.º, n.os 1 e 2 do Decreto-Lei 
n.º 325/2003, de 29 de Dezembro, os processos pen-
dentes nos extintos tribunais tributários de 1.ª instância 
transitaram para os novos Tribunais Administrativos e 
Fiscais, segundo a correspondente área de jurisdição.

 II — O critério de distribuição de processos constante do seu 
n.º 3, baseado nas novas regras de competência territo-
rial, apenas se aplica aos tribunais tributários de Lisboa, 
Loures e Sintra e Porto e Penafiel respectivamente.

 III — Dados os fins em vista e em função da ratio do pre-
ceito, aquele artigo 10.º é absolutamente imperativo, 
sobrepondo -se aos artigos 5.º da Lei n.º 15/2002 e 111.º,
n.º 2 do Código de Processo Civil.

Processo n.º 1199/05 -30.
Recorrente: Ministério Público junto do Supremo Tribunal Adminis-

trativo, no Conflito Negativo de Competência suscitado entre os TAF 
de Lisboa e de Sintra.

Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

O Ministério Público vem requerer a resolução do conflito de compe-
tência territorial entre os Tribunais Administrativos e Fiscais de Lisboa 
e Sintra.

Alega, em síntese, que aqueles tribunais se denegaram mutuamente 
– atribuindo -a ao outro – a competência em razão do território para 
apreciação do recurso contencioso de anulação interposto por EIA – En-
sino e Investigação e Administração, S.A., com sede na antiga Fábrica 
da Pólvora de Barcarena, Oeiras, do acto de indeferimento tácito, do 
Director -Geral das Contribuições e Impostos, que recaiu sobre o recurso 
hierárquico que a mesma interpusera da decisão de indeferimento da 
reclamação de liquidações adicionais de IVA.

Não houve resposta nem alegações – arts. 118.º e 120.º, n.º 1 do 
Código de Processo Civil.

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Como resulta dos autos, além do alegado que ficou referido, o dito 

recurso contencioso foi interposto em 19 de Dezembro de 2003 no então 
Tribunal Tributário de 1.ª Instância de Lisboa, ao qual cabia efectiva-
mente a competência para a apreciação do recurso já que, em Lisboa, 
tinha sede a autoridade recorrida  - arts. 62.º, n.º 1, al. e) e 63.º, n.º 1 do 
ETAF aprovado pelo Dec -Lei n.º 129/84, de 27 de Abril.

O Dec -Lei n.º 325/03, de 29 de Dezembro, veio definir a sede, or-
ganização e área de jurisdição dos TAFs, concretizando o respectivo 
estatuto.

Dispondo o seu art. 10.º, epigrafado «extinção dos tribunais tributários 
de 1.ª instância e processos pendentes»:

«1  - A entrada em funcionamento dos novos tribunais tributários 
implica a extinção automática dos tribunais tributários de 1.ª instância 
existentes na respectiva área de jurisdição.

2  - Os livros, processos e papéis findos, assim como os que se en-
contrem pendentes em cada tribunal tributário de l.ª instância à data 
da respectiva extinção, transitam para o novo tribunal tributário da 
correspondente área de jurisdição.

3  - Os processos pendentes nos juízos tributários de Lisboa e Porto 
são redistribuídos pelos Tribunais Tributários de Lisboa, de Loures e 
de Sintra, e do Porto e de Penafiel, respectivamente, de acordo com as 
novas regras de competência territorial.»

Assim, com a entrada em funcionamento dos novos Tribunais Ad-
ministrativos e Fiscais, foram automaticamente extintos os tribunais 
tributários de 1.ª instância  - n.º 1.

Transitando os respectivos livros, processos e papéis findos, «assim 
como os que se encontrem pendentes em cada tribunal» extinto para 
os novos tribunais tributários «da correspondente área de jurisdição» 
 - n.º 2.

Trata -se, aqui, de uma norma atributiva de jurisdição, que não de 
competência.

Os processos pendentes transitaram para os novos tribunais «da cor-
respondente área de jurisdição».

Todavia com uma especialidade  - n.º 3: em Lisboa e Porto, “os proces-
sos pendentes” eram distribuídos pelos tribunais tributários de Lisboa, 
Loures e Sintra, e do Porto e Penafiel, respectivamente, «de acordo com 
as novas regras de competência territorial».

O que bem se compreende, dada a criação dos novos tribunais de 
Loures, Sintra e Penafiel.

Sublinhe -se que aquele n.º 3 se refere aos processos pendentes e às 
novas regras de competência territorial.

É que o elemento definidor da competência territorial deixou de ser 
a sede da autoridade recorrida, nos ditos termos, sendo, agora, a resi-
dência habitual ou sede do autor ou da maioria dos autores – art. 16.º
do CPTA.

Assim, nos termos do referido art. 10.º, os processos que, em Lisboa 
e Porto, transitarem dos extintos Tribunais Tributários de 1.ª Instância, 
para os novos Tribunais Administrativos e Fiscais, são distribuídos 
conforme à competência territorial estabelecida no n.º 3.

Segundo tais regras, é o Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra 
– porque a recorrente tem a sua sede em Oeiras – o competente para 
conhecer do recurso contencioso em causa, conforme mapa anexo ao 
Dec -Lei n.º 325/03.

É, aliás, no sentido exposto, a jurisprudência uniforme do Supremo 
Tribunal Administrativo.

Cfr. os Acórdãos de 9 de Fevereiro de 2005 recurso n.º 983/04, 2 de 
Fevereiro de 2005 recursos 851/04 e 758/04, 27 de Outubro de 2004 
recurso 479/04, 22 de Junho de 2005 recurso 253/05 e 4 de Maio de 
2005 recurso 854/04.

Certo que o art. 5.º da Lei n.º 15/2002, de 22 de Fevereiro, que aprovou 
o CPTA – n.º 1 – veio dispor que este se não aplica aos processos pen-
dentes à data da sua entrada em vigor, aliás com as ressalvas constantes 
dos números seguintes.

Todavia, tal disposição não se aplica relativamente à determinação 
da competência territorial por expressamente afastada pelo n.º 3 do 
dito art. 10.º.

A sua literalidade, a tal propósito, é absolutamente inilidível, pois 
que aí se referem tanto “os processos pendentes” como as “novas” 
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regras de competência que só podem ser as constantes dos novos ETAF 
e CPTA.

Entre duas normas transitórias de resolução de conflitos como são 
as referidas, aquele art. 10.º é a subordinante já que, como se disse, o 
Dec -Lei n.º 325/2003 veio definir a sede, a organização e a área de 
jurisdição dos novos Tribunais Administrativos e Fiscais, estabelecendo 
os respectivos fundamentos.

E bem se compreende a ratio legal de distribuir os processos pendentes 
em Lisboa, pelos novos tribunais de Loures e Sintra que justamente 
visava pôr cobro, ao menos na medida do possível, à pendência acu-
mulada em Lisboa, aqui procurando um equilíbrio, ainda que relativo, 
de pendências, em ordem ao aceleramento da administração da justiça 
administrativa e fiscal.

Ou de outro modo: não se pretendeu que Sintra e Loures recebessem 
apenas processos novos mas, antes e desde logo, aliviassem a pendência 
processual do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa.

Por outro lado, e dados os preditos fins em vista, a norma do art. 10.º 
é absolutamente imperativa, sobrepondo -se, por iguais razões, inclusiva-
mente ao disposto no art. 111, n.º 2 do Código de Processo Civil.

Termos em que se acorda dirimir o presente conflito negativo de com-
petência, atribuindo -a ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra.

Sem custas.
Lisboa, 8 de Março de 2006. — Brandão de Pinho (relator) — Baeta 

de Queiroz — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 8 de Março de 2006.

Assunto:

Execução fiscal. Reversão. Impugnação judicial. Oposição 
à execução. Meio processual adequado.

Sumário:

É a oposição à execução, e não a impugnação judicial, o 
meio processual adequado para o executado por reversão 
discutir em juízo o despacho determinativo dessa reversão, 
imputando -lhe vício de forma por ausência de fundamen-
tação e preterição de formalidades legais.

Processo n.º 1249/05.
Recorrente: Alfredo Ferreira dos Santos.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Baeta de Queiroz.

Acordam no Supremo Tribunal Administrativo (STA)
1.1. ALFREDO FERREIRA DOS SANTOS, residente em Torres 

Novas, recorre do despacho da Mmª. Juiz do Tribunal Administrativo 
e Fiscal de Leiria que indeferiu liminarmente a petição de impugnação 

judicial que deduziu contra execução fiscal contra si mandada reverter 
enquanto responsável subsidiário.

Formula as seguintes conclusões:

«1.
Conclui a decisão de que ora se recorre que os factos alegados pelo 

impugnante, ora Recorrente, na sua petição inicial não integram funda-
mento de Impugnação judicial, sendo o meio próprio para reagir contra 
o despacho de reversão em sede de processo executivo a oposição à 
execução, razão pela qual rejeita a petição inicial apresentada pelo ora 
Recorrente.

2.
Não pode o Recorrente concordar com tal decisão, já que o que está 

em causa na presente impugnação judicial, e constitui o respectivo 
fundamento, é a verificação da legalidade de um determinado acto 
da Administração Fiscal – despacho de reversão – e não de qualquer 
aspecto da execução fiscal na sua globalidade. Isto é, a presente impug-
nação judicial fundamenta -se, tal como ficou amplamente explicitado 
na petição inicial oportunamente apresentada, na ausência e vício da 
fundamentação (ou seja, na ilegalidade) do acto da Administração Fiscal 
de determinação da reversão.

3.
Conclui, assim, o ora Recorrente, que o tribunal a quo terá, provavel-

mente, construído a sua decisão com base num erro de apreciação no que 
respeita ao verdadeiro fundamento da impugnação judicial apresentada, 
já que considerou que o Impugnante, ora Recorrente, pretendia pôr em 
causa a execução fiscal, o que não se verifica, uma vez que o que se 
pretendia pôr em causa era a legalidade da um determinado acto iso-
lado da Administração Fiscal (decisão de reversão). Ora, a legalidade 
dos actos da Administração Fiscal é, nos termos da lei, apreciada em 
sede de impugnação judicial, e não em sede de oposição à execução. 
Senão vejamos:

4.
Estabelece o art. 23°, n.° 2 da LGT que a reversão contra o responsável 

subsidiário depende da fundada insuficiência dos bens penhoráveis do 
devedor principal e dos devedores solidários. Também o n.° 4 deste 
artigo estabelece que a reversão é precedida da declaração fundamentada 
dos seus pressupostos e extensão, a incluir na citação. Ora, entende o 
Recorrente que a reversão em apreço não foi precedida da declaração 
fundamentada dos respectivos pressupostos.

5.
E isto porque, resulta da lei (art. 23°, n.° 2 LGT) que é pressuposto 

da reversão que os bens penhoráveis do devedor principal sejam, efecti-
vamente, insuficientes para a liquidação das dividas. Ora, no que a esta 
matéria diz respeito, verifica -se uma manifesta falta de fundamentação 
da declaração de reversão, não se prova a insuficiência dos bens pe-
nhoráveis da executada principal. Ao invés, é reconhecida pela própria 
Administração Fiscal a existência, a favor do executado principal, de 
um crédito de IVA só por si suficiente para satisfazer o pagamento das 
quantias reclamadas, o que demonstra a falta de fundamentação da de-
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claração de reversão no que respeita à eventual insuficiência dos bens 
da executada principal.

6.
Conclui -se, então, que a declaração dos pressupostos e extensão da 

reversão aqui em causa padece de uma total ausência de fundamentação, 
ao contrário do que impõe a lei.

7.
A falta de fundamentação deste acto da administração fiscal acarreta 

a sua nulidade, sendo esse o pedido que está na base da impugnação 
fiscal apresentada pelo ora Recorrente, isto é, a declaração de nulidade 
do acto da Administração Fiscal de determinação da reversão contra o 
ora Recorrente por manifesta falta de fundamentação.

8.
Tendo em conta o pedido que está na base da impugnação judicial 

apresentada pelo Recorrente – declaração de nulidade do acto da admi-
nistração fiscal de reversão da execução contra o Recorrente – e anali-
sando o que estabelece a lei nesta matéria, entende o Recorrente que a 
impugnação fiscal é, claramente, o meio adequado ao efeito pretendido, 
e não a oposição à execução.

9.
E isto porque o pedido de declaração de nulidade de um determinado 

acto da administração fiscal por falta de fundamentação não cabe em 
qualquer um dos casos previstos no n.° 1 do art. 204° do CPPT como 
constituindo fundamento para a oposição à execução, nem mesmo 
na alínea i), cuja abertura e amplitude terão, necessariamente, de ser 
apreciadas ao abrigo da racio, concepções jurídicas e intenções que 
estão na base dos fundamentos estabelecidos no art. 204° do CPPT 
para reagir a uma execução fiscal, todos eles intimamente relacionados 
com a natureza processual da execução. Com efeito, a alínea i) do n° 1 
do art. 204 do CPPT só poderá ser entendida como um fundamento 
de carácter residual relativamente aos fundamentos plasmados nas 
alíneas anteriores, com eles intimamente relacionado, e nunca como 
meio processual autónomo para pôr em causa a legalidade de um acto 
isolado da Administração Fiscal que lesa os interesses e direitos do ora 
Recorrente e de que este toma conhecimento, pela primeira vez, através 
da nota de citação inserida, por opção da Administração Fiscal, num 
processo executivo.

10.
Assim, e como têm, aliás, entendido os nossos Tribunais, no caso da 

oposição à execução fiscal, só são admissíveis como causas de pedir 
os factos subsumíveis a qualquer uma das alíneas do art. 204º, n.° 1 
do CPPT. Ora a causa de pedir, bem como o pedido, da impugnação 
judicial apresentada pelo ora Recorrente não integra factos subsumíveis 
em qualquer uma das alíneas do n° 1 deste art. 204º.

11.
Ao invés, tal pedido integra o elenco de situações que constituem 

fundamento de impugnação judicial, nos termos do disposto no art. 
99° do CPPT, que estabelece que constitui fundamento de impugnação 

qualquer ilegalidade, designadamente, a ausência ou vicio da funda-
mentação legalmente exigida (art. 99°, c) do CPPT). Aliás, têm também 
entendido os nossos Tribunais que as decisões preferidas pelos agentes da 
Administração Fiscal no âmbito de uma execução que ponham em causa 
direitos ou interesses legítimos do executado são passíveis de recurso 
judicial para o Tribunal Administrativo e Fiscal competente.

12.
Cumpre, ainda referir o disposto no n.° 2 do art. 97º da Lei Geral 

Tributária: A todo o direito de impugnar corresponde o meio processual 
mais adequado de o fazer valer em juízo. Ora, concedendo o ora Re-
corrente que a matéria aqui em apreço se reveste de alguma delicadeza 
e ambiguidade, permite -se o mesmo concluir que, em última instância, 
e dado que a Lei não refere expressamente qual o meio concretamente 
adequado para reagir contra a legalidade da decisão da AF de determinar 
uma reversão, deve recair sobre o interessado a opção pelo meio que 
considera mais adequado para impugnar o acto que o afecta e fazer valer 
a sua pretensão. Mais ainda se tivermos em conta que o mecanismo da 
impugnação judicial permite ao interessado dispor de um prazo consi-
deravelmente mais favorável.

13.
Interpretar o artigo 204° do CPPT no sentido de impedir o interessado 

de optar pelo meio processual que melhor se adequa às suas pretensões, 
sem que tal imposição se encontre expressamente prevista na lei, e 
impor -lhe o recurso a um único meio processual, com contornos menos 
favoráveis, constitui uma interpretação inconstitucional por clara viola-
ção ao seu direito de acesso aos tribunais e aos seus direitos de defesa 
constitucionalmente consagrados.

14.
Posto tudo isto, conclui -se ser a impugnação judicial o meio idóneo e 

adequado para reagir contra o acto da administração fiscal – despacho de 
reversão não devidamente fundamentado – aqui em causa, ao contrário 
do que conclui a decisão ora recorrida.

15.
Sendo a impugnação judicial o meio idóneo e adequado para reagir 

contra o despacho de reversão aqui em apreço, tendo o ora Recorrente 
legitimidade para tanto, e tendo a impugnação judicial sido apresentada 
em tempo, não haverá motivo para rejeitar a petição inicial, devendo, 
antes o processo seguir os seus termos normais até à prolação da de-
cisão final.

16.
Deste modo, permite -se o Recorrente discordar da decisão de que ora 

recorre, requerendo a admissão do presente recurso e, subsequentemente, 
a revogação da decisão proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Leiria, com a consequente admissão da petição inicial e prossegui-
mento dos autos até final.

Termos em que espera o Recorrente ver concedido o provimento ao 
presente recurso».
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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, conforme doutrina e 
jurisprudência que refere.

1.4. O processo tem os vistos dos Exmºs. Adjuntos.
2. No despacho impugnado houve -se por provado o seguinte:

«a)
A execução fiscal em causa nos autos tem o n.° 2119200101002147 

e apensos e foi instaurada no Serviço de Finanças de Torres Novas, de 
Euroconsumidor, Comércio a retalho Electrodomésticos Utilidades Lda., 
conf. inf. de fls. 14 dos autos.

b)
Ainda a fls. 14 consta o despacho de reversão contra o aqui impug-

nante (e outros), por reversão.
c)

A fls. 7 dos autos consta a nota de citação em 07.04.2005 na pessoa do 
aqui impugnante, por reversão, no processo supra referido e na qualidade 
de responsável subsidiário para pagamento da quantia exequenda, no 
montante de € 12.933,00.

d)
A petição inicial da presente impugnação deu entrada neste TAF em 

08/06/2005».
3.1. Uma vez mais é este Tribunal solicitado a pronunciar -se sobre 

a questão de definir o meio processual de que deve usar o executado 
por reversão que pretende a nulidade ou a anulação do despacho dela 
determinativo, por ilegal.

Face à recorrência do tema, retoma -se aqui o que se escreveu no 
acórdão de 29 de Junho de 2005, proferido no recurso nº 501/05, em 
que, aliás, a argumentação do recorrente, ainda que mais concisa, era 
semelhante àquela com que agora nos confrontamos.

Nesse aresto, depois de se sublinhar que a questão tem merecido trata-
mento uniforme por parte do Tribunal, transcreveu -se o seguinte trecho 
do acórdão de 12 de Maio de 2005, proferido no recurso nº 1229/04:

«(...) como este S.T.A. vem decidindo, o despacho de reversão da 
execução não é passível de impugnação judicial, mas sim de oposição 
à execução fiscal (v. entre outros, os Acs. S.T.A. de 4/11/98, rec. 22728, 
24/1/01, rec. 25701 e 7/5/03, rec. 159/03, relatado pelo ora relator).

Neste, a este propósito, referiu -se o seguinte:
“Porém, a impugnação apenas é admitida, como decorre do art. 97º. 

nº 1 do citado compêndio normativo, nas situações previstas nas suas 
alíneas a) e g).

Significa isto que o revertido pode deduzir impugnação judicial, 
com fundamento em qualquer ilegalidade, porém, apenas naquelas si-
tuações; nelas não se inclui, todavia, o despacho que ordena a reversão 
da execução.

De concluir é, pois, que do despacho que ordena a reversão não cabe 
impugnação judicial.

Por outro lado, face ao disposto no artº 204º nº 1 al. b) do C.P.P.T., 
desde logo resulta que, quando o revertido pretenda discutir a responsa-
bilidade pelo pagamento da divida, o meio próprio é a oposição.

O que também resulta do art. 151º daquele Compêndio normativo 
(C.P.P.T.), na medida em que o afastamento da responsabilidade da 
pessoa citada pelo pagamento da dívida traduz -se na ilegitimidade 
daquela face à instância executiva, constituindo um dos pressupostos 
da responsabilidade subsidiária, o que, tudo, deve ser discutido em 
sede de oposição”.

Em suma, ao usar o meio processual impugnação judicial em vez da 
oposição à execução, cometeu o recorrido e então impugnante, erro na 
forma do processo».

3.2. O recorrente afirma que o que põe em causa com a impugna-
ção judicial deduzida é a nulidade, por ilegalidades várias, do acto de 
reversão, e não a execução fiscal na sua globalidade; assim, a situação 
não cabe na previsão da alínea i) do nº 1 do artigo 204º do Código de 
Processo e de Procedimento Tributário (CPPT).

Mas já o artigo 151º nº 1 do CPPT afirma ser a oposição o meio pro-
cessual adequado para questionar os pressupostos da responsabilidade 
subsidiária, ou seja, o meio para o revertido questionar a legalidade do 
despacho de reversão quanto à sua legalidade, designadamente, como 
aqui é o caso, a inexistência de bens do devedor originário.

É certo que, nos termos das alíneas c) e d) do artigo 99º do CPPT, a 
impugnação pode fundar -se em qualquer ilegalidade, designadamente, 
a «ausência ou vício da fundamentação legalmente exigida» e a «pre-
terição de outras formalidades legais». Sendo objectivo do recorrente 
demonstrar que o acto que determinou a reversão da execução contra si 
enferma de vício atinente à fundamentação, e que não foram cumpridas 
formalidades impostas pela lei, parece adequado, à luz das transcritas 
alíneas, usar a impugnação.

Mas o artigo 99º do CPPT não pode ser lido isoladamente.
O artigo 97º do diploma, ao enumerar os tipos de processos que se 

incluem no processo judicial tributário, refere -se, em várias alíneas, a im-
pugnações: dos actos de liquidação de tributos, dos de fixação de matéria 
tributável, dos de fixação de valores patrimoniais, dos de indeferimento 
de reclamações graciosas, dos administrativos em matéria tributária que 
comportem a apreciação da legalidade da liquidação, e das providências 
cautelares adoptadas pela Administração Tributária.

A impugnação dos despachos de reversão proferidos no processo de 
execução fiscal não cabe neste rol.

Surpreende -se, em tudo isto, alguma confusão terminológica de que 
o legislador não sai inocentado.

Na realidade, os actos praticados na execução fiscal pelo órgão que 
a dirige são judicialmente «impugnáveis», isto é, podem ser levados à 
discussão perante os tribunais, mas sem que essa sua «impugnação» se 
faça através do processo judicial tipificado denominado «impugnação 
judicial».

Em regra, esses actos são impugnáveis mediante a forma processual a 
que, hoje, o artigo 276º do CPPT chama «reclamação», e que, anterior-
mente, o artigo 355º do Código de Processo Tributário designava por 
«recurso judicial» (designação que, ainda assim, continua a ser usada 
nos artigos 62º nº 1 alínea g) do Estatuto dos Tribunais Administrativos e 
Fiscais de 1984, na redacção dada pelo artigo 1º de decreto -lei nº 229/96, 
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de 29 de Novembro, 10º nº 1 do Regulamento de Custas nos Processos 
Tributários, e no já citado 97º nº 1 alínea n) do próprio CPPT).

Porém, no que toca ao despacho de reversão, alguma doutrina e a 
generalidade da jurisprudência têm entendido que o meio mais adequado, 
por melhor tutelar os interesses do revertido, não é aquela reclamação, 
mas a oposição à execução. Os argumentos em que se estriba este 
entendimento, que aqui nos dispensamos de referir por não ser questão 
que se imponha tratar no presente recurso, em que a alternativa colocada 
é entre a impugnação e a oposição, podem ver -se em JORGE LOPES 
DE SOUSA, CÓDIGO DE PROCEDIMENTO E DE PROCESSO 
TRIBUTÁRIO ANOTADO, 4ª edição, pág. 1044 a 1045.

A decisão recorrida integrou -se nesta corrente doutrinária e jurispru-
dencial, como, aliás, nela é referido.

3.3. Queixa -se o recorrente de que a interpretação da lei de que resulte 
o entendimento de que o meio processual adequado para fazer valer 
os seus direitos, num caso como o presente, é a oposição à execução, 
«constitui uma interpretação inconstitucional por clara violação do seu 
direito de acesso aos tribunais e aos seus direitos de defesa constitucio-
nalmente consagrados» (conclusão 13.).

Mas não é por o processo seguir uma ou outra forma que deixam de 
ser apreciados os fundamentos alegados pelo interessado. Ao invés, 
é para melhor o possibilitar que se deve seguir a forma apropriada e 
não outra.

Improcedem, pelo exposto, as conclusões das alegações do recurso.
4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de 

Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo em, 
negando provimento ao recurso, confirmar a decisão impugnada.

Custas a cargo do recorrente, com 1/6 (um sexto) de procuradoria.
Lisboa, 8 de Março de 2006. — Baeta de Queiroz (relator) — Pimenta 

do Vale — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 8 de Março de 2006.

Assunto:

Oposição à execução. Caducidade da liquidação. Regime do 
seu conhecimento. Convolação. Impugnação judicial.

Sumário:

 I — A caducidade da liquidação não é de conhecimento 
oficioso.

 II — Não é possível convolar o processo de oposição à execu-
ção em processo de impugnação se naquele são alegados 
fundamentos, quer de oposição, quer de impugnação.

Processo n.º 1254/05 -30.
Recorrente: João Castel -Branco Guerreiro Pereira.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lúcio Barbosa.

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

1. JOÃO CASTEL -BRANCO GUERREIRO PEREIRA, identifi-
cado nos autos, opôs -se, junto do TAF de Loulé, a uma execução fiscal 
que contra ele reverteu.

O Mm. Juiz daquele Tribunal absolveu a Fazenda Pública da ins-
tância.

Inconformado, o oponente interpôs recurso para este Supremo Tri-
bunal. Formulou as seguintes conclusões nas respectivas alegações de 
recurso:

I. A decisão recorrida devia ter conhecido da caducidade do direito à 
liquidação da contribuição autárquica dos anos de 1995, 1996 e 1999, 
por tal caducidade ser do conhecimento oficioso, por força do disposto 
no artigo 331° do Código Civil.

II. A decisão recorrida infringiu por isso o disposto no artigo 333° 
n. 1 do Código Civil.

III. Não sendo, assim, superiormente entendido o que se admite, para 
efeito de raciocínio. Sempre,

IV. A decisão recorrida ao julgar a oposição, não a convolando em 
impugnação judicial, negou os princípios da legalidade e aproveitamento 
processual, pois tanto a ilegitimidade da agravante como a caducidade do 
direito à liquidação são ilegalidades sindicáveis por via da impugnação 
judicial, sendo que esta forma processual era viável e útil.

V. E infringiu as normas dos artigos 97° n. 3 da Lei Geral Tributária 
e 98° n. 4 do Código do Procedimento e Processo Tributário.

VI. Pois o sentido das normas em causa não é outro que não seja 
o do aproveitamento dos actos praticados, para que os interesses dos 
administrados possam ser apreciados judicialmente.

VII. Motivo por que se requer que a decisão recorrida seja alterada 
no sentido da oposição, forma de processo usada pela ora agravante, ser 
convolada em impugnação judicial, assim se fazendo Justiça.

Contra -alegou a Fazenda Pública, que sintetizou no seguinte quadro 
conclusivo as suas contra -alegações:
 A caducidade do direito à liquidação da contribuição autárquica 

dos anos de 1995, 1996 e 1999 não é de conhecimento oficioso atendendo 
que as normas especiais de direito tributário não prevêem esse regime, 
prevendo apenas o conhecimento oficioso do instituto da prescrição.
 Por outro lado, a caducidade da liquidação é um vício de liqui-

dação que gera mera anulabilidade.
 É regra geral que a anulabilidade tem de ser invocada pelas 

partes.
 Não pode ser a oposição convolada em impugnação judicial 

por terem sido articulados fundamentos próprios de cada uma das duas 
formas de processo não cabendo ao Tribunal optar por um dos funda-
mentos contra o outro, e por um processo contra o outro e é certo que 
o processo judicial não é divisível.

O EPGA junto deste STA defende que o recurso não merece pro-
vimento.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto fixada na instância:
• A execução fiscal foi instaurada no Serviço de Finanças de Faro 

inicialmente contra as Construções Sotavento, Ld., por dívidas de con-
tribuição autárquica relativa a fracções autónomas do prédio urbano 
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inscrito na matriz predial urbana da Sé (Faro) sob o artigo 7413, dos 
anos de 1995, 1996, 1999, 2000, 2001 e 2002.

• Posteriormente a mesma reverteu contra o Oponente quanto à 
fracção “CI” do mesmo prédio com o fundamento de as mesmas lhe 
pertencerem.

• Por escritura e respectiva rectificação outorgadas em 8 de Março 
de 1991 e em 3 de Agosto de 1994, ambas no 1º Cartório da Secretaria 
Notarial de Faro, os então proprietários do terreno onde depois foi cons-
truído o prédio urbano inscrito na matriz predial urbana da Sé (Faro) sob 
o artigo 7413 deram -no à Construções Sotavento, Ld. contra a futura 
entrega, depois de construído o prédio, entre outras, da fracção autónoma 
“CI” ao ora Oponente, a qual ali lhe foi doada por seu pai.

• A permuta seria concretizada na própria constituição da propriedade 
horizontal.

• Foi reservado direito de propriedade até à entrega da fracção mas 
esse facto não foi inscrito no registo.

• A constituição da propriedade horizontal foi inscrita no registo 
predial a 27 -05 -1995.

• Nunca o adquirente ora Oponente nem a sociedade construtora do 
prédio em causa requereram ao Serviço de Finanças de Faro a alteração 
matricial quanto a titularidade, daquela fracção, pelo que desconhecendo 
aquele Serviço de Finanças aqueles actos notariais foi liquidadas as 
respectivas contribuições autárquicas em nome da sociedade cons-
trutora.

• Foi efectuada penhora de vária fracção autónomas, tendo o respec-
tivo registo ficado provisório por natureza, nos termos do art. 92º n. 2 
alíneas a) e b) do Código do Registo Predial.

• Para efeitos de conversão do citado registo, foi feita a notificação 
nos termos do art. 119.º do Código do Registo Predial, aos titulares 
aí mencionados, Maria Luísa Leal de Brito da Mana, João Castelo 
Branco Guerreiro Pereira, José Luís Leal de Brito da Mana e Maria 
José Castelo Branco Guerreiro Pereira, tendo a primeira apresentado 
requerimento onde informa que o ora Oponente é proprietário da fracção 
“CM” e “V” juntando os respectivos títulos aquisitivos, as escrituras 
já mencionadas.

• Na posse de tais escrituras, o Serviço de Finanças de Faro efectuou 
a reversão, nos termos e ao abrigo art. 158º do CPPT, contra a actual 
proprietária da fracção em causa, a ora Oponente, por despacho de 
23 -03 -2004, tendo ele sido citado em 23 -03 -2004.

3. A primeira questão que o recorrente invoca é a da caducidade do 
direito do Estado à liquidação. Segundo ele, a dita caducidade é de 
conhecimento oficioso.

Será assim?
Será a caducidade da liquidação de conhecimento oficioso?
A questão é controversa.
Defendem uns, arrimando -se no disposto no art. 333, 1, do Código 

Civil (CC), que a mesma é de conhecimento oficioso.
Objectam outros que, sendo a caducidade da liquidação uma ile-

galidade que afecta o respectivo acto, e não sendo caso de nulidade, 
terá um tratamento idêntico às restantes ilegalidades, susceptíveis de 
impugnação, e como tal a necessitar de alegação prévia. Ou seja: a 
caducidade não é de conhecimento oficioso.

Quid juris?

A caducidade do direito do Estado à liquidação, ao contrário da 
prescrição, não obteve acolhimento no Código do Processo das Con-
tribuições e Impostos.

A sua pesquisa haveria de fazer -se nas várias leis de tributação (vide, 
a título de exemplo, o art. 28º do CIMV, o art. 94º, do CCI, o art. 35º 
do CIP e o art. 41º do CIC).

Não assim a prescrição que constava expressamente do art. 27º do 
CPCI.

Não era esta então de conhecimento oficioso, a não ser em hipóteses 
contadas (vide §§ 2º e 3º deste artigo).

O Código de Processo Tributário vem consagrar expressamente a 
figura da caducidade do direito à liquidação de impostos e outras pres-
tações tributárias (art.33º), nada adiantando, porém, sobre o regime do 
seu conhecimento (se era oficioso ou não).

Por sua vez, consagra -se também nesse Código a prescrição das 
obrigações tributárias (art.34º), esclarecendo -se que o seu conhecimento 
é oficioso (art. 259º).

A caducidade da liquidação tem depois assento na Lei Geral Tribu-
tária (art. 45º), nada se dizendo também aqui sobre o regime do seu 
conhecimento.

Por sua vez, a prescrição das dívidas tributárias tem previsão no 
art. 48º da LGT, estatuindo o art. 175º do CPPT que o seu conhecimento 
é oficioso.

Não havendo nas leis tributárias qualquer norma sobre o regime do 
conhecimento da caducidade da liquidação, impõe -se saber se esta é ou 
não de conhecimento oficioso.

Já vimos que aqueles que assim pensam, ou seja, que defendem que 
a caducidade da liquidação é de conhecimento oficioso, estribam o seu 
pensamento no art. 333º, 1, do CC, que reza assim:

“A caducidade é apreciada oficiosamente pelo tribunal e pode ser 
alegada em qualquer fase do processo, se for estabelecida em matéria 
excluída da disponibilidade das partes”.

Pois bem. Como, no tocante a impostos, estamos patentemente pe-
rante matéria excluída da disponibilidade das partes, é óbvio que, para 
quem entende aplicável este preceito, é a caducidade de conhecimento 
oficioso.

Mas não nos parece ser este a melhor solução.
Desde logo, e se bem atentarmos, não é paralelo o caminho seguido no 

direito civil para a prescrição (a invocar sempre pelas partes – art. 303º 
do CC), o que desde logo evidencia não haver aqui consonância com 
o direito tributário, onde, como vimos, a prescrição é de conhecimento 
oficioso. Não é pois decisivo apontar a regra prevista no CC para a 
caducidade, pois, como vimos, onde as disposições são expressas – na 
prescrição – o regime é diverso.

Depois porque se nos afigura patentemente que a liquidação efectuada 
já depois de decorrido o prazo de caducidade, é apenas uma ilegalidade, 
idêntica a outras ilegalidades, susceptível de gerar a anulabilidade do 
acto, a alegar expressamente no processo de impugnação.

Vemos realmente no art. 99º do CPPT que constitui fundamento de 
impugnação “qualquer ilegalidade”, sendo que nos parece inequívoco 
que a liquidação depois de decorrido o prazo de caducidade, é igualmente 
uma ilegalidade idêntica a todas as outras que se englobam no citado 
art. 99º do CPPT, e que não merece pois tratamento diverso.
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A necessitar de alegação na petição inicial. Sob pena do seu conhe-
cimento ficar precludido.

Tal e qual como acontece com as outras ilegalidades.
Estando nós no domínio da legalidade tributária, afigura -se -nos ser 

de apelar aos princípios que a regem, a procurar no direito tributário, 
e não ao Código Civil.

É certo que a prescrição é de conhecimento oficioso. Mas aqui po-
demos ver uma questão que tem a ver com a eficácia do acto, que não 
com a sua ilegalidade, justificando assim tratamento diverso.

Concluímos assim que a caducidade da liquidação não é de conhe-
cimento oficioso.

Falecem pois, e desde logo, as duas primeiras conclusões das ale-
gações de recurso.

Mas seria possível a convolação pretendida pelo recorrente?
Não é.
Na verdade, na petição inicial, o recorrente invocou dois fundamentos: 

um (ilegitimidade substantiva) que é fundamento de oposição. Outro (ca-
ducidade do direito à liquidação) que é fundamento de impugnação.

E o meio processual usado foi o da oposição à execução.
Quer isto dizer que o recorrente utilizou num dado meio processual 

(oposição à execução) fundamentos que são de processos diversos, como 
vimos: um de oposição, outro de impugnação.

Assim sendo, não pode o tribunal substituir -se ao contribuinte, op-
tando por um dos fundamentos contra o outro ou por um meio processual 
em vez de outro.

Nem é possível admitir a divisibilidade do processo.
A escolha dos meios processuais é, como bem refere o Mm. Juiz a 

quo “responsabilidade mas também direito da parte e não do juiz, o que 
tornaria ilegítima qualquer tentativa de escolha entre a apreciação aqui 
da ilegitimidade ou na impugnação da caducidade”.

Assim, a convolação, que normalmente é possível, como emanação 
do princípio pro actione – vide artºs. 98º, nºs 3 e 4, do CPPT – não 
pode obter acolhimento nos presentes autos, pelas razões que acima 
expusemos.

Improcedem assim igualmente as conclusões terceira a sétima das 
alegações de recurso.

A pretensão do recorrente está assim inevitavelmente votada ao in-
sucesso.

4. Face ao exposto, acorda -se em negar provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente, fixando -se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 8 de Março de 2006. — Lúcio Barbosa (relator) — Pimenta 

do Vale — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 15 de Março de 2006.

Assunto:

Imposto sobre o valor acrescentado. Execução fiscal. Opo-
sição. Ilegitimidade do executado. Legalidade do acto de 
liquidação.

Sumário:

O executado por dívida de IVA que lhe foi liquidada e no-
tificada, sem reacção, ao opor -se à sequente execução 
fiscal invocando não ser devedor, por nunca ter exercido 
qualquer actividade de onde possa ter resultado a dívida, 
não está a suscitar a sua ilegitimidade para a execução, 
mas a questionar a legalidade do acto de liquidação, o que 
não serve de fundamento à oposição à execução.

Processo n.º 843/05.
Recorrente: André Santos Dias Costa.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Baeta de Queiroz.

Acordam no Supremo Tribunal Administrativo (STA):
1.1. ANDRÉ SANTOS DIAS COSTA, residente em Santarém, 

recorre da sentença do Mmº. Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Leiria que absolveu da instância a Fazenda Pública na oposição à 
execução fiscal contra si instaurada para cobrança de dívida de imposto 
sobre o valor acrescentado (IVA) relativo ao ano de 2000.

Formula as seguintes conclusões:

«A)
A questão fundamental em causa na oposição do aqui recorrente, não 

tange à legalidade da divida exequenda, dado que a matéria submetida 
à apreciação do douto tribunal recorrido, respeitou à questão da legiti-
midade ou ilegitimidade do oponente nos autos.

B)
Salvo melhor opinião, a alegação em sede de oposição de nunca 

ter exercido qualquer actividade devido à doença que padece e de não 
poder ser responsabilizado pelo pagamento da divida, é matéria que 
respeita à ilegitimidade do oponente e que além do mais, se encontra 
dada por provada.

C)
Trata -se do oponente aqui recorrente não figurar na relação tribu-

tária como sujeito passivo do imposto e nessa consonância, não estar 
vinculado ao cumprimento da prestação fiscal, seja como contribuinte 
directo, substituto ou responsável, o que salvo o respeito por entendi-
mento diferente questão de ilegitimidade do sujeito e não de legalidade 
da divida exequenda.

D)
Mal andou a decisão sob recurso, que ao assim não entender violou 

o disposto no art. 204° do CPPT, sendo assim, susceptível do conve-
niente reparo.

Termos em que nos melhores de direito aplicável (...) se deve dar 
provimento ao presente recurso, revogando -se a decisão recorrida e 
considerando o oponente como parte ilegítima na relação tributária em 
causa, tudo com as demais consequências legais».
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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, devendo confirmar -se 
a decisão impugnada.

1.4. O processo tem os vistos dos Exmºs. Adjuntos.
2. A sentença assentou na seguinte base factual:

«1.
Por dívidas de IVA do ano de 2000 no valor de € 1.496,40 foi instau-

rado processo de execução fiscal contra o oponente.

2.
o oponente foi notificado da liquidação, cujo prazo de pagamento 

voluntário terminou em 29/8/2002 (fls. 9 cujo conteúdo se dá por inte-
gralmente reproduzido).

3.
A douta petição inicial foi apresentada em 14/1/2003.

4.
O oponente nunca desenvolveu qualquer actividade comercial, nem 

nunca prestou quaisquer serviços susceptíveis de pagamento de IVA. 
Nunca teve qualquer actividade comercial ou qualquer outra.

5.
O executado é portador de incapacidade que não lhe permite o exer-

cício de qualquer actividade comercial com incidência de IVA.

6.
O executado nunca possuiu qualquer estabelecimento onde vendesse 

ou comercializasse qualquer produto. Vive dependente da sua mãe, 
sendo esta que provem às suas necessidades básicas e a todo o seu 
sustento».

3.1. Notificado de um acto de liquidação que apurou o montante de 
IVA de € 1.496,40, e o identificou como devedor, o ora recorrente não 
procedeu ao pagamento da quantia liquidada no prazo de cobrança 
voluntária, nem se noticia que tenha reagido por qualquer meio.

Esgotado aquele prazo, e instaurada a correspondente execução fiscal, 
veio opor -se a esta, alegando, em súmula, que nunca exerceu actividade 
sujeita a IVA, vivendo dependente e a expensas de sua mãe, que provê 
a todo o seu sustento, só por lapso podendo explicar -se a instauração 
da execução contra si.

A Fazenda Pública foi absolvida da instância nessa oposição, por a 
sentença ter considerado que os fundamentos alegados pelo oponente, 
pondo em causa a legalidade em concreto da liquidação, não podiam 
servir de arrimo à oposição à execução, já que lhe fora dada oportuni-
dade de discutir essa legalidade em sede própria; mais entendeu não 
ser possível a convolação para impugnação judicial, por a petição se 
mostrar, para esse efeito, extemporânea.

Responde o oponente com o presente recurso jurisdicional, em que 
sustenta que o fundamento da oposição não é a ilegalidade da liquida-
ção, mas a sua ilegitimidade para a execução: a alegação de nunca ter 

exercido qualquer actividade e de não poder ser responsabilizado pelo 
pagamento da divida é matéria que respeita à ilegitimidade, pois não 
figura na relação tributária como sujeito passivo do imposto e não está 
a nenhum título vinculado ao cumprimento da prestação fiscal.

3.2. De acordo com a alínea b) do nº 1 do artigo 204º do Código de 
Procedimento e de Processo Tributário, a ilegitimidade para a execução 
fiscal, pertinente para efeitos da respectiva oposição, é a que resulta de

 - não ser o próprio devedor que figura no título ou seu sucessor;
 - não figurar no título e não ser responsável pelo pagamento da dí-

vida;
 - não ter sido, no período a que respeita a dívida, possuidor dos bens 

que a originaram.
As duas primeiras hipóteses não bafejam o recorrente que, figurando 

no título executivo, como figura, não pretende ser pessoa diferente da 
que dele consta.

A terceira também lhe não serve, pois o IVA não é imposto que tenha 
origem na posse de quaisquer bens.

A realidade é diferente da configurada pelo recorrente: ao dizer que 
nunca exerceu qualquer actividade que pudesse torná -lo devedor de 
IVA, o que está a afirmar é que a Administração incorreu em erro 
de facto ou de direito quando procedeu à liquidação que originou a 
execução fiscal.

Ao menos a partir dessa liquidação, o recorrente passou a ser sujeito 
passivo da relação jurídica tributária, como devedor de imposto; e a 
extracção do título executivo em que figura como tal tornou -o parte 
legítima para a respectiva execução fiscal. Não se vê como, perante tal 
título executivo, possa falar -se de lapso na instauração da execução; 
o que evidencia que o lapso acusado pelo recorrente não se reporta à 
execução fiscal, mas ao acto de liquidação que está na sua origem.

Assim, o que no processo questiona não é, verdadeiramente, a sua 
legitimidade para a execução fiscal, mas o acto tributário que, tomando 
determinados factos, os entendeu como dando origem a uma obrigação 
de imposto, o identificou como sujeito passivo e quantificou a obriga-
ção. È esta complexa operação, e não a execução fiscal, em si, que o 
recorrente pôs em causa no presente processo.

Mas, como lhe foi respondido pela sentença recorrida, não podia 
fazê -lo, pois a lei reserva a oposição à execução fiscal à discussão 
de outras questões que não a legalidade do acto de liquidação. Para 
sindicar a liquidação existem meios impugnatórios, dos quais podia 
ter -se socorrido, já que ela lhe foi notificada. Agora, como acrescentou 
a sentença, o direito do recorrente a usar o meio judicial adequado – a 
impugnação judicial – caducou pelo decurso do tempo, razão por que 
não é possível aproveitar a sua petição para fazer seguir o processo sob 
essa forma e aí apreciar a pretensão que trouxe a juízo – declarar que, 
de acordo com a lei, não é devedor do IVA em execução.

Improcedem, pelo exposto, as conclusões das alegações de recurso.
4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de 

Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo em, 
negando provimento ao recurso, confirmar a sentença impugnada.

Custas a cargo do recorrente, fixando -se a procuradoria em 50 % 
(cinquenta por cento).

Lisboa, 15 de Março de 2006. — Baeta de Queiroz (relator) — Pi-
menta do Vale — Brandão de Pinho.
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Acórdão de 15 de Março de 2006.

Assunto:

IRC. Artigo 57.º-A do CIRC. Pagamentos a entidades residen-
tes em países com regime fiscal privilegiado. Decreto -Lei 
n.º 88/94, de 2 de Abril. Regime de tributação claramente 
mais favorável.

Sumário:

 I — Nos termos do artigo 57.º-A do CIRC, introduzido pelo 
Decreto -Lei n.º 37/95, de 14 de Fevereiro, «o regime 
fiscal claramente mais favorável» é definido pelas pre-
sunções dos índices previstos no seu n.º 2.

 II — Não valendo, para o efeito, a elencagem constante da 
Portaria n.º 377-B/94, de 15 de Junho.

Processo n.º 1078/05 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorridos: Rolando da Cunha Melo, S. A., e Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

O Ministério Público vem recorrer da sentença do Tribunal Adminis-
trativo e Fiscal de Braga, que julgou procedente a impugnação judicial 
deduzida por Rolando da Cunha Melo, SA., contra a liquidação do IRC, 
de 1997, no montante de €125.013,72, que consequentemente anulou.

Fundamentou -se a decisão em que a Portaria n.º 377 -B/94, de 15 de 
Junho, não é aplicável nos autos, pois e desde logo, “o n.º 1 do art. 57.º -A
(do CIRC) não fala em território de fiscalidade privilegiada, mas sim 
em regime fiscal claramente mais favorável, dizendo -se depois, no 
n.º 2 do preceito, em que consiste tal regime” pelo que não havia, à 
época, uma listagem dos territórios tidos como de fiscalidade claramente 
mais favorável sendo assim mister averiguar da existência dos índices 
referidos no n.º 2 do mesmo normativo, sendo que “Gibraltar foi su-
mariamente considerado um território de fiscalidade privilegiada, sem 
que a Administração Fiscal tenha indagado, como devia, da existência 
de alguns dos ditos índices”.

O recorrente formulou as seguintes conclusões:
1 – O art. 57.º -A do CIRC foi introduzido pelo Decreto -Lei n.º 37/95, 

de 14 de Fevereiro, sendo aprovado ao abrigo da autorização legislativa 
concedida pela Lei n.º 75/93, de 20 de Dezembro;

2 – A referida norma legal visou disciplinar os pagamentos a entida-
des residentes em países com regime fiscal privilegiado para efeitos de 
determinação do lucro tributável, de modo a evitar a evasão e fraude 
fiscais;

3 – O Decreto -Lei n.º 88/94, de 2 de Abril, foi aprovado ao abrigo da 
autorização legislativa concedida pela mesma Lei, tendo por objecto a 
exclusão de benefícios fiscais a favor das entidades residentes em países, 
territórios ou regiões cujo regime de tributação fosse claramente mais 
favorável do que o regime vigente em território português, em matéria 

de rendimentos resultantes de operações de valores representativos de 
dívida pública transaccionáveis;

4 – A Portaria n.º 377 -B/94, de 15 de Junho, aprovou a lista de 
países, territórios e regiões cujo regime de tributação dos rendimentos 
de valores mobiliários representativos da dívida pública considerou 
claramente mais favorável do que o correspondente à tributação da-
queles em território português;

5 – Essa lista foi aprovada com referência ao n.º 1 do art. 3.º do 
Decreto -Lei n.º 88/94, de 2 de Abril, dela fazendo parte o território 
de Gibraltar;

6 – O Decreto -Lei n.º 37/95, de 14 de Fevereiro, não contém qualquer 
norma idêntica à constante do n.º 2 do art. 3.º do Decreto -Lei n.º 88/94, 
certamente porque o legislador considerou desnecessário regulamentar 
de novo a mesma matéria;

7 – Quando foi introduzido o art. 57.º -A do CIRC já existia no or-
denamento jurídico português um diploma que delimitava o conceito 
de “regime fiscal claramente mais favorável”, fazendo -o através da 
enumeração taxativa dos países, territórios ou regiões que se encon-
travam nessas condições, sendo esse diploma a Portaria n.º 377 -B/94, 
de 15 de Junho, que é aplicável ao caso dos autos;

8 – Por isso, a Administração Fiscal não tinha que proceder a qual-
quer indagação sobre o regime fiscal vigente naquele território, uma 
vez que o ordenamento jurídico português já o havia reconhecido como 
estando abrangido por um regime fiscal claramente mais favorável;

9 – Assim, as importâncias pagas pela impugnante à sociedade 
“Oblique, LTD”, sedeada em Gibraltar, no exercício de 1997, no valor 
de 67.013.370$00 não são dedutíveis para efeitos de determinação do 
lucro tributável;

10 – A liquidação impugnada resultou apenas da exclusão desses 
custos, não padecendo de qualquer ilegalidade;

11 – O M.mo Juiz a quo não interpretou correctamente as normas 
legais referidas nestas conclusões, violando designadamente o disposto 
no art. 57.º -A do CIRC, bem como a Portaria n.º 377 -B/94, de 15 de 
Junho.

E contra -alegou a impugnante, pugnando pelo acerto da decisão.
E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
1 – A Administração Fiscal procedeu a exame da contabilidade da 

impugnante, com referência a 1997, tendo, no relatório respectivo, 
proposto correcções de natureza quantitativa dos valores constantes 
da declaração fiscal da impugnante – fls. 26 a 35, maxime fl. 33, do 
processo administrativo apenso;

2 – Essas alterações consistiram na não admissão, como custos do 
exercício, dos valores registados, na contabilidade da impugnante, 
como comissões pagas a uma sociedade com sede em Gibraltar, que foi 
considerado território de fiscalidade privilegiada – fls. 29 do processo 
administrativo apenso;

3 – Em 19 de Outubro de 2001, a Administração Fiscal procedeu à 
liquidação – fls. 30;

4 – Daquelas alterações, levou, em 5 de Dezembro de 2001, a im-
pugnante recurso hierárquico para o Ministro das Finanças – fls. 6 e ss. 
do processo de reclamação apenso;

5 – A impugnante pagou € 125.013,72, do valor da liquidação, em 
27 de Dezembro de 2002 – fls. 48.
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Vejamos, pois:
Dispõe o art. 57.º -A do CIRC, aditado pelo Decreto -Lei n.º 37/95, 

de 14 de Fevereiro:
“1  - Não são dedutíveis para efeitos de determinação do lucro tri-

butável as importâncias pagas ou devidas, a qualquer título, a pessoas 
singulares ou colectivas residentes fora do território português e aí 
submetidas a um regime fiscal claramente mais favorável, salvo se o 
sujeito passivo puder provar que tais encargos correspondem a opera-
ções efectivamente realizadas e não têm um carácter anormal ou um 
montante exagerado.

2  - Considera -se que uma pessoa singular ou colectiva está submetida 
a um regime fiscal claramente mais favorável quando no território de 
residência da mesma não for tributada em imposto sobre o rendimento 
ou, relativamente às importâncias pagas ou devidas mencionadas no 
número anterior, houver lugar a uma tributação sobre o rendimento 
nesse território inferior a 20%.”

O preâmbulo do diploma consigna que tal se deve ao combate que é 
decisivo, à fraude e evasão fiscal, dada a sua cada vez maior dimensão 
internacional, resultante da crescente internacionalização das empresas, 
da maior mobilidade das pessoas e dos capitais e do próprio desenvol-
vimento das técnicas utilizadas para o efeito, tomando -se duas medidas 
anti -abuso e consistindo uma delas na inversão do ónus da prova referido 
no dito n.º 1, 2ª parte.

O referido diploma legal resulta do uso da autorização legislativa 
consagrada na Lei n.º 75/93, de 20 de Dezembro (Orçamento de Estado 
para 1994), no seu art. 28.º, que autorizou o Governo a legislar sobre 
medidas anti -abuso, “para efeitos de IRS e IRC”.

A mesma lei concretizou idêntica autorização legislativa, de que 
resultou o Decreto -Lei n.º 88/94, de 2 de Abril, visando igualmente 
combater a fuga aos impostos, agora no domínio dos rendimentos pro-
venientes de valores representativos de dívida pública transaccionável, 
excluindo os benefícios fiscais ali previstos às entidades residentes em 
países, territórios ou regiões cujo regime de tributação fosse claramente 
mais favorável do que o vigente em território português.

Diploma regulamentado pela Portaria n.º 377 -B/94, de 15 de Junho, 
que veio definir, para o efeito, os países, territórios ou regiões que se 
encontram abrangidos por um “regime de tributação claramente mais 
favorável”, entre os quais se encontra o território de Gibraltar.

Ora, pretende o recorrente que tal listagem valha também para o dito 
art. 57.º -A do CIRC.

Mas não é assim.
Desde logo, o art. 28.º da Lei n.º 75/93 que concretiza a autorização 

legislativa, de que resulta o Decreto -Lei n.º 37/95, refere expressamente 
“para efeitos de IRS e IRC”.

Sendo que, relativamente à Portaria, igualmente se refere o âmbito 
de aplicação – os rendimentos provenientes de valores representativos 
de dívida pública transaccionável.

Depois, o Decreto -Lei n.º 37/95 não tinha de incluir a lista prevista 
no art. 3.º, n.º 2, do Decreto -Lei n.º 88/94, uma vez que se limita a 
alterar os Códigos de IRC e IRS, sendo que o Decreto -Lei n.º 88/94, 
contém uma regulamentação exaustiva criando “regras próprias para 
um sistema de liquidação de operações de valores representativos de 
dívida pública transaccionável”.

Acresce que a Portaria não pode revogar o CIRC, sequer interpretá -lo 
ou integrá -lo – art. 112.º, n.º 6 da Constituição.

Aliás, aquando da introdução no CIRC, do art. 57.º -A – em 14 de 
Fevereiro de 1995 – já tinha vindo a lume a Portaria n.º 377 -B que foi 
publicada em 15 de Junho de 1994, não obstante o que naquele foi 
incluído (o dito n.º 2).

Finalmente, refira -se que a expressão “regime fiscal claramente mais 
favorável”, constante tanto daquele art. 57.º -A como do Decreto -Lei 
n.º 88/94 – cf. art. 3.º  - é equivalente à de “regime fiscal privilegiado”, 
como, desde logo, resulta da epígrafe daquele primeiro normativo.

Verifica -se efectivamente uma distorção legislativa mas que, como 
tal, só ao legislador cumpre reparar.

Temos, assim, um regime diverso para efeitos do art. 57.º -A do CIRC 
e do Decreto -Lei n.º 88/94.

Aqui um sistema de elencagem  - art. 3.º, n.º 2 – concretizado na 
Portaria.

Ali, a consagração de índices ou pressupostos que à Administração 
cumpre demonstrar: não tributação em IRC ou inferior a 20%, o que 
não fez.

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

Sem custas.
Lisboa, 15 de Março de 2006. — Brandão de Pinho (relator) — Lúcio 

Barbosa — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 15 de Março de 2006.

Assunto:

Sentença. Vista do MP. Artigos 14.º, n.º 2, e 121.º do CPPT. 
Nulidade. Processo judicial tributário. Princípio do in-
quisitório.

Sumário:

 I — Antes de proferir sentença em processo de impugnação, 
impõe -se dar vista ao MP.

 II — Se, aberta vista com tal finalidade, o MP requer uma 
diligência que o juiz não entende necessária, proferindo 
imediatamente sentença, sem tomar posição sobre a 
diligência requerida, não ocorre nulidade por falta de 
audição do MP.

 III — O processo judicial tributário não é um processo de 
partes.

 IV — Vigora antes o princípio do inquisitório, devendo o juiz 
ordenar oficiosamente todas as diligências que se lhe 
afigurem úteis para conhecer a verdade relativamente 
aos factos alegados ou de que oficiosamente pode co-
nhecer.



396 397

 V — Alegando o oponente que não foi notificado da liquida-
ção, que é o fundamento da sua oposição, e não tendo o 
RFP contestado, deve o Juiz ordenar que a FP, em prazo 
cominado, faça prova documental dessa notificação, 
caso ela tenha ocorrido.

Processo n.º 1090/04 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: PROCONSTROI — Gabinete de Estudos e Realizações 

de Obras, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lúcio Barbosa.

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

1. PROCONSTROI – Gabinete de Estudos e Realizações de 
Obras, SA, com sede na Rua Amílcar Cabral, 11 -B, Lisboa, opôs -se, 
junto do então Tribunal Tributário de 1ª Instância de Lisboa, a uma 
execução fiscal que lhe foi instaurada.

O Mm. Juiz do TAF de Lisboa julgou a oposição procedente.
Inconformado, o MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs recurso para 

este Supremo Tribunal, tendo o senhor Procurador da República apre-
sentado alegações de recurso, cujas conclusões são as seguintes:

1. Quando os autos lhe foram presentes com vista, a fls. 51, o MP 
promoveu a notificação do RFP para documentar nos autos a notificação 
a oponente da liquidação do tributo sob cobrança coerciva.

2. E fê -lo, obviamente, por considerar tal diligência imprescindível 
para uma justa decisão da causa.

3. Isto porque a oponente fundamenta a sua posição na inexigibilidade 
do tributo por falta de notificação da liquidação, o RFP não contestou 
nem nada disse ou requereu e da certidão executiva junta a fls. 8 consta 
que a oponente foi notificada nos termos do artigo 87° do CIRC.

4. No seguimento de tal promoção, o julgador proferiu, imediatamente, 
sentença julgando improcedente a oposição, com base no ónus da prova 
e desconsiderando a promoção do MP.

5. Se o julgador considerava a promoção do MP inútil ou dilatória 
deveria tê -lo decidido em despacho fundamentado, sindicável.

6. E, antes de proferir sentença tinha de dar ao MP, por imposição 
legal, a possibilidade de emitir parecer sobre o mérito da causa, atento 
o estatuído nos artigos 14°/2, 113° e 211° do CPPT.

7. A omissão de tal formalidade, que a lei impõe, influi, decisivamente, 
no exame e decisão da causa, pelo que constitui nulidade, nos termos 
do artigo 201º do CPC, ex vi do artigo 2° /e)do CPPT.

8. É principio estruturante do processo judicial tributário o princípio do 
inquisitório pleno, previsto nos artigos 13.° do CPPT e 99.° da LGT.

9. Nos termos do qual o juiz deve ordenar as diligencias necessárias 
para a descoberta da verdade material.

10. No caso em análise é fundamental apurar se a liquidação do tributo 
em cobrança coerciva foi ou não notificada a oponente.

11. Pelo que deveria o Sr. Juiz ordenar a notificação do Sr. RFP para 
documentar tal notificação.

12. Em processo judicial tributário só e licito julgar com base no ónus 
da prova depois de terem sido ordenadas todas as diligencias necessárias 

à descoberta da veracidade dos factos de que e licito conhecer, nomea-
damente, os alegados pelas partes.

13. A sentença recorrida ao julgar procedente a oposição, com base 
no ónus da prova, sem saber se a oponente foi ou não notificada da li-
quidação afronta, clamorosamente, o principia do inquisitório, enquanto 
princípio estruturante do processo judicial tributário.

14. A sentença recorrida foi proferida contra normas expressas, de-
signadamente, as estatuídas nos artigos 13°, 14°/2, 113° e 211.° do CPP 
e 99.° da LGT.

Não houve contra -alegações.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. É o seguinte o quadro factual fixado na instância:
1. A administração fiscal liquidou, em 1999, à oponente IRC94 no 

montante de 25.424.213$00;
2. Porque não se mostrasse pago o imposto foi instaurada execução 

fiscal.
3. São duas as questões a apreciar neste recurso: a nulidade, decorrente 

da não audição do MP antes da prolação da sentença (conclusões 1ª a 7ª) 
e a violação do princípio do inquisitório (conclusões 8ª a 14ª).

Vejamos cada questão de per si.
3.1. Da alegada nulidade.
Consiste tal alegada nulidade na omissão da audição do MP.
Vejamos.
Dispõe o art. 14º, 2, do CPPT:
“O Ministério Público será sempre ouvido nos processos judiciais 

antes de ser proferida a decisão final, nos termos deste Código”.
Dispõe, por sua vez, o art. 121º do mesmo Código:
1. Apresentadas as alegações ou findo o respectivo prazo e antes de 

proferida a sentença, o juiz dará vista ao Ministério Público para, se 
pretender, se pronunciar expressamente sobre as questões de legalidade 
que tenham sido suscitadas no processo ou suscitar outras nos termos 
das suas competências legais.

2. Se o Ministério Público suscitar questão que obste ao conhecimento 
do pedido, serão ouvidos o impugnante e o representante da Fazenda 
Pública.

Quer isto dizer que, caso o Ministério Público não seja ouvido antes 
da sentença, ocorre omissão de formalidade que a lei prescreve, que 
patentemente pode influir no exame ou decisão da causa.

Ou seja, ocorre a nulidade prevista no art. 201º, 1, do CPC.
Nulidade que, a ter ocorrido, conduzirá à anulação do processado 

subsequente, incluindo a sentença – art. 201º, 2, do CPC.
Vejamos então.
Em 1/6/2004, o Mm. Juiz proferiu o seguinte despacho:
“Ao MP”.
Tal despacho foi proferido depois de decorrido o prazo para o RFP 

contestar o pedido formulado pelo oponente.
Ou seja, antes de proferida a sentença, pelo que se deve entender 

que tal despacho é proferido no cumprimento do disposto no art. 121º 
do CPPT

Notificado de tal despacho, o MP formulou o seguinte requeri-
mento:

“Antes do mais, sugiro se notifique o RFP para documentar nos autos 
a notificação à oponente da liquidação em causa…”.
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O Mm. Juiz não se pronunciou autonomamente, e nesta fase, sobre 
tal requerimento, proferindo imediatamente sentença.

Será que o Mm. Juiz deveria obrigatoriamente pronunciar -se sobre o 
requerimento? E tal omissão constitui a falada nulidade?

Vejamos.
O Ministério Público pode, nos termos do seu estatuto, intervir nos 

autos com a amplitude com que no caso actuou.
Mas tendo o Mm. Juiz ordenado a vista para cumprimento do dis-

posto no art. 121º do CPPT, por entender que o processo já continha 
os elementos necessários para proferir sentença, digamos que cumpriu 
desde logo o estatuído nos citados artºs. 14º, 2 e 121º, 1, ambos do 
CPPT.

É certo que também nada proibia o juiz de ordenar as diligências 
requeridas pelo MP. E até o deveria fazer, na circunstância concreta, 
como veremos depois. E, em tal caso, realizadas as mesmas, talvez se 
pudesse considerar a necessidade de nova vista ao MP, nos termos do 
citado art. 121º do CPPT. Isto porque seria o reconhecimento, por parte 
do Mm. Juiz que o processo não continha ainda todos os elementos 
necessários a uma boa decisão da causa.

Mas esta é questão que não curamos de aprofundar nem de decidir, 
por isso que não é questão que tenha sido trazida à consideração deste 
Supremo Tribunal.

Vale tudo isto por dizer que não ocorre a nulidade suscitada pelo MP, 
nulidade que – frizá -mo -lo – consiste na omissão de formalidade que a 
lei impõe: audição prévia do MP antes de ser proferida sentença.

3.2. Da alegada violação do princípio do inquisitório.
Defende o Mm. Juiz a quo que o processo judicial tributário é um 

processo de partes, cabendo à FP o ónus de prova de demonstrar a 
efectivação da notificação da liquidação.

E porque a FP o não fez, o Mm. Juiz tirou daí as necessárias ilações 
jurídicas, decorrentes da sua perspectiva jurídica.

Escreveu nomeadamente na sentença recorrida:
“Se o não fez no prazo assinalado (no prazo da contestação) sofre 

a consequência correspondente aplicável a qualquer parte que não se 
desincumba do seu ónus.

“O que não pode admitir -se é que, conforme sugerido pelo MP, seja 
o Tribunal a diligenciar pelo cumprimentos dos ónus das partes, con-
cedendo maior prazo a uma das partes (que nem sequer o solicitou, 
podendo fazê -lo)”.

Acompanhamos o entendimento do Mm. Juiz a quo quando refere 
que compete à FP o ónus de comprovar a notificação da liquidação 
ao oponente. Como meridianamente decorre do disposto no n. 2 do 
art. 74º da LGT

Mas já não podemos sufragar a tese de que o processo judicial tribu-
tário é um processo de partes.

Desde logo há que atentar nos nºs. 6 e 7 do art. 110º do CPPT.
Aquele estatui que “a falta de contestação não representa a confissão 

dos factos articulados pelo impugnante”. Este refere que “o juiz aprecia 
livremente a falta de contestação especificada dos factos”.

Por sua vez dispõe o art. 114º do CPPT que “não conhecendo logo 
do pedido, o juiz ordena as diligências de produção de prova neces-
sária…”.

Isto na decorrência do art. 99º da LGT, subordinado à epígrafe “prin-
cípio do inquisitório e direitos e deveres de colaboração processual.

Dispõe este normativo:
“1. O tribunal deve realizar ou ordenar oficiosamente todas as dili-

gências que se lhe afigurem úteis para conhecer a verdade relativamente 
aos factos alegados ou de que oficiosamente pode conhecer.

“2. Os particulares estão obrigados a prestar colaboração nos termos 
da lei de processo civil.

“3. Todas as autoridades ou repartições públicas são obrigadas a pres-
tar as informações ou remeter cópia dos documentos que o juiz entender 
necessários ao conhecimento do objecto do processo”.

Estamos pois agora em condições de perceber que o processo judi-
cial tributário não é, como refere o Mm. Juiz a quo, um processo de 
partes.

Na verdade, no processo judicial tributário vigora, como vimos, o 
princípio do inquisitório.

O que significa, passando agora à questão dos autos, que se impu-
nha que o Mm. Juiz notificasse a FP para, em prazo razoável, a fixar, 
informasse se efectivamente notificou o oponente da liquidação, e, na 
afirmativa, juntando logo prova documental dessa notificação.

Como aliás foi promovido.
Só face à inacção da FP é que o Mm. Juiz poderia decidir, funcio-

nando agora o ónus de prova nos termos fixados na lei, e que atrás 
enunciamos.

A sentença recorrida não pode manter -se.
4. Face ao exposto, acorda -se em conceder provimento ao recurso, 

revogando -se a sentença recorrida e ordenando -se o prosseguimento 
dos autos, efectuando -se no imediato a diligência acima referida e as 
demais que, no caso, se mostrem necessárias.

Sem custas.
Lisboa, 15 de Março de 2006. — Lúcio Barbosa (relator) — Pimenta 

do Vale — Baeta de Queirós (voto a decisão mas entendo que ocorre a 
nulidade invocada pelo recorrente. Na circunstância concreta não resul-
tava claro que a vista aberta ao MP era a exigida pelos artigos 14.º, n.º 2, 
e 121.º do CPPT, pelo que, tendo sido promovida uma diligência, devia 
a promoção ter sido apreciada e dada nova vista antes da sentença).

Acórdão de 15 de Março de 2006.

Assunto:

Recurso jurisdicional per saltum. Matéria de facto. Incom-
petência em razão da hierarquia.

Sumário:

 I — A Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribu-
nal de Administrativo, nos recursos interpostos direc-
tamente das decisões dos TT de 1.ª Instância, apenas 
tem competência para conhecer de matéria de direito 
[cf. artigos 21.º, n.º 4, 32.º, n.º 1, alínea b), e 41.º, n.º 1, 
alínea a) do ETAF, na anterior redacção, e 280.º, n.º 1, 
do CPPT].
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 II — Se, nas conclusões das suas alegações, o recorrente 
invocar matéria de facto que não só contraria, mas 
também não foi levada em consideração na decisão 
recorrida, é aquela Secção incompetente, em razão da 
hierarquia, para conhecer do recurso, sendo competente 
o Tribunal Central Administrativo.

Processo n.º 1117/05 -30.
Recorrente: Albertina Santos Lima.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

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

1 – Albertina dos Santos Lima, contribuinte nº 134221320, residente 
na Quinta do Chegadinho  - Vivenda Batista, Feijó, Almada, não se 
conformando com a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de 
Almada que julgou improcedente a oposição à execução fiscal, que con-
tra si corria termos para cobrança coerciva da quantia de 1.952.168$00, 
respeitante a dívidas de IRS, relativas aos anos de 1992 a 1994, dela vem 
interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:

1° Em sua defesa a recorrente alegou em 1ª instância a separação de 
facto há cerca de 15 anos do cônjuge e que, apenas por desconhecimento 
continuou a entregar a sua declaração de rendimentos conjuntamente 
com o executado, elidindo, portanto a presunção do artigo 15°CSC e 
1691 n° b) CC.

2° Na sentença em 1ª instância, a meritíssima juíza a quo declarou 
como provados apenas que ambos teriam entregue uma declaração 
conjunta não se pronunciando sobre quaisquer outros factos, conforme 
fls. 3 da sentença que passo a citar: “Não se provaram quaisquer outros 
factos passíveis de afectar a decisão de mérito, e que, por conseguinte, 
importe registar como provados”

3° Face ao exposto, fica latente que a matéria alegada tendo em vista 
a ilisão da comunicabilidade da dívida se encontrava provada mas que 
a meritíssima juíza a quo não achou relevante a sua prova, violando em 
consequência o disposto no artigo 123° n°2 do CPPT, o que acarreta a 
nulidade da sentença.

5º Deste modo a não aplicação deste preceito deveu -se apenas ao 
facto de estarmos perante um caso de IRS e não porque não tivesse 
sido elidida a presunção da comunicabilidade da dívida nos termos do 
artigo 1691 n° 1 d) CC. O que acarretou, em consequência, uma flagrante 
contradição entre a matéria que considerou provada e não provada que 
nem sequer a douta sentença menciona, mas que contudo parece ter 
considerada provada.

6° Pelo exposto verificou -se a violação do disposto nos artigos do 123° 
n°2 e 125° n°1 do CPPT o que acarreta a nulidade da sentença.

A Fazenda Pública não contra -alegou.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer suscitando a 

questão prévia da incompetência, em razão da hierarquia, deste STA para 
conhecer do recurso, uma vez que, na conclusão 3ª das suas alegações, a 
recorrente manifesta “clara divergência nas ilações de facto retiradas do 
probatório e afirmando factos que o Tribunal recorrido não estabeleceu 
na sentença recorrida”.

Desta questão prévia foram notificadas as partes (artº 704º do CPC), 
tendo respondido, apenas, a recorrente, a fls. 205 e 206, reiterando que 
não há qualquer objectivo neste recurso de peticionar a apreciação da 
matéria probatória nem dos factos subjacentes, mas antes que se ordene a 
supressão das nulidades existentes na douta sentença de 1ª instância.

Em momento algum se pede que considere como provada qualquer 
matéria de facto, mas antes a nulidade da sentença por violação ex-
clusiva de vícios de Direito nomeadamente o artigo 123° n° 2 e 125° 
n° 1 2ª parte.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir a questão prévia suscitada 
pelo Exmº Magistrado do Ministério Público, aliás, de conhecimento 
oficioso.

2 – A sentença recorrida fixou o seguinte quadro factual:
A) A Oponente apresentou conjuntamente com o seu cônjuge António 

Carlos Correia, a declaração de IRS referente aos anos de 1992, 1993 
e 1994 (Cfr. fls. 15 a 24).

B) Em 16/05/1998 foi instaurado o processo de execução fiscal 
n° 3409981036866, com base na certidão de dívida n° 980044063, 
980044091, e 980044099, onde consta que António Carlos Correia e 
a ora oponente são devedores à Fazenda Nacional dos montantes de 
Esc. 719.797, Esc. 545.342, Esc. 687.029, referentes à IRS de 1992, 
1993 e 1994, respectivamente.

C) A oponente foi citada para os termos da execução fiscal mencionada 
em B) em 23/03/1999 (Cfr. fls 111).

D) A presente oposição foi deduzida em 08/04/1999 (Cfr. fls. 2).
3  - Como se entendeu, entre muitos outros, no acórdão do STA de 

4/5/94, rec. nº 17.643, “porque a competência do Tribunal se afere 
pelo quid disputatum que não pelo quid decisum, é indiferente, para o 
efeito, determinar a atendibilidade ou o relevo das afirmações factuais 
no julgamento do recurso” (no mesmo sentido, vide Ac. do STA de 
1/4/98, in rec. nº 13.326).

Para determinação da competência hierárquica à face do preceituado 
nos artºs 31º, nº 1, al. b) e 41º, nº 1, al. a) do ETAF e 280º, nº 1 do CPPT, 
o que é relevante é que o recorrente, nas alegações de recurso e respec-
tivas conclusões suscite qualquer questão de facto ou invoque, como 
suporte da sua pretensão, factos que não foram dados como provados 
na decisão recorrida.

Não releva, para efeito da determinação da competência, saber se, 
para decidir a questão de direito tal como o Tribunal ad quem a entende, 
vai ou não ser efectivamente necessário alterar a matéria de facto fixada 
na decisão recorrida, pois o Tribunal ad quem, antes de estar decidida 
a sua competência, não pode antecipar a sua posição sobre a solução 
da questão de direito, pois decidir qual é esta questão cabe apenas ao 
tribunal que estiver já julgado competente.

Assim, a questão da competência hierárquica para efeito daquelas nor-
mas, é uma questão prévia que tem de ser decidida abstraindo da solução 
de direito que o Tribunal ad quem tomaria se fosse competente.

Nestas condições, o que há a fazer para decidir a questão da compe-
tência hierárquica, é apenas verificar se o recorrente pede a alteração da 
matéria de facto ou invoca factos que não vêm dados como provados: 
se o faz, o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de 
direito e fica, desde logo, definida a competência do Tribunal Central 
Administrativo, independentemente da eventualidade de, por fim, este 
Tribunal, então já julgado competente vir a concluir que a discordância 
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sobre a matéria fáctica ou os factos não provados alegados são irrelevan-
tes para a decisão do recurso, à face da posição de direito que entende 
adequado (neste sentido, Ac. do STA de 17/2/99, in rec. nº 22.470).

4 – Fazendo aplicação de tais princípios ao caso subjudice, verifica -se 
que, nas conclusões das suas alegações, a recorrente refere que:

“3° Face ao exposto, fica latente que a matéria alegada tendo em vista 
a ilisão da comunicabilidade da dívida se encontrava provada mas que 
a meritíssima juíza a quo não achou relevante a sua prova, violando em 
consequência o disposto no artigo 123° n°2 do CPPT, o que acarreta a 
nulidade da sentença…”.

Ora, desta conclusão resulta claro que a recorrente manifesta diver-
gência com as ilações de facto retiradas do probatório.

Deste modo, o teor de tal conclusão não oferece dúvidas de que a 
recorrente não cingiu a sua divergência com a decisão “a quo” à inter-
pretação e aplicação da lei, uma vez que nela se faz referência a matéria 
de facto, pelo que o mesmo não versa apenas matéria de direito.

Assim, deve entender -se que o recurso não tem por fundamento 
exclusivamente matéria de direito, pelo que o Supremo Tribunal Ad-
ministrativo é hierárquicamente incompetente para o seu conhecimento 
(cfr. artºs 21º, nº 4, 32º, nº 1, al. b) e 41º, nº 1, al. a) do ETAF, na anterior 
redacção e 280º, nº 1 do CPPT).

5  - Termos em que se acorda em declarar esta Secção do STA incom-
petente, em razão da hierarquia, para conhecer do presente recurso, sendo 
competente para o efeito o Tribunal Central Administrativo Sul (Secção 
do Contencioso Tributário) (cfr. artº 18º, nº 3 do CPPT).

Custas pela recorrente, fixando -se a taxa de justiça em 100 euros e 
a procuradoria em 50 %.

Lisboa, 15 de Março de 2006. — Pimenta do Vale (relator) — Brandão 
de Pinho — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 15 de Março de 2006.

Assunto:

Acção administrativa especial. Competência do Tribunal 
Central Administrativo. Poderes do relator. Conhecimento 
de questão obstativa do mérito da acção. Reclamação para 
a conferência. Recurso jurisdicional.

Sumário:

Da decisão do relator da acção administrativa especial inten-
tada no Tribunal Central Administrativo que, nos termos 
do artigo 87.º, n.º 1, do Código de Processo nos Tribunais 
Administrativos, e por impropriedade do meio processual, 
absolveu da instância o autor do acto, não cabe imediato 
recurso jurisdicional para o Supremo Tribunal Administra-
tivo, mas reclamação para a conferência, de acordo com 
o artigo 27.º, n.º 2, do mesmo diploma.

Processo n.º 1173/05 -30.
Recorrente: Banco Internacional de Crédito, S. A.
Recorrido: Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Baeta de Queiroz.
1.1. O BANCO INTERNACIONAL DE CRÉDITO, S. A., com 

sede em Lisboa, recorre do despacho do relator junto do Tribunal Central 
Administrativo (TCA) que, julgando imprópria para conhecer a questão 
de fundo a acção administrativa especial que dirigiu contra o SECRE-
TÁRIO DE ESTADO DOS ASSUNTOS FISCAIS, não determinou 
a convolação do processo para a forma de impugnação judicial.

Formula as seguintes conclusões:

«a)
O objecto da Acção Administrativa Especial não é o acto tributário de 

liquidação mas sim o acto administrativo de indeferimento do recurso 
hierárquico e consistindo o pedido na anulação de tal acto recorrido

b)
A anulação da liquidação de imposto não constitui, pois, em si mesmo, 

o objecto nem o pedido da acção. Ela será, outrossim, um efeito ou uma 
consequência posterior da anulação de um acto ilegal.

c)
A Acção Administrativa Especial afigura -se como um meio processual 

adequado à anulação do acto administrativo em causa.

d)
Na notificação de tal acto, a Administração Fiscal, nos termos da lei, 

informou o Autor e ora recorrente de que, não se conformando com tal 
decisão, deveria interpôr Acção Administrativa Especial para o Tribunal 
Central Administrativo.

e)
Não se verificando o alegado erro na forma processual utilizada, nada 

obsta a que se conheça do mérito da questão de fundo e que constitui o 
objecto da Acção interposta com legitimidade e em tempo.

f)
Sob pena de violação do disposto no art° 76°, nº 2, do CPPT e nos 

art°s 20°, n° 1, e 268°, n° 4 da CRP.

g)
Sem conceder, admitindo que se está perante um erro na forma pro-

cessual, sempre deveria considerar -se que os presentes autos devem 
ser convolados em processo de impugnação judicial, porque, o direito 
do ora recorrente mostra -se, em qualquer dos casos, tempestivamente 
exercido, dentro do prazo legalmente previsto.

h)
Porque, para a verificação da tempestividade da petição para efeitos 

da convolação em impugnação judicial, deve atender -se a que o prazo 
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legal para deduzir impugnação deve ser contado a partir da notificação 
da decisão de indeferimento do recurso hierárquico, data a partir da 
qual caberia o prazo de 90 dias para impugnar a decisão, nos termos do 
art° 102°, nº 1, alínea e) do CPPT.

i)
Tal como se julgou no Acórdão do TCA, 2ª Secção, de 29 -04 -2003, 

Proc° 00122/03, onde foi decidido que, no caso como o dos autos, a 
admitir -se a sua convolação em impugnação judicial, esta deve ser dedu-
zida no prazo de noventa dias a contar da decisão do recurso hierárquico 
(artº 102°, n ° 1, alínea e), do CPPT).

j)
Ainda no mesmo sentido vai, também, a jurisprudência contida no 

Acórdão do STA – 2ª Secção, de 20 -04 -2004, Proc° 02031/03.

k)
Esta mesma interpretação é, aliás, também defendida pelo Senhor 

Doutor Juiz Conselheiro Jorge Lopes de Sousa in “Código de Proce-
dimento e de Processo Tributário, anotado” 4ª ed., Lisboa, 2003, em 
anotação ao art° 76º, e respectiva nota de rodapé, a pág. 362, onde se 
refere expressamente: “A impugnação judicial, no caso de decisão 
expressa de indeferimento de recurso hierárquico pode ser deduzida 
no prazo de 90 dias a contar da notificação [artº. 102.° n.° 1, alínea 
e), deste Código].

l)
Sendo a decisão de indeferimento do recurso hierárquico notificada 

ao ora recorrente em 22/04/2004, o prazo de 90 dias para a petição ser 
deduzida terminaria a 21/07/2004.

m)
Uma vez que a petição entrou no Tribunal em 28/06/2004, ela não 

pode deixar de ser considerada tempestivamente deduzida para efeitos 
de se proceder à sua convolação em impugnação judicial.

n)
Assim, em face do que vem exposto, afigura -se -nos não se poder 

manter a douta decisão ora recorrida que entendeu que a convolação não 
seria possível, por considerar que a petição deveria ser deduzida no prazo 
de 15 dias contados a partir da notificação da reclamação graciosa.

Por todo o exposto, deve ser concedido provimento ao presente re-
curso, por provado, revogando -se a douta decisão recorrida e, conhe-
cendo do mérito da causa, atento o disposto no art° 753º, n° 1 do Código 
de Processo Civil, deverá anular -se o acto impugnado por ser ilegal por 
enfermar do vicio de violação de lei, ou, em alternativa,

Deverá determinar -se a convolação dos autos em impugnação judicial, 
tempestivamente deduzida, procedendo -se à sua remessa ao Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Lisboa onde deverá conhecer -se do mérito 
da causa, correndo os seus termos até final».

1.2. Contra -alega a entidade recorrida, defendendo a manutenção do 
julgado, e concluindo deste modo:

«1.
Seguindo o Acórdão do STA, de 30.10.2002. Proc. N.° 744/04 a con-

volação do processo para a forma adequada só é viável se, para além de 
outros requisitos, a “acção judicial” não estiver caducada, o que remete 
para a questão do prazo para a impugnação judicial.

2.
Não é suficiente afirmar que a impugnação judicial admitida por 

efeito do instituto da convolação, na sequência da decisão do recurso 
hierárquico está admitida pelo artigo 102.°, n.° 1, alínea e) porque neste 
preceito não encontra o mínimo de apoio legal.

3.
O artigo 102.°, n.° 1, alínea e), prevê um prazo impugnatório de 90 

dias contados da notificação do indeferimento da reclamação graciosa 
restrito aos actos de autoliquidação de imposto, retenção na fonte e 
pagamento por conta, isto é, contra os actos que, no dizer da lei, possam 
ser objecto de impugnação autónoma nos termos deste Código.

4.
A previsão do artigo 102°, n.° 1, alínea e), corresponde, em matéria 

de prazos impugnatórios, às situações tipicamente previstas para o 
processo judicial tributário na metade final da alínea a) do n.° 1 do 
artigo 97.°  - actos de autoliquidação, retenção na fonte e pagamento 
por conta – e cujo regime vem desenvolvido nos artigos 131.°, 132.° 
e 133.°, abrangendo, ainda, a impugnação autónoma – expressamente 
referida como tal, e prevista no n.° 3 do artigo 77.°.

5.
As situações de impugnação autónoma encontram -se encerradas 

numa tipicidade fechada, certificada pela própria alínea e) do n.° 1 do 
artigo 102.° ao referir expressamente que se tratam dos actos susceptíveis 
de impugnação autónoma nos termos deste Código.

6.
Por isso, não se vê como possa ser convocado este normativo para 

albergar uma situação de impugnabilidade que manifestamente escapa 
ao recorte típico do processo de impugnação judicial e à própria letra 
da norma em causa.

7.
A menos que isso fosse conseguido por interpretação extensiva – já 

que literalmente não tem lá cabimento na lei – não se vislumbra itinerário 
interpretativo para sustentar tal conclusão, uma vez que as garantias dos 
contribuintes – onde se incorpora o processo de impugnação judicial 
– estão, nos termos do disposto no artigo 103.°, n.° 2 da Constituição, 
subordinadas ao princípio da legalidade juntamente com a incidência, 
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as taxas e os benefícios fiscais, com os seus corolários da tipicidade 
fechada ou taxativa e da proibição da integração analógica.

8.
A configuração do princípio constitucional da legalidade em matéria 

de tributos opõe -se à existência de normas incompletas ou elásticas, 
também em matéria de garantias dos contribuintes.

9.
E por via desse mesmo princípio, que tem também consagração no 

n.° 4 do artigo 11.º da LGT, esta classe de normas, onde se contam as 
relativas ao processo de impugnação judicial, não consente a analogia 
integradora.

10.
Notificada da decisão da reclamação graciosa, a A. sabia que do 

indeferimento cabia impugnação judicial, a apresentar no prazo de 15 
dias após a notificação, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 102.° 
do CPPT, por essa via se cumprindo cabalmente a função assinalada 
pelo artigo 96.°, n.° 1 ao processo de impugnação judicial que é a tutela 
plena, efectiva e em tempo útil dos direitos e interesses legalmente 
protegidos em matéria tributária.

11.
Em lugar disso, preferiu suscitar a via hierárquica administrativa em 

procedimento que a lei declara facultativo. Se optou pelo recurso hie-
rárquico que tem natureza facultativa e se o mesmo lhe foi indeferido, 
não pode fazer ‘renascer’ a prerrogativa processual que prescindiu de 
usar no momento próprio.

12.
Assim, precludido o prazo para a impugnação judicial do indeferi-

mento da reclamação graciosa, prescrito pelo n.° 2 do artigo 102.°, não 
poderá suscitar jurisdicionalmente a legalidade de actos de liquidação 
de tributos, conforme é o caso.

13.
E, por isso, não é já possível a convolação do presente recurso conten-

cioso em processo de impugnação judicial, pois que há um pressuposto 
que manifestamente não está verificado: o prazo; o qual nunca poderia 
ser o de 90 dias, previsto na alínea e) do n.° 1 do artigo 102.°.

14.
Excluído por imperativo constitucional o recurso à analogia, o sus-

tento para a aplicabilidade à situação do disposto na alínea e) do n.° 1 
do artigo 102.°, terá que ser obtido da letra da lei dentro dos limites da 
interpretação extensiva. É esta que delimita as possibilidades de inter-
venção interpretativa sobre normas do ordenamento fiscal subordinadas 
ao princípio da legalidade, conforme é o caso das normas relativas a 
garantias dos contribuintes.

15.
Quem aceite a impugnação após o indeferimento do recurso hierár-

quico e procure, dentro do elenco legal dos prazos disponíveis para 
tanto, um que apresente alguma afinidade – remota, diga -se – com a 
situação carente de regulamentação expressa, só poderá encontrá -la no 
prazo para a impugnação judicial da decisão da reclamação graciosa, 
previsto no n.° 2 do artigo 102.°: 15 dias.

16.
O que não faria sentido – por não encontrar referência literal ou 

sistemática na lei  - seria dar a quem perdeu o direito de impugnar a 
decisão da reclamação graciosa, por o não ter feito no tempo próprio, 
a possibilidade fazer renascer um novo prazo de impugnação, desta 
feita de 90 dias.

17.
Com esta interpretação, o recurso hierárquico teria o condão de trans-

formar um prazo de 15 dias já precludido (recorda -se que o recurso 
hierárquico até pode ser interposto após a preclusão do prazo da im-
pugnação judicial) num novo prazo de 90 dias.

18.
Para além de se apresentar despojada referências na letra da lei, é 

difícil encontrar nesta hipótese um mínimo de coerência do ponto de 
vista sistemático.

19.
Nestes termos, nem mesmo nestas condições seria de aceitar a con-

volação do presente processo, por violação do pressuposto relativo ao 
prazo de impugnação.

20.
Por isso, a Acção Administrativa Especial interposta em 28.06.2004, 

quando a notificação do despacho de indeferimento do recurso hierár-
quico era de 22.04.2004 não cumpre com o prazo para a impugnação 
judicial e, portanto, não poderá ser objecto de convolação.

Nestes termos e nos mais de direitos (...), deve ser mantido o despa-
cho saneador recorrido, por não se verificarem no caso dos autos todos 
os requisitos para que seja admitida a convolação da presente acção 
administrativa especial em processo de impugnação judicial».

1.3. O Exmº. Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal é de 
parecer que não se deve conhecer do recurso, pelas razões aduzidas no 
despacho do Mmº. Juiz relator no TCA de fls. 76.

1.4. Notificado deste parecer, o recorrente defende que deve apreciar-
-se o recurso, invocando em seu socorro, além do mais, os princípios 
pro actione e do primado do acesso ao direito e à tutela efectiva das 
posições subjectivas dos cidadãos.

1.5. O processo tem os vistos dos Exmºs. Adjuntos.
2. O despacho recorrido é do seguinte teor:
«Banco Internacional de Crédito, S.A., identificado nos autos, veio 

deduzir a presente acção administrativa especial contra o Senhor Ministro 
das Finanças tendo em vista obter a revogação do despacho proferido 
pelo Exmo. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais em 5.2.2004, por 
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delegação de poderes, no recurso hierárquico interposto contra a taxa 
agravada de 60 % sobre as despesas não documentadas do exercício do 
ano de 1999, cuja anulação da correspondente liquidação adicional de 
imposto e juros compensatórios peticiona e ser a AT condenada a pagar 
juros indemnizatórios.

Citado o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, veio o mesmo 
contestar, invocando além do mais a impropriedade do meio processual 
utilizado, já que em tal reclamação e recurso hierárquico, o seu objecto 
consistia na liquidação adicional de IRC do exercício de 1999, cuja 
anulação peticionava, sendo por isso o meio próprio a impugnação 
judicial, que não o recurso contencioso (hoje a presente acção admi-
nistrativa especial), no seguimento do recurso hierárquico, sendo estes 
apenas para casos em que não comportem a apreciação da legalidade 
do acto de liquidação, o que não é o caso, não sendo por outro lado, 
possível, convolar para esta outra forma processual por o respectivo 
prazo se mostrar esgotado.

Notificado o autor desta posição da entidade recorrida, veio o mesmo 
defender a aptidão da forma processual utilizada, por lhe ser possível 
recorrer de todos os actos lesivos, e por outro lado, sempre estaria em 
tempo para que a presente acção fosse convolada para impugnação 
judicial.

Cabe assim, nos termos do disposto no art.° 87.° do Código de Pro-
cesso nos Tribunais Administrativos (CPTA), pelo Relator, conhecer 
desta excepção em sede de despacho saneador, fixando -se para o efeito 
o seguinte probatório, subordinado às seguintes alíneas:

a) O ora autor fez inscrever na sua declaração de rendimentos rela-
tiva ao exercício de 1999, a título de despesas confidenciais e ou não 
documentadas, o montante de € 407.398,54, a que lhe fez aplicar a taxa 
de tributação de 32 % – cfr. processo instrutor;

b) A Administração Tributária (AT) não concordando com a aplica-
ção dessa taxa, corrigiu a liquidação, tendo -lhe feito aplicar a taxa de 
60 %, de que resultou a liquidação adicional de € 118.009,40 e os juros 
compensatórios de € 789.461$ — cfr. mesmo processo;

c) A liquidação supra teve como data limite de pagamento voluntário 
o dia 3.12.2001 — cfr. mesmo processo;

d) Contra esta liquidação adicional deduziu o ora recorrente recla-
mação graciosa por requerimento entrado na Repartição de Finanças 
de Lisboa 18.° Bairro — em 28.2.2002, visando obter a sua anulação 
— cfr. mesmo processo;

e) A reclamação supra foi indeferida por despacho do Director de Fi-
nanças de 17.10.2002, de que foi notificada por carta registada com A/R, 
o qual se mostra assinado em 24.10.2002 — cfr. mesmo processo;

f) Em tal notificação informava -se o reclamante que poderia deduzir 
impugnação judicial no prazo de 15 dias, ou interpor recurso hierárquico 
no prazo de 30 dias — cfr. mesmo processo;

g) Por requerimento entrado no mesmo Bairro Fiscal em 22.11.2002, 
veio o mesmo ora autor deduzir recurso hierárquico para o Senhor Mi-
nistro das Finanças, tendo em vista a revogação do despacho proferido 
da reclamação supra citada — cfr. mesmo processo instrutor;

h) Por despacho de 5.2.2002, do Exmo. Secretário de Estado dos 
Assuntos Fiscais, despacho n.° 259/2004—XV, foi negado provimento 
ao recurso hierárquico, de que foi notificado o ora autor por carta regis-
tada com A/R, o qual se mostra assinado em 22.4.2002 — cfr. mesmo 
processo;

i) Em tal notificação informava -se o recorrente de que poderia in-
terpor acção administrativa especial para este Tribunal no prazo de 
três meses, caso não tivesse interposto já impugnação judicial — cfr. 
mesmo processo;

j) A presente acção administrativa especial deu entrada neste Tribunal 
em 29.6.2004 — cfr. carimbo aposto 2 destes autos.

4. O direito.
À hoje denominada acção administrativa especial correspondia o 

anterior recurso contencioso, que aquela veio substituir, tendo contudo 
o seu objecto sido ampliado, de molde a nela caber não só a declaração 
de invalidade ou anulação dos actos recorridos — cfr. art.°s 6.° do 
anterior ETAF e 191.° do CPTA — como também, entre outros, no 
pedido de condenação à prática de um acto administrativo legalmente 
devido — art.° 46.° e segs do CPTA — e tendo o prazo geral para a sua 
dedução sido alargado para três meses — seu art.° 58.

Como se pode ver da matéria feita fixar no probatório supra para 
alicerçar a decisão de direito aplicável ao caso, todos os actos em causa, 
desde a liquidação adicional que fez despoletar a reclamação graciosa e 
contra a qual veio reagir, visando a sua anulação, foram praticados no 
âmbito da vigência das novas leis, quer da Lei Geral Tributária (LGT), 
entrada em vigor em 1.1.1999, quer do Código de Procedimento e de 
Processo Tributário (CPPT), entrado em vigor em 1.1.2000.

Logo, a solução de direito poderá não ser a mesma se os mesmos actos 
tivessem sido praticados no âmbito da legislação anterior, no âmbito do 
Código de Processo Tributário (CPT)

No âmbito da vigência dos anteriores Códigos, designadamente do 
CPT, já se fazia apelo ao princípio da impugnação unitária, no sentido em 
que apenas se admitia a impugnação judicial ou a reclamação graciosa do 
acto final de liquidação, ainda que na impugnação deste possam/devam 
ser invocados todos os vícios, quer do acto de liquidação propriamente 
dita, quer do acto anterior de fixação da matéria tributária, este que as-
sim não era destacável ou autónomo para efeito de um recurso judicial 
próprio, autónomo, salvo se não desse origem à liquidação de imposto, 
o que não é o caso, e bem se compreende que assim seja, já que neste 
caso não existiria outro momento para o efeito, passando aquele a ser 
o acto final desse procedimento (o de fixação)

Os recursos contenciosos eram, em geral, apenas reservados para os 
chamados actos destacáveis ocorridos ao longo do procedimento de 
liquidação, que, senão atacados na forma e momentos próprios, se tor-
navam caso resolvido ou decidido que a posterior liquidação não poderia 
deixar de acatar, sendo nesta parte, o acto de liquidação, meramente 
confirmativo, e como tal, insusceptível de impugnação contenciosa.

Os actos tributários praticados por autoridade fiscal competente em 
razão da matéria são definitivos quanto à fixação dos direitos dos con-
tribuintes (art.° 18.° do CPT), sendo o recurso hierárquico de natureza 
meramente facultativa e com o efeito meramente devolutivo (art.° 92.° 
do CPT), desde logo podendo assim, ser impugnados contenciosamente 
através do meio processual de impugnação judicial.

O CPT, por força da norma do seu art.° 100.°, designadamente do 
seu n.° 2, parecia porém acolher uma outra posição mais vasta, e vir 
permitir ao contribuinte, que tivesse optado pela via da reclamação 
graciosa seguida de recurso hierárquico, deduzir recurso contencioso, 
da decisão proferida neste, se desfavorável, caso não tivesse optado por 
deduzir impugnação judicial contra o acto de liquidação. Ou seja, poderia 
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o contribuinte utilizar uma das duas vias para no fundo, vir atacar o acto 
de liquidação, já aqui, porém, com uma excepção expressamente pre-
vista na lei: o de acto de fixação da matéria tributável que desse origem 
à liquidação de imposto — art.° 89.° do CPT — em que dele apenas 
caberia impugnação judicial e não já recurso contencioso.

Esta interpretação por contender com aquele principio da impugnação 
unitária e de que em princípio, não cabe mais do que uma via judicial de 
ataque a um mesmo acto, a menos que a lei expressamente o consagre, 
não foi aceite por parte da nossa jurisprudência, ou, em outros casos, 
restringiram a aplicação destes preceitos, a apenas algumas situações 
especificas como seja o caso de limitar tais recursos a actos de tributos 
da DGCI, como constituem exemplos os inúmeros acórdãos do STA 
citados, quer pelo autor nos seus articulados, quer pela entidade recor-
rida, na sua contestação.

Porém, no caso, tal legislação não é a aplicável mas sim a legislação 
posterior, desde logo a Lei Geral Tributária.

Esta proclama no seu art.° 95.°, que o interessado tem o direito de 
impugnar ou recorrer de todo o acto lesivo dos seus direitos e interesses 
legalmente protegidos, segundo as formas de processo prescritas na lei 
(sublinhado nosso). E a todo o direito de impugnar corresponde o meio 
processual mais adequado de o fazer valer em juízo (art.° 97º n.°2 da 
mesma LGT), e não, que pode utilizar as formas processuais conforme 
lhe seja mais favorável, e a seu belo prazer.

Normas estas que têm em conta o princípio de que cada ilegalidade 
tem o seu meio próprio de ataque e que deve ser accionado logo que 
a ilegalidade ocorre ou quando da mesma se tem conhecimento, e não 
por ataque a acto posterior, assente ou derivado do acto inquinado, e 
que apenas faz transportar o vício existente para momentos posteriores, 
arrastando -o. Mais do que um meio de ataque a uma mesma ilegalidade, 
apenas existirá quando a lei expressamente o permitir.

O actual CPPT, veio afirmar expressamente, o princípio da impug-
nação unitária, na norma do seu art.° 54.°, para excluir da impugnação 
contenciosa autónoma os actos interlocutórios do procedimento, sem 
prejuízo de poder ser invocada na impugnação da decisão final qualquer 
ilegalidade anteriormente cometida.

E as normas do seu art.° 97.°, n.°1, alíneas d) e p) e n.°2, vieram de 
modo claro, delimitar os casos em que existe lugar à impugnação judicial 
do acto de liquidação dos casos em que existe recurso contencioso do 
acto interlocutório, só havendo lugar a este recurso se o acto em causa 
não comportar a apreciação judicial do acto de liquidação. Em suma, o 
legislador, parece ter querido acabar com aquela dualidade de posições 
existente na jurisprudência, tendo definido, claramente os actos que deles 
cabe impugnação judicial daqueles outros, em que deles cabe recurso 
contencioso, desta forma acabando com a anterior interpretação que 
entendia caber ao contribuinte escolher um dos dois meios de reacção 
judicial postos ao seu dispor pelo legislador. Ainda que, esta clareza desta 
norma sofra alguma entorse com a manutenção da norma do art.° 76.° 
n.°2, equivalente à norma do art.° 100º n.° 2 do anterior CPT, que parecia 
permitir recurso contencioso tributário em todos os casos, desde que não 
tenha sido, contra o mesmo acto, interposta impugnação judicial.

Por isso, a este propósito, escreve Jorge Lopes de Sousa … A im-
pugnação contenciosa dos actos administrativos proferidos em recurso 
hierárquico interposto de indeferimento de reclamação graciosa, compor-
tando a apreciação da legalidade de actos de liquidação, é feita através 

do processo de impugnação judicial, previsto nos art.°s 99º e seguintes 
deste Código, como resulta do preceituado no art.° 97º n.°s 1, alínea d) 
e p), e n.° 2, deste diploma.

Por isso, a redacção do n.° 2 deste art.° 76.°, que, reproduz o n.° 2 do 
art.° 100.º do CPT, mostra -se deficiente, pois não teve em atenção a que 
agora, no CPPT, é claro que é o processo de impugnação judicial e não o 
recurso contencioso o meio processual para impugnar contenciosamente 
uma decisão de indeferimento de uma reclamação graciosa.

E mais adiante: Desta norma resulta claramente que, nos casos em que 
o acto a impugnar é um acto de liquidação ou um acto que comporta a 
apreciação da legalidade de um acto de liquidação (acto de indeferimento 
de reclamação graciosa ou de recurso hierárquico interposto da decisão 
que a aprecie) o meio adequado é o processo de impugnação.

É que os actos tributários praticados por autoridade fiscal competente 
em razão da matéria, continuam a ser definitivos quanto à fixação dos 
direitos dos contribuintes (art.° 60.° do CPPT), continuando também 
o recurso hierárquico a ter natureza facultativa e efeito meramente de-
volutivo, nos termos do disposto nos art.°s 76.°, 66.° e 67.° do mesmo 
CPPT, desde logo podendo ser atacados judicialmente através da im-
pugnação judicial.

Assim sendo, o meio processual adequado para o autor ver anulada 
a liquidação adicional do IRC relativo ao exercício de 1999, na parte 
em que aplicou às despesas não documentadas a taxa de 60%, era a 
impugnação judicial que não a presente acção administrativa especial, 
verificando -se, com efeito, um erro na forma de processo, que obsta ao 
conhecimento do seu objecto, a declarar em sede deste despacho sane-
ador, nos termos do disposto nos art.°s 87.° n.°1 a) e 89.° do CPTA.

Tendo em conta porém, que o erro na forma de processo, desde que 
seja possível o aproveitamento dos actos praticados, designadamente 
se a causa de pedir e o pedido forem compatíveis com a nova forma 
processual, é possível e deve ser efectuada a convolação para a forma 
processual adequada (art.° 98.° n.° 4 do CPTT), como de resto o autor 
se veio a pronunciar ao responder à matéria da excepção (fls 41 e segs 
dos autos), é de apreciar se, no caso, tal convolação se apresenta, à 
partida, com qualquer possibilidade de êxito.

Mas no caso, tal convolação é desde logo de afastar, porque neste caso 
a petição teria dado entrada no tribunal muito para além do prazo que 
a lei prevê para ser deduzida a impugnação judicial e que era de quinze 
dias a contar da notificação do indeferimento da reclamação graciosa 
ocorrido em 24.10.2002, quando a presente acção deu entrada neste 
Tribunal em 28.6.2004 — art.° 102.° n.° 2 do CPPT — e que por isso, 
levaria ao seu indeferimento liminar por extemporânea, nos termos do 
disposto no art.° 112.° n.° 1 deste Código.

Mas o direito da ora autora para ver apreciada a questão aqui pre-
tendida apreciar ainda não se mostra totalmente perdido, por a norma 
do art.° 39º n.° 4 do CPPT, ter vindo introduzir um novo preceito, qual 
seja o de permitir ao interessado ainda reagir contra o acto notificado, 
quando se reconheça que o meio de reacção indicado pela AT se mostre 
errado como no caso acontece, já que no caso de tal recurso hierárquico 
não cabia recurso contencioso, como erradamente se fez constar nessa 
notificação da AT — cfr. matéria da alínea i) do probatório – podendo 
desta forma deduzir a impugnação judicial contra tal liquidação adicional 
no prazo de trinta dias a contar do trânsito da presente decisão.
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Nestes termos, declara -se a impropriedade da presente acção admi-
nistrativa especial para conhecer da questão de fundo subjacente (se a 
taxa em causa a aplicar nessas despesas confidenciais, era a de 32 % 
ou a de 60 %), por lhe caber o meio processual de impugnação judicial, 
e que obsta ao seu prosseguimento, absolvendo -se da instância a parte 
contrária».

3.1. Preliminarmente, importa decidir da admissibilidade do presente 
recurso jurisdicional.

Para o Exmº. Procurador -Geral Adjunto a questão põe -se porquanto 
a decisão recorrida é um despacho do relator do processo no TCA, do 
qual cabia reclamação para a conferência, mas não recurso jurisdicio-
nal, nos termos do disposto nos artigos 140º e seguintes do Código de 
Processo nos Tribunais Administrativos (CPTA) e 700º nº 3 do Código 
de Processo Civil (CPC).

O recorrente contesta este entendimento, mas dos seis artigos do 
articulado em que o contraria só dois dedica à questão, apoiando o 
despacho do Presidente deste Tribunal que, nos termos do artigo 688º 
do CPC, admitiu o recurso.

Esse despacho baseou -se, essencialmente, nas dúvidas que podem 
suscitar -se perante os poderes conferidos ao relator do processo pelo 
CPTA, convindo possibilitar ao tribunal de recurso a sua dissipação, e 
no princípio pro actione.

3.2. O ora recorrente intentou perante o TCA uma acção administrativa 
especial questionando a legalidade de um acto administrativo respeitante 
a questão fiscal praticado por um membro do Governo.

A competência para tais acções é atribuída ao TCA pelo artigo 38º 
alínea b) do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF). 
Mas também os tribunais tributários de 1ª instância têm competência 
para estas acções, quando o acto não seja da autoria do Conselho de 
Ministros ou de um membro do Governo, conforme dispõe o artigo 49º 
nº 1 alínea a) IV do ETAF.

Assim, as acções tanto podem correr sob a direcção de um juiz (de 1ª 
instância) como de um relator (juiz do TCA ou mesmo, em caso agora 
desinteressante, do STA), como revela o nº 1 do artigo 87º do CPTA.

O despacho saneador, no qual cumpre conhecer das questões que 
obstem ao conhecimento do objecto do processo e, eventualmente, do 
mérito da causa, cabe sempre ao juiz singular – no TCA, ao relator (nº 
1 do artigo 87º citado). Porém, em regra, a apreciação do mérito é atri-
buída ao tribunal colectivo, caso o processo corra no TCA – artigo 92º 
do CPTA.

É, de resto, o que em geral se passa nos tribunais superiores, que 
funcionam em colectivo, não cabendo ao relator, nos recursos jurisdi-
cionais, mais do que «deferir a todos os termos do recurso até final», 
na expressão do artigo 700º nº 1 do CPC.

Aqui, porém, não estamos – ou não estávamos, quando foi proferido 
o despacho impugnado – face a um recurso jurisdicional, mas perante 
uma acção a julgar em primeiro grau.

Ora, se nos recursos jurisdicionais o julgamento compete ao colectivo 
de juízes, já nos casos em que os tribunais superiores julgam em primeiro 
grau de jurisdição as coisas não têm que se passar, necessariamente, do 
mesmo modo, como logo parecem apontar os amplos poderes que o 
citado artigo 87º do CPTA atribui ao relator.

Nos recursos jurisdicionais, o relator não exerce, por si, a função 
de julgador. As suas decisões, porque atribuídas ao tribunal e não a 

ele, singularmente, são sempre passíveis de reapreciação em sessão 
conjunta; só valem se não forem contestadas ou se forem confirmadas 
em conferência. Já no caso das acções que nos ocupam a lei atribui, 
expressamente, ao relator, poderes e obrigações que aparentemente 
extravasam os que são confiados ao relator no recurso jurisdicional. 
Ele não só está obrigado a conhecer, singularmente, das questões que 
obstem ao conhecimento do objecto do processo, pondo -lhe fim, como, 
verificados que sejam certos pressupostos, julga de mérito – alíneas a) 
e b) do nº 1 do artigo 87º do CPTA.

O que, tudo, parece apontar para este desfecho: as acções adminis-
trativas especiais da competência do TCA podem ser julgadas pelo juiz 
singular, no exercício de poderes próprios, ou pelo tribunal colectivo; 
num e noutro caso, a força da decisão é igual; e, a ser assim, de qualquer 
delas cabe recurso jurisdicional, nos termos gerais em que ele é admitido, 
sem necessidade de a decisão do relator ser, primeiro, confirmada em 
conferência. O modo como se expressa o artigo 87º do CPTA inculca que 
os poderes atribuídos ao relator, no âmbito destas acções, se configuram 
como poderes próprios, que lhe são conferidos para exercer enquanto 
titular do órgão jurisdicional, e não como um membro dele que se limita 
a deferir os termos do processo até ao julgamento final em colectivo.

3.3. Mas não é assim: o artigo 27º nº 2 do CPTA, que genericamente 
se ocupa dos poderes do relator, diz -nos que dos seus despachos «cabe 
reclamação para a conferência, com excepção dos de mero expediente, 
dos que recebam recursos de acórdãos do tribunal e dos proferidos no 
Tribunal Central Administrativo que não recebam recursos de acórdãos 
desse tribunal».

É verdade que não é neste artigo 27º que ao relator são atribuídos os 
poderes que aqui nos interessam, de conhecer das questões que obstem 
ao conhecimento do objecto do processo e apreciar o mérito da causa. 
Essas competências são -lhe conferidas pelo já aludido artigo 87º.

Todavia, o legislador, ao redigir cada um dos artigos 27º e 87º, não 
esqueceu o outro, agindo em coerência, evidenciada, desde logo, pela 
referência que no nº 1 do primeiro desses artigos faz aos «demais poderes 
que lhe são conferidos neste Código». Ou seja, o legislador do artigo 27º 
teve em vista não apenas os poderes que nesse mesmo artigo conferiu ao 
relator, como os que noutras disposições do Código lhe atribuiu.

E, no nº 2 do artigo 27º, ao afirmar a necessidade de reclamação para 
a conferência, não distinguiu entre o conteúdo dos despachos do relator, 
ou entre os meios processuais em que são proferidos, ou entre as vestes 
em que o relator age. Fê -lo indiscriminada e genericamente, escrevendo 
que «dos despachos do relator cabe reclamação para a conferência», 
apenas excepcionando casos que aqui nos não importam.

Não pode, pois, respeitando a unidade do sistema, e analisando o modo 
como o legislador exprimiu o seu pensamento, pretender -se que ele quis 
furtar à reclamação para a conferência quaisquer despachos do relator, 
para além dos que expressamente excepcionou: aonde o legislador não 
distingue, também o intérprete não deve diferençar. A expressão «dos 
despachos do relator» não pode deixar de ser lida com este sentido: de 
todos os despachos do relator.

De resto, este artigo 27º contém norma paralela à do artigo 700º nº 3 
do CPC: quando a parte se considere prejudicada por um despacho 
do relator que não seja de mero expediente pode requerer que sobre a 
matéria desse despacho se pronuncie o colectivo de juízes.
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A conclusão justa é, pois, diferente daquela a que parecia conduzir -nos 
o raciocínio desenvolvido: se é verdade que os poderes atribuídos ao 
relator são mais alargados no âmbito da acção administrativa especial 
do que no do recurso jurisdicional, verdade não deixa de ser que a lei, 
ao atribuir ao TCA a competência para julgar essas acções, em atenção 
à categoria hierárquica do autor do acto, quis que elas fossem julgadas 
pelo Tribunal, em conferência, e não por um só dos seus juízes. Assim, 
os poderes que confere a esse membro, que designa por relator, por 
copiosos que sejam, são para exercer nos mesmos termos que vigoram 
no recurso jurisdicional.

Numa palavra, dos despachos do relator não se recorre para o tribunal 
superior, reclama -se para a conferência.

Nada de tudo isto redunda em prejuízo dos princípios pro actione e da 
tutela jurisdicional efectiva. Pode mesmo dizer -se que esses princípios 
só saem honrados quando se exige que, antes de se recorrer de uma 
decisão singular, se reclame para uma conferência de juízes.

Procede, pelas razões expostas, a questão levantada pelo Exmº. 
Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal.

4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de 
Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo em não 
tomar conhecimento do recurso.

Custas a cargo do recorrente, com 10 UCs (dez unidades de conta) 
de taxa de justiça e 1/6 de procuradoria.

Lisboa, 15 de Março de 2006. — Baeta de Queiroz (relator) — Lúcio 
Barbosa — Brandão de Pinho.

Acórdão de 15 de Março de 2006.

Assunto:

IRS. Tributação. Residente em Portugal auferidor de ren-
dimentos do trabalho na Alemanha. Convenção entre a 
República Portuguesa e a República Federal da Alemanha 
para evitar a dupla tributação em matéria de impostos 
sobre o rendimento e sobre o capital.

Sumário:

Pago, na Alemanha, imposto sobre rendimentos de trabalho aí 
auferidos por residente em Portugal, deve o mesmo tributo 
ser deduzido no IRS aqui liquidado, nos termos do disposto 
no artigo 24.º, n.º 1, última parte, daquela Convenção 
aprovada pela Lei n.º 12/82, de 3 de Junho.

Processo n.º 1211/05 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Vitorino Moreira dos Santos e mulher.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

A Fazenda Pública vem recorrer da sentença do Tribunal Adminis-
trativo e Fiscal de Penafiel, que julgou procedente a impugnação judi-
cial deduzida por Vitorino Moreira dos Santos e mulher Maria Teresa 
Moreira Alves, contra a liquidação de IRS relativa ao ano de 1997, que 
consequentemente anulou.

Fundamentou -se a decisão em que, nos termos do art. 15, n.º 2, da 
Convenção entre a República Portuguesa e a República Federal da Ale-
manha para evitar a dupla tributação, constante da Lei n.º 12/82, de 3 
de Junho, os rendimentos exclusivamente auferidos pelo impugnante na 
Alemanha, no exercício da sua actividade, apenas podem ser tributados 
no Estado onde aquela foi exercida.

A Fazenda recorrente formulou as seguintes conclusões:
A. O cálculo do crédito do imposto para evitar a dupla tributação 

internacional em matéria de impostos sobre o rendimento, tem por base 
a Convenção celebrada entre Portugal e a Alemanha, aprovada para rati-
ficação pela Lei n.º 12/82, de 3 de Junho, e publicada no DR, I Série, de 
3 de Junho de 1982, com aviso de troca de instrumentos de ratificação 
e publicado no DR, I Série, de 14 de Outubro de 1982.

B. De acordo com o art. 15.º da CDT, os rendimentos provenientes 
do trabalho dependente auferidos por emigrantes portugueses naquele 
país, desde que continuem a ser considerados residentes em Portugal, 
são tributados em Portugal, sem prejuízo de o poderem ser na Alemanha, 
se aí for a sua fonte, cabendo ao Estado da residência a eliminação da 
dupla tributação.

C. Estipula o art. 24.º, n.º 1, al. a) da CTD, que quando um residente 
de Portugal obtiver rendimentos que de acordo com o disposto na 
Convenção, podem ser tributados na República Federal da Alemanha, 
Portugal, deduzirá do imposto sobre os rendimentos desse residente 
uma importância igual ao imposto sobre o rendimento pago na Re-
pública Federal da Alemanha, não podendo a importância deduzida 
exceder a fracção do imposto sobre os rendimentos calculado antes da 
dedução, correspondente aos rendimentos que podem ser tributados 
na Alemanha.

D. Conforme probatório, a Administração Fiscal através da Di-
recção dos Serviços dos Benefícios Fiscais obteve os dados que lhe 
permitiram afirmar que o montante do imposto retido na Alemanha 
foi de 473.813$00 (€ 2.362,37), montante esse que foi atendido 
na liquidação correctiva que deferiu parcialmente a pretensão do 
impugnante.

E. Razão pela qual se encontra, dentro da medida permitida pela 
legalidade da actuação administrativa, efectuada a atenuação da du-
pla tributação internacional e, oficiosamente deferida a pretensão do 
impugnante na parte consentânea com a interpretação doutrinal e ju-
risprudencialmente consagrada dos preceitos em que se subsume a 
situação concreta destes autos, motivo pela qual se não pode manter 
a decisão recorrida, por ter decidido apenas poderem tais rendimentos 
ser tributados no país onde foi exercida a actividade, Alemanha, dando 
assim procedência à impugnação.

Não houve contra -alegações.
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O Exmo. Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido 
do não provimento do recurso uma vez que a totalidade do rendimento 
foi auferida na Alemanha, proveniente de trabalho dependente, e foi aí 
tributado por retenção na fonte.

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
1. O impugnante apresentou em 6 de Março de 1998 a declaração 

modelo 3 de IRS referente ao ano de 1997 com o respectivo anexo J, 
na qual indicava os rendimentos da categoria A obtidos na Alemanha 
no montante de Esc. 4.672.638$00 e o imposto retido da quantia de 
Esc. 473.813$00 – cfr. fls. 5/6 do processo de reclamação apenso aos 
autos.

2. Dessa declaração resultou a liquidação n.º 2000 -4343197739, no 
montante de Esc. 390.049$00 – cfr. fls. 7 do processo de reclamação 
junto aos autos.

3. Em 9 de Novembro de 2000, veio o impugnante apresentar a re-
clamação graciosa contra a referida liquidação, alegando já ter feito a 
retenção na fonte do imposto devido na Alemanha, pelo que, ao abrigo 
da Convenção para evitar a dupla tributação, já não poderia ser tributado 
em Portugal.

4. Por ter habitação permanente e porque o cônjuge reside em Portu-
gal, o impugnante foi considerado pela Administração Fiscal, residente 
em Portugal.

5. Foram consideradas pela Administração Fiscal as pretensões do 
impugnante quanto às deduções efectuadas no referente a retenção na 
fonte, contribuições obrigatórias para a segurança social e outras.

6. Quanto ao IRS retido na fonte, só foi considerado parcialmente, 
após comunicação pela DSBF de que o imposto retido na Alemanha foi 
de Esc. 265.917$00, montante inferior ao declarado pelo impugnante 
– cfr. fls. 17 do processo de reclamação junto aos autos.

7. Por despacho do Exmo. Chefe de Finanças de 22 de Fevereiro de 
2001, foi deferido parcialmente o pedido.

8. O impugnante foi notificado desse despacho em 7 de Março de 
2001, conforme ofício n.º 1858, de 2 de Março de 2001, a fls. 31 do 
processo de reclamação.

9. A impugnação foi deduzida em 21 de Março de 2001.
Vejamos, pois:
A Lei n.º 12/82, de 3 de Junho, aprovou a Convenção entre a Re-

pública Portuguesa e a República Federal da Alemanha para Evitar a 
Dupla Tributação em Matéria de Impostos sobre o Rendimento e sobre 
o Capital, com aviso de troca de instrumentos de ratificação publicado 
no Diário da República, I Série, de 14 de Outubro de 1982.

Nos termos do art. 4.º, n.º 1, da Convenção, cumpre ao direito in-
terno,  - “à legislação”  -, de cada um dos Estados definir a residência 
do contribuinte, “devido ao seu domicílio, à sua residência, ao local de 
direcção ou a qualquer outro critério de natureza similar”.

O seu n.º 2 dispõe para o caso de uma pessoa singular ser residente 
de ambos os Estados, enunciando vários critérios de “resolução” da 
situação; assim, nos termos da alínea a), “será considerada residente 
do Estado em que tenha uma habitação permanente à sua disposição” 
e, se a tiver em ambos os Estados sê -lo -á”do Estado com o qual sejam 
mais estreitas as suas relações pessoais e económicas (centro de inte-
resses vitais)”.

No caso, o impugnante tinha habitação permanente em Portugal, 
onde residia a sua mulher e, consequentemente, o seu núcleo familiar 
que economicamente sustentava.

Ora, nos termos do art. 16º, n.º 2, do Código do Imposto sobre o 
Rendimento das Pessoas Singulares (redacção vigente ao tempo), “serão 
sempre havidos como residentes em território português, as pessoas que 
constituem o agregado familiar, desde que naquele resida qualquer das 
pessoas a quem incumbe a direcção do mesmo”.

O agregado familiar é constituído – nomeadamente – pelos côn-
juges não separados judicialmente e seus dependentes – art. 14.º, 
n.º 3, al. a)  - e àqueles cabe a respectiva direcção – art. 1671º, n.º 2 
do Código Civil.

Trata -se de uma presunção juris et de jure de residência em Portugal, 
das pessoas que constituem o agregado familiar, desde que aí resida 
qualquer das pessoas a quem incumbe a direcção do mesmo.

Cf. Alberto Xavier, Direito Tributário Internacional, Tributação das 
Operações Internacionais, p. 245 e ss.

“Esta última situação tem como consequência que basta a residência 
em Portugal, de um dos chefes do agregado familiar, aferido aos cri-
térios do art. 16.º do CIRS, para que esta arraste, por um princípio de 
atracção da unidade familiar, a residência dos demais (residência por 
dependência). Assim, por exemplo, o emigrante português que reside 
efectivamente na Alemanha, mas cuja mulher permanece em Portugal, 
é aqui sujeito a tributação numa base universal, incluindo portanto os 
rendimentos obtidos na Alemanha”.

Pelo que é de concluir, no ponto, terem os impugnantes residência 
em Portugal, para efeitos fiscais, nomeadamente de IRS.

Ainda que, face à lei alemã – pois que, como se disse, a caracteriza-
ção de uma pessoa como residente cabe ao direito interno de cada país 
– também possa ser considerado como aí residente. É então função das 
convenções de dupla tributação definir, face a uma dupla residência, 
qual das duas residências deve prevalecer, sendo que a residência num 
dos Estados logo exclui a residência no outro.

Determinado o país de residência – Portugal  -, diverso do país onde 
o rendimento é auferido – Estado da fonte  -, há que estabelecer qual o 
competente para a tributação, sobre o que dispõe o art. 15.º da Convenção 
nos termos seguintes:

a) Competência exclusiva do país de residência se o emprego é aí 
exercido – n.º 1, primeira parte;

b) Competência cumulativa dos dois Estados se o emprego é exercido 
no outro Estado, (que não o da residência) – n.º 1, última parte.

Por sua vez, o n.º 2 do art. 15.º prevê a hipótese de competência exclu-
siva do Estado onde o emprego é exercido – não obstante o contribuinte 
aí não residir, uma vez verificados cumulativamente os três requisitos 
negativos aí referidos – “actividades temporárias”.

Assim, ao contrário do sentenciado, a dita segunda parte do n.º 1 
consagra uma competência cumulativa dos dois Estados para a tributação 
– cfr. cit. p. 434, Casalta Nabais, Direito Fiscal, 2ª edição, p. 232 e ss., 
Leite de Campos, Direito Tributário, 2ª edição, p. 332 e Fiscalidade 
n.ºs 17 -61 e 18 -61.

Ou seja, o Estado em que o emprego é exercido só tem competência 
cumulativa uma vez verificados os ditos requisitos, mas pela positiva 
e alternativamente.
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Nos autos, aplica -se, assim, a última parte do n.º 1 do art. 15.º: com-
petência tributária cumulativa de Portugal e da Alemanha para tributação 
dos rendimentos em causa.

Cabendo, pois, ao Estado da residência – Portugal – eliminar a dupla 
tributação, nos termos do art. 24.º da Convenção – al. a) do n.º 1: dedução 
no imposto pago em Portugal, do imposto pago na Alemanha, não po-
dendo contudo exceder a fracção do imposto, calculado antes da dedução, 
correspondente aos rendimentos auferidos no estrangeiro, exigindo -se 
documento comprovativo do imposto aí pago que, na hipótese dos autos, 
foi de € 2.362,37, montante que foi considerado na liquidação correctiva, 
atendendo parcialmente a pretensão dos impugnantes.

Cf. no sentido exposto os Acórdãos do STA, de 24 de Março de 2004 
Recurso n.º 1872/03, de 15 de Dezembro de 2004 Recurso n.º 834/04 e 
de 20 de Abril de 2005 Recurso n.º 1254/04.

Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, revogar a 
sentença recorrida e julgar improcedente a impugnação judicial.

Custas pelos impugnantes solidariamente na 1ª instância, não sendo 
devidas no Supremo Tribunal Administrativo.

Lisboa, 15 de Março de 2006. — Brandão de Pinho (relator) — Lúcio 
Barbosa — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 15 de Março de 2006.

Assunto:

Impugnação judicial. Caducidade do direito à impugnação. 
Reclamação graciosa. Sentença. Omissão de pronúncia.

Sumário:

 I — Não pode a sentença julgar caducado o direito à im-
pugnação judicial, com fundamento no facto de a recla-
mação graciosa ter sido deduzida depois de decorridos 
mais de 90 dias, se não apurou se a liquidação foi le-
galmente notificada e quando terminou o prazo para o 
correspondente pagamento voluntário — artigos 70.º, 
n.º 1, e 102.º, n.º 1, alínea a), do Código de Procedimento 
e de Processo Tributário.

 II — Menos se o contribuinte invocou como fundamento da 
reclamação graciosa fundamentos que, nos termos do 
n.º 2 do referido artigo 70.º, lhe permitiam reclamar no 
alargado prazo de um ano.

 III — Julgando verificada a caducidade do direito à im-
pugnação, a sentença não incorre em nulidade por 
omissão de pronúncia ao não apreciar uma «violação 
constitucional» alegada na petição da impugnação 
judicial.

Processo n.º 1248/05 -30.
Recorrente: CONSTRUMAC — Construção de Máquinas Especiais 

e de Equipamentos Electrónicos, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Baeta de Queiroz.
1.1. CONSTRUMAC – CONSTRUÇÃO DE MÁQUINAS ES-

PECIAIS E DE EQUIPAMENTOS ELECRÓNICOS, LDA., com 
sede em Boronhos, S. Pedro do Sul, recorre da sentença do Mmº. Juiz 
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu que julgou caducado o seu 
direito a impugnar a liquidação de imposto sobre o valor acrescentado 
(IVA) relativo aos anos de 1994 e 1995.

Formula as seguintes conclusões:
«1  - A sentença recorrida é nula, por omissão de pronúncia quanto à 

violação constitucional invocada na impugnação judicial — art° 267º, 
n° 5 da CRP, nos termos do disposto no art° 125°, n° 1 do CPPT.

2  - Acresce que, ao contrário do afirmado pelo MM. Juiz a quo, 
estamos perante um caso manifesto de violação do direito de audiência 
prévia, que configura um caso de preterição de formalidade essencial.

3  - Para além disso, com o devido respeito, igualmente, andou mal o 
MM Juiz a quo quando decidiu que não procederia a invocada inexis-
tência de facto tributário, dado que as normas de incidência são aquelas 
que, entre outras, indicam os bens, actividades ou situações sobre que 
assenta a tributação, isto é, a matéria colectável.

4  - No presente processo, estamos, claramente, perante um caso 
de inexistência de facto tributário, porquanto existe uma violação de 
uma norma de incidência tributária, no sentido de norma de incidên-
cia objectiva, que indica os bens, actividades ou situações sobre que 
assenta a tributação, isto é, a matéria colectável, ou seja, a norma que 
aplicou uma taxa a titulo de IVA, em violação ao disposto no art° 14°, 
alínea a) do RITI.

5  - Salvo o devido respeito, violou a Douta sentença recorrida, os 
artºs 125º, nº 1 e 70º, nº 1 do CPPT, o artº 100º do CPA, o artº 14º, 
alínea a) do RITI e o artº 267º, nº 5 da Constituição da República 
Portuguesa.

TERMOS EM QUE A DOUTA SENTENÇA RECORRIDA DEVE 
SER DECLARADA NULA OU REVOGADA, COM TODAS AS 
LEGAIS CONSEQUÊNCIAS (...».

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

parecer que o recurso merece provimento: ainda que a sentença não 
sofra de nulidade por omissão de pronúncia, pois apreciou a questão 
sobre que a recorrente afirma ter silenciado, enferma de erro de julga-
mento, posto que, ao contrário do que decidiu, ocorreu no procedimento 
administrativo a acusada preterição da formalidade legal da audiência 
prévia da recorrente.

1.4. O processo tem os vistos dos Exmºs. Adjuntos.
2. Vem estabelecida a seguinte matéria de facto:
«A)
A Administração Fiscal procedeu a inspecção à escrita da impugnante 

relativamente aos exercícios de 1994 e 1995 e elaborou o relatório de 
fls. 19 e segs. do processo administrativo apenso, que aqui se dá por 
inteiramente reproduzido, donde resulta:

(...)
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7.2.2 — Determinação do IVA
Das situações já descritas anteriormente, verifica -se que existe IVA 

em falta de:

1994 1995

Serviços prestados declarados 25.881.312$00 56.274.212$00

Serviços prestados estimados 36.973.923$00 64.548.374$00

Correcção 11.092.611$00 8.274.162$00

Taxa 16% 17%

IVA EM FALTA 1.774.818$00 1.406.608$00

(...)
B) Por carta de 16/04/1997, a impugnante foi notificada da “IRC/IVA 

— FIXAÇÃO DO LUCRO TRIBUTÁVEL/IMPOSTO/VOLUME DE 
NEGÓCIOS”, cfr. documento de fls. 18 do processo administrativo 
apenso, que aqui se dá por inteiramente reproduzido.

C) Foi apresentada reclamação para a Comissão de Revisão, que 
reuniu em 26/06/1997, não tendo, contudo, os vogais chegado a acordo, 
cfr. acta de fls. 51 e 52 que aqui se dá por inteiramente reproduzida.

D) Na sequência dos laudos dos Vogais do Contribuinte e da Fazenda 
Pública, o Presidente da Comissão de Revisão, com base nos funda-
mentos invocados no laudo do Vogal da Fazenda Pública e relatório dos 
serviços de fiscalização, decidiu manter os valores fixados, cfr. decisão 
de fls. 50, que aqui se dá por inteiramente reproduzida.

E) A Administração Fiscal elaborou, em 24/11/1998, as liquidações 
adicionais n.°s 98342872 a 9834890, referente a IVA dos anos de 1994 e 
1995, no montante de Esc. 1.448.463$00 e 751.491$00, respectivamente, 
e as liquidações dos juros compensatórios, cfr. documentos de fls. 28 e 
29 e informação de fls. 58, destes autos.

F) A impugnante procedeu ao pagamento do imposto liquidado em 
03/08/1999, cfr. informação de fls. 58 destes autos, que aqui se dá por 
inteiramente reproduzida.

G) Em 25/01/2000, a impugnante reclamou graciosamente para o 
Director Distrital de Finanças, cfr. reclamação de fls. 19 a 26 destes 
autos que aqui se dá por inteiramente reproduzida.

H) Em 06/12/2000, a impugnante foi notificada do indeferimento 
da reclamação a que se refere a alínea anterior (fls. 37 do processo 
administrativo apenso).

I) A presente impugnação foi apresentada em 14/12/2000 na Repar-
tição de Finanças de S. Pedro do Sul, conforme carimbo aposto a fls. 2 
destes autos».

3.1. A sentença recorrida termina deste modo:
«(…) julgo improcedente a presente impugnação, por verificação da 

excepção peremptória de caducidade do direito de impugnar, extintiva 
do direito potestativo da impugnante de atacar judicialmente a legalidade 
do acto tributário e absolvo a Fazenda Pública do pedido».

Ora, se assim é, ou seja, se o direito da impugnante a discutir em juízo 
a legalidade do acto de liquidação estava extinto, uma consequência 

logo há que retirar: a circunstância é impeditiva de que o juiz aprecie 
os fundamentos da intempestiva impugnação.

Como assim, julgando caducado o direito à impugnação, e de nada 
mais lhe cumprindo conhecer, não podia omitir pronúncia sobre questão 
que estivesse obrigado a apreciar e incorrer em nulidade por omissão 
de pronúncia (cfr. o artigo 660º nºs. 1 e 2 do Código de Processo Civil 
(CPC).

Improcede, pelo exposto, a primeira conclusão das alegações do 
recurso.

3.2. De acordo com a matéria de facto fixada, a recorrente reclamou 
graciosamente, em 25 de Janeiro de 2000, de liquidações efectuadas 
em 24 de Novembro de 1998, tendo o pagamento do imposto e juros 
liquidados ocorrido em 3 de Agosto de 1999. A reclamação foi indeferida 
por despacho notificado em 6 de Dezembro de 2000, e a impugnação 
judicial foi apresentada em 14 de Dezembro seguinte.

Nos termos do disposto no artigo 70º nº 1 do Código de Procedimento 
e de Processo Tributário (CPPT), que remete para o artigo 102º do mesmo 
compêndio, o prazo para reclamar graciosamente conta -se a partir do 
«termo do prazo para pagamento das prestações tributárias legalmente 
notificadas ao contribuinte».

Ignorando -se, por não virem estabelecidas, nem a data da eventual 
notificação das liquidações à recorrente (dizemos eventual porque nem 
sequer se diz se foi efectuada), nem a do termo do prazo para o respectivo 
pagamento, não pode aferir -se da tempestividade da reclamação graciosa. 
Consequentemente, não era possível à sentença recorrível decretar, com 
a segurança exigível, a sua extemporaneidade.

Acresce que, de acordo com o apontado artigo 70º, nº 2, o prazo 
para a reclamação graciosa é de um ano «se o fundamento consistir 
em preterição de formalidades essenciais ou na inexistência, total ou 
parcial, do facto tributário».

Ora, conforme a alínea G) da factualidade fixada, a recorrente fundou 
a sua reclamação em ambos os vícios do nº 2 do artigo 70º, o que lhe 
facultava usar daquele alargado prazo.

É que uma coisa são os fundamentos da reclamação, outra, diferente, 
e só noutra sede relevante, a sua procedência. A invocação daqueles 
fundamentos basta para assegurar a tempestividade da reclamação de-
duzida dentro do ano seguinte ao termo do prazo para o pagamento 
voluntário; a procedência dos fundamentos só se exige para o deferi-
mento da reclamação.

Esta mais uma razão por que não pudesse julgar -se deduzida fora 
de tempo a reclamação graciosa e, por via disso, caducado o direito à 
impugnação judicial.

Procede, pelo exposto, a quinta conclusão das alegações de recurso, 
no segmento em que invoca violação do artigo 70º do CPPT.

4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de 
Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo em, 
concedendo provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida para 
ser substituída por outra que não julgue caducado o direito à impugnação 
pelo motivo ora apreciado e arredado.

Sem custas.
Lisboa, 15 de Março de 2006. — Baeta de Queiroz (relator) — Pi-

menta do Vale — Brandão de Pinho.
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Acórdão de 15 de Março de 2006.

Assunto:

Acórdão. Aclaração.

Sumário:

 I — Se o acórdão aclarando refere que o ofício de notificação 
continha várias hipóteses, sendo apenas assinalada a 
pertinente, não tinha ele que se referir às outras hipó-
teses não assinaladas, que a Secretaria do Tribunal 
obviamente não referenciou.

 II — Assim, o acórdão que se confinou à referência da única 
hipótese possível, que assinala correctamente, é um 
acórdão meridianamente claro.

Processo n.º 1501/03 -30.
Recorrente: Cruz & Companhia, S. A.
Recorrida: Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola 

(INGA).
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lúcio Barbosa

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

1. Cruz & Companhia, SA, recorrente nos presentes autos, notificado 
do acórdão que desatendeu uma reclamação por si apresentada, veio 
pedir a sua aclaração.

Com a seguinte fundamentação:
“Com o devido respeito, afigura -se obscuro e até contraditório o 

seguinte tramo da fundamentação do acórdão: Não vale dizer como faz 
o recorrente, que o ofício de notificação continha um número (11), que 
se refere a notificação”para alegações”. Na verdade, o ofício comporta 
várias hipóteses, valendo apenas a assinalada, e essa (número 9) era do 
despacho a que acima se aludiu (recebimento do recurso). Notificado 
do despacho, incumbia ao recorrente apresentar alegações.

“Tratando -se, por conseguinte, de notificar a recorrente do despacho 
para apresentar alegações, esclareçam V.Exªs. se à secretaria judicial não 
teria incumbido assinalar a hipótese número 11 “para alegações”.

Não houve contra -alegações.
O EPGA defende que é de indeferir o requerido.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. O acórdão é meridianamente claro: o recorrente tinha que ser noti-

ficado apenas do despacho proferido pelo relator, a fls. 331: despacho de 
admissão de recurso. E o número do ofício a que correspondia, no caso, 
notificação com esse teor era o n.º 9, que foi devidamente assinalado. 
Só esse número e não mais do que esse.

Termos em que se indefere a requerida aclaração
Custas pelo recorrente, fixando -se a taxa de justiça em 99 €.
Lisboa, 15 de Março de 2006. — Lúcio Barbosa (relator) — Baeta 

de Queiroz — Pimenta do Vale.

Acórdão de 22 de Março de 2006.

Assunto:

Intimação para um comportamento. Processo urgente. Re-
curso jurisdicional. Alegações.

Sumário:

O meio processual «intimação para um comportamento», a 
que se refere o artigo 147.º do Código de Procedimento 
e de Processo Tributário, não tem a natureza de processo 
urgente, pelo que as alegações no recurso jurisdicional 
de decisão nele proferida não têm que ser apresentadas 
juntamente com o requerimento de interposição.

Processo n.º 109/06 -30.
Recorrente: Quinta da Nogueira — Agro Pecuária, L.da

Recorrido: Director-Geral dos Impostos.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Baeta de Queiroz.
1.1. QUINTA DA NOGUEIRA – AGRO PECUÁRIA, LDA., com 

sede em Venda do Valador, Malveira, recorre do despacho da Mmª. 
Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loures que, no processo 
que intentou contra o DIRECTOR -GERAL DOS IMPOSTOS para 
intimação para um comportamento, julgou deserto o recurso jurisdicional 
da decisão que absolveu da instância a Fazenda Pública, por falta de 
apresentação oportuna de alegações.

Formula as seguintes conclusões:

«a)
De ponto algum da lei (in casu o CPPT) se retira que esta tenha 

atribuído carácter urgente ao meio processual intimação para um com-
portamento.

b)
Sendo a regra a de que os processos não assumem a forma de urgen-

tes e a excepção a de que os processos assumem esta forma rodeou -se 
o legislador de particulares cautelas quando atribui este carácter aos 
processos que institui no ordenamento jurídico.

c)
E a forma de acautelar tal é dizê -lo expressamente no texto da lei.

d)
Ora no caso concreto o CPPT nada refere em relação à urgência do 

meio processual intimação para um comportamento.

e)
Dito de outro modo os processos urgentes assumem -se como uma 

forma especial que carecem de regulamentação própria, expressa, cui-
dada e exaustiva por parte do legislador.
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f)
E este cuidado existiu no CPPT e assim é que o legislador atribuiu 

carácter urgente, e assim o diz expressamente aos tipos de processo 
previstos nos artigos 136° a 139°, 140º a 142°, 143°, 144° e 146°, 146° -B 
e 146° -C todos do CPPT.

g)
Ora o meio processual intimação para um comportamento está previsto 

no artigo 147° do CPPT.
h)

Apenas pode a recorrente admitir que o despacho recorrido se tenha 
deixado confundir pois duas situações tipificadas na lei e que, ao abrigo 
do princípio da cooperação, vai demonstrar que, se foi esse o caso, o 
raciocínio está errado.

i)
Assim e o primeiro erro que pode ter ocorrido no despacho foi o de 

fazer uma interpretação viciada do artigo 147°, n° 6 do CPPT.

j)
Deste normativo resulta que o disposto neste artigo se aplica, com as 

necessárias adaptações, às providências cautelares a favor do contribuinte 
ou demais obrigados tributários.

k)
Como será bom de ver o que a lei diz é que o regime procedimental 

da intimação para um comportamento se aplica às providências caute-
lares a favor do contribuinte e não o contrário ou seja, que o regime das 
providências cautelares (essas sim urgentes) se aplica ao meio intimação 
para um comportamento.

l)
Se foi interpretação contrária à supra referida feita no despacho, do 

artigo 147°, n° 6 do CPPT, a mesma está errada e não tem qualquer 
adesão com o texto legal.

m)
Como segunda possibilidade de erro interpretativo alvitra -se a hipó-

tese de ter sido considerado aplicável o regime dos processos urgentes 
previstos no CPTA, quiçá por força do artigo 279°, n° 2 do CPPT.

n)
Mas se assim foi tal raciocínio jurídico encontra -se, também ele, 

errado.
o)

Em primeiro lugar porque o CPPT funciona como lei especial em 
relação ao CPTA e aquele CPPT tem nele expresso o regime do meio 
processual intimação para um comportamento.

p)
Como é sabido, e de acordo com os mais rigorosos cânones interpre-

tativos, lei especial prevalece sobre lei geral pelo que nenhum sentido 
faria avocar o regime do CPTA na presente situação.

q)
Mas ad absurdum mesmo que assim não entendesse tal argumento 

interpretativo estaria igualmente votado ao insucesso.

r)
Nos termos dos Títulos IV e V do CPTA os processos de tramitação 

urgente (acelerada) são os constantes de artigos 97° a 127°;

s)
E deles não consta a intimação para um comportamento.

t)
A consideração, feita no despacho, do processo de intimação para 

um comportamento como sendo um processo urgente não tem qualquer 
aderência no texto de lei.

u)
Nos termos do artigo 9°, n° 2 do Código Civil “Não pode, porém, 

ser considerado pelo intérprete o pensamento legislativo que não te-
nha na letra da lei um mínimo de correspondência verbal, ainda que 
imperfeitamente expresso.”

v)
Por outra via nos termos do n° 3, do artigo 9° do Código Civil “Na 

fixação do sentido e alcance da lei, o intérprete presumirá que o le-
gislador consagrou as soluções mais acertadas e soube exprimir o seu 
pensamento em termos adequados.”

w)
Deste modo, e atento todo o supra alegado, falece de razão a sentença 

que considerou o meio processual intimação para um comportamento 
como processo urgente e julgou deserto o recurso apresentado por 
não seguirem junto com o requerimento de interposição do mesmo as 
respectivas alegações.

x)
Deste modo violou o despacho os artigos 147°, 282°, 283° do CPPT 

e 9° do Código Civil.
Nestes termos e nos melhores de Direito deverá o presente recurso 

merecer provimento e, se tal nada mais obstar, ser ordenada a baixa dos 
autos para prolação de despacho de admissão do recurso então apresen-
tado e a inerente concessão de prazo para apresentação de alegações, 
tudo o mais com as consequências legais».

1.2. Não há contra -alegações.
1.3. A Mª. Juiz sustentou o seu despacho.
1.4. O Exmº. Procurador -Geral Adjunto é de parecer que o recurso 

merece provimento, por o meio processual em causa não ter carácter 
de urgente.

1.5. O processo vem à conferência sem vistos dos Exmºs. Adjun-
tos.
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2. Este o teor do despacho recorrido:
«Nos processos urgentes, os recursos jurisdicionais serão apresentados 

por meio de requerimento juntamente com as alegações no prazo de 10 
dias, cf. resulta da conjugação do artº 282° do Código de Procedimento 
e de Processo Tributário com o art° 283° do mesmo diploma.

Uma vez que o recorrente não apresentou as alegações nos termos 
expostos, julgo deserto o recurso interposto a folhas 79, (art° 291° n° 2 
e 690° n° 3 do Código de Processo Civil aplicável ex vi artº al. e) do 
Código de Procedimento e de Processo Tributário).

Custas pela recorrente, com uma UC de taxa de justiça».
3.1. A única questão a decidir no presente recurso jurisdicional é a de 

saber se a intimação para um comportamento a que se refere o artigo 147º 
do Código de Procedimento e de Processo Tributário (doravante CPPT) 
tem ou não carácter de urgente.

Se o tiver, o recurso jurisdicional interposto da decisão que o julgue a 
final deve ser apresentado no prazo de 10 dias, e as alegações hão -de ser 
simultâneas, isto por força do disposto no artigo 283º do mesmo diploma. 
Foi como se julgou na decisão recorrida que, a assim ser, merece ser 
confirmada: não tendo apresentado alegações no prazo de interposição 
do recurso, a recorrente deu azo à sua deserção.

Se a intimação não tiver esse carácter de processo urgente, então 
o requerimento de interposição, apresentado no mesmo prazo, não 
tem que ser acompanhado das respectivas alegações, que devem ser 
entregues no prazo de 15 dias após a notificação do despacho judicial 
que admita o recurso, como dispõem os artigos 280º nº 1 e 282º nº 3 
do CPPT. Neste caso, a decisão impugnada não pode subsistir, uma 
vez que não há falta de tempestiva apresentação de alegações e, con-
sequentemente, o recurso não se acha deserto: o prazo para alegações 
nem sequer se iniciou.

3.2. Aponte -se que o despacho recorrido, afirmando que o processo em 
que foi proferido tem natureza urgente, não identificou a norma legal em 
que baseou essa asserção, nem qualquer princípio donde tal decorra.

Também nós não vemos lei nem princípio de onde tal resulte.
O CPPT não contem um elenco dos processos judiciais tributários 

a que confere urgência, limitando -se a, ao regular cada uma das for-
mas, introduzir regras que a implicam – ou, ao menos, prioridade. 
É o que acontece – sem preocupação de exaustão  -nos artigos 143º 
nº 2 («reveste -se sempre de carácter urgente»), 144° nº 3 (idem), 
278º nº 5 («segue as regras dos processos urgentes, tendo a sua 
apreciação prioridade»), e 146º -D («são tramitados como processos 
urgentes»).

Já o Código de Processo nos Tribunais Administrativos (CPTA) se 
ocupa, no seu artigo 36º, de enumerar alguns processos que têm carácter 
urgente. Mas só alguns, pois essa relacionação é «sem prejuízo dos 
demais casos previstos na lei». Não se encontra, nessa enumeração, a 
intimação para um comportamento; nem aí podia estar, pois trata -se de 
um meio processual que não é comum às jurisdições administrativa e 
fiscal, antes próprio desta última.

Não era assim no tempo em que vigorava a Lei de Processo nos Tri-
bunais Administrativos (LPTA). Nesta lei a forma processual intimação 
para um comportamento existia, e tinha natureza urgente, como se vê nos 
seus artigos 6º nº 1 e 87º. Mas esta intimação para um comportamento era 
um meio dirigido contra os particulares e os concessionários, enquanto 

que o processo com o mesmo nome de que trata o artigo 147º do CPPT 
é ordenado contra a Administração.

Tudo para dizer que o meio processual em que nos movemos é próprio 
da jurisdição fiscal, devendo procurar -se o seu regime dentro do CPPT; 
fora, só no caso do artigo 2º do mesmo CPPT.

Ora, no CPPT, não há norma que atribua à intimação para um com-
portamento carácter urgente.

Verdade que o artigo 96º do diploma, prescrevendo que os processos 
judiciais tributários devem uma duração que não exceda dois anos, 
excepciona a impugnação das providências cautelares adoptadas pela 
administração tributária, as providências cautelares de natureza judicial, 
a intimação para consulta de processos ou documentos administrativos 
e passagem de certidões, a produção antecipada de prova e a intimação 
para um comportamento.

Todos estes processos não devem durar mais do que noventa dias.
Mas em lugar algum se diz deles, genericamente, que têm a natureza 

de urgentes, que a sua marcha é acelerada, que os prazos para a prática 
dos actos pelas partes, pela secretaria e pelos magistrados são mais 
reduzidos. Alguns são, efectivamente, processos urgentes, porque em 
outro lugar a lei o afirma; outros não o são, porque a lei o não diz. De 
comum têm o deverem ser concluídos dentro de um prazo relativamente 
curto, em resultado da preocupação manifestada no nº 2 do artigo 96º 
do CPPT: «cumprir em tempo útil a função que lhe(s) é cometida». E 
como essa função é diferente conforme as várias formas processuais, 
também o tempo útil não é o mesmo para todas. Não se compreende-
ria, por exemplo, que um processo que apenas se propõe acautelar um 
direito ou interesse durasse tanto ou mais do que aquele que visa a sua 
tutela definitiva.

Como escreve o Exmº. Procurador -Geral Adjunto: «Trata -se (…) de 
solução legislativa relacionada com a necessidade de “assegurar a tutela 
judicial efectiva, que tem como elemento importante uma componente 
temporal (art.º 20.°, n.º 1 e 4, da C.R.P.)” (…), necessidade essa que, 
no caso, é garantida através de um meio processual simplificado, inte-
grado apenas por requerimento, resposta e decisão, pese embora não 
classificado de urgente».

Em súmula, o processo que nos ocupa não tem carácter urgente, não 
tendo as alegações do recurso jurisdicional nele interposto que serem 
apresentadas conjuntamente com o requerimento em que se declara a 
intenção de recorrer.

Procedem, consequentemente, as conclusões das alegações de recurso, 
não podendo subsistir o despacho que em contrário decidiu.

4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de 
Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo em, 
concedendo provimento ao presente recurso, revogar o despacho re-
corrido, para ser substituído por outro que não decrete a deserção do 
recurso jurisdicional da decisão de absolvição da instância pelo motivo 
ora apreciado.

Sem custas.

Lisboa, 22 de Março de 2006. — Baeta de Queiroz (relator) — Lúcio 
Barbosa — Brandão de Pinho.
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Acórdão de 22 de Março de 2006.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Questões novas.

Sumário:

Os recursos destinam -se a reapreciar questões já decididas 
pelos tribunais a quo, que não meio de obter novas pro-
núncias sobre matérias novas, suprimindo, por tal via, o 
respectivo grau de jurisdição — artigos 676.º e 690.º do 
Código de Processo Civil.

Processo n.º 670/05 -30.
Recorrente: Maria Lucilia Pires Gago Guiomar.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

Maria Lucília Pires Gago Guiomar vem recorrer da sentença do 
Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, que julgou improcedente a 
oposição deduzida contra a execução fiscal instaurada para cobrança 
coerciva de imposto sucessório.

Fundamentou -se a decisão em que o nome da opoente não tinha de 
constar do título executivo, face ao disposto no art. 155.º do CPPT, na 
não inconstitucionalidade orgânica do art. 4.º do Decreto -Lei n.º 154/91, 
de 23 de Abril e em não ter ocorrido a prescrição nem a caducidade 
invocadas.

A recorrente formulou as seguintes conclusões:
1. Padece a douta sentença recorrida de nulidade nos termos da al. d) 

do n.º 1 do art. 668.º do CPC uma vez que estando em causa no processo 
de oposição à execução fiscal a apreciação da exigibilidade do imposto 
sucessório devido por óbito de José Gago Sequeira, falecido em 23 de 
Janeiro de 1990, havendo a ora Alegante invocado expressamente a 
prescrição da obrigação daquele imposto e a caducidade do direito à 
respectiva liquidação, a douta sentença recorrida pronunciou -se sobre 
o imposto sucessório devido por óbito de João Gago Sequeira, falecido 
em 27 de Julho de 1990;

2. Cabia apreciar no processo de oposição à execução fiscal da tempes-
tividade da liquidação do imposto sucessório liquidado sobre a herança 
de José Gago Sequeira;

3. Por manifesto erro decidiu a sentença sobre a liquidação do im-
posto devido por óbito de João Gago Sequeira, incorrendo na nulidade 
supra referida.

4. De resto, em 29 de Novembro de 2002 a Administração Fiscal 
procedeu à notificação da liquidação do imposto sucessório respei-
tante à herança de José Gago Sequeira (e não de João Gago Sequeira), 
conforme se extrai da informação constante do próprio mandado de 
citação no processo de execução fiscal n.º 1139200301510070, no qual 
se dispõe: “o referido imposto foi liquidado no processo de I. Sucessório 

n.º 16376, instaurado por óbito de José Gago Sequeira, ocorrido em 23 
de Janeiro de 1990”.

5. Nesta parte padece a douta sentença recorrida de contradição com 
os factos dados como provados, incorrendo em nulidade.

6. Acresce, ainda, que tendo a liquidação de imposto sucessório devido 
por óbito de José Gago Sequeira sido efectuada em 13 de Novembro de 
2002, apurando -se um montante de 124.704,74 €, tendo sido notificada 
do imposto, Maria Lucília Pires Gago Guiomar, na qualidade de procu-
radora de João Gago Sequeira, esta notificação é nula.

7. Com efeito, suportou -se tal notificação em procuração outorgada 
por João Gago Sequeira a Maria Lucília Pires Gago Guiomar, pelo que 
tendo este falecido em 26 de Julho de 1990, nessa mesma data caducou 
tal procuração nos termos do art. 1774.º do Código Civil.

8. Por seu turno, não tendo aquele imposto sido voluntariamente pago, 
foi extraída certidão de dívida em 9 de Setembro de 2003, dando origem 
ao processo de execução fiscal n.º 1139200301510070, instaurado em 
2003, contra João Gago Sequeira não obstante este ser pré -falecido.

9. Violou, assim, a Administração Tributária o disposto no art. 155.º 
do CPPT, padecendo o título executivo de nulidade.

10. Tendo a execução fiscal sido instaurada apenas contra o devedor 
pré -falecido e não contra a ora Oponente, esta é parte ilegítima.

11. Com efeito, foi a mesma citada para a execução na qualidade 
de representante legal do executado e não na qualidade de sucessora 
violando -se assim o disposto no art. 155.º do CPPT.

12. Não obstante ser João Gago Sequeira o devedor originário do 
imposto sucessório devido pela sucessão de José Sequeira, havendo os 
respectivos herdeiros sucedido ao devedor entretanto falecido, sucedendo-
-lhes nas obrigações respectivas, não pode ser ignorado que à data da 
liquidação do imposto já falecera o devedor originário, devendo, pois, 
quer a notificação da liquidação quer eventual execução por falta de 
pagamento voluntário ser dirigida contra os sucessores.

13. Mais acresce que, no caso vertente, se assistiu à prescrição da 
obrigação de imposto.

14. Com efeito, em 23 de Janeiro de 1990, data em que ocorreu o 
óbito de José Gago Sequeira, vigorava o Código de Processo das Con-
tribuições e Impostos, que, no art. 27.º, fixava o prazo de vinte anos 
para as obrigações tributárias. 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, 
estabelecendo a Assembleia da República, como sentido e limite de 
tal autorização legislativa a fixação de prazo geral de dez anos para 
prescrição das obrigações tributárias e de cinco anos para caducidade 
da liquidação de impostos.

15. O Decreto -Lei n.º 154/91, de 23 de Abril, ao dispor que os novos 
prazos de prescrição e de caducidade só se aplicam à sisa e ao imposto 
sobre as sucessões e doações após introdução no respectivo Código 
das normas necessárias de adaptação, desrespeita o sentido da referida 
autorização legislativa, padecendo, consequentemente de inconstitucio-
nalidade orgânica por violação do disposto no art. 165.º, n.º 1, al. i) e 
n.º 2 da CRP e art. 3.º da Lei n.º 37/90, de 10 de Agosto.

16. Pelo que, por força do disposto no art. 297.º, n.º 1 do Código 
Civil se aplica ao caso vertente o novo prazo fixado no art. 33.º do CPT, 
em virtude deste, sendo inferior, terminar antes do prazo de prescrição 
fixado no art. 27.º do CPCI que se encontrava a decorrer, encontrando-
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-se, assim, extinta por prescrição verificada em 1 de Julho de 2001, a 
dívida exequenda.

17. No caso vertente, sempre a notificação da liquidação feita em 
29 de Novembro de 2002 – e considerada nula pelos fundamentos já 
expostos – teria sido efectuada para além do prazo de caducidade do 
direito à liquidação.

18. Encontrando -se a correr, à data da entrada em vigor do CPT, o 
prazo de caducidade de vinte anos fixado no art. 92.º do CIMSSSD, 
tendo este sido fixado em cinco anos, deve aplicar -se à situação vertente 
o novo prazo de caducidade, por este, sendo inferior e iniciando -se a 
sua contagem em 1 de Julho de 2001, terminar, no caso vertente, antes 
do primeiro (o qual só terminaria em 2010).

19. Ora no caso vertente este prazo terminou em 1 de Julho de 1996, 
verificando -se, pois, a caducidade do direito à liquidação do imposto.

Não houve contra -alegações.
O Exmo. Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido 

do não provimento do recurso por terem sido supridas as nulidades 
arguidas sendo que se repete, nas alegações do recurso, a argumentação 
aduzida na instância, que, assim, não pode proceder.

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
Por transmissão mortis causa de José Gago Sequeira, falecido a 23 

de Janeiro de 1990, foi instaurado o correspondente processo de liqui-
dação do imposto sucessório que tomou o n.º 16.376 da Repartição de 
Finanças de Tavira.

O executado João Gago Sequeira foi herdeiro de de cujus.
A respectiva relação de bens foi oportunamente apresentada à Ad-

ministração Fiscal.
No dia 29 de Novembro de 2002, a oponente Maria Lucília Pires Gago 

Guiomar, enquanto representante do falecido executado, foi notificada 
da liquidação do imposto sucessório relativo ao seu falecimento.

A folhas 19 da execução fiscal, foi prestada, no dia 5 de Novembro 
de 2003, a seguinte informação:

“Em 26 de Setembro de 2003 foi enviada citação via postal ao exe-
cutado João Gago Sequeira, tendo o respectivo aviso de recepção sido 
assinado em 29 de Setembro de 2003.

No entanto foi colhida a informação de que o executado já falecera, 
tendo -lhe sucedido na herança a esposa, Maria Adélia Conceição Pires e 
a filha, Maria Lucília Pires Gago Guiomar, todos residentes em Aldeia, 
Santa Catarina da Fonte do Bispo.

Não foram efectuadas partilhas nem está pendente inventário.
Assim, há que proceder -se de acordo com o disposto no art. 4.º do 

art. 155.º do Código de Processo e Procedimento Tributário citando -se 
qualquer dos herdeiros para pagar toda a dívida sob cominação de 
penhora em quaisquer bens da herança.

Mais informo V. Exa. que Maria Lucília Pires Gago Guiomar tem 
procuração de sua mãe, Maria Adélia Conceição Pires e de Luísa Gago 
de Sequeira para tratar dos assuntos relacionados com a herança de 
José Gago Sequeira, incluindo receber a primeira citação e quaisquer 
notificações”.

Face a esta informação, o Chefe do Serviço Local de Finanças de 
Tavira proferiu despacho determinando que, de harmonia com o n.º 4 
do art. 155.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, se 
citasse a herdeira Maria Lucília Guiomar para pagar toda a dívida.

Na sequência deste despacho, no dia 13 de Novembro de 2003, a 
oponente foi citada para esse efeito, embora se tivesse recusado a as-
sinar a respectiva certidão, o que foi testemunhado por dois Técnicos 
Tributários do Serviço Local de Finanças de Tavira.

Vejamos, pois:
Nas alegações de recurso para o Supremo Tribunal Administrativo, a 

recorrente reproduz, apertis verbis, as alegações que já havia apresen-
tado, na impugnação judicial, em 1.ª instância, cuja apreciação consta 
da sentença pelo que, no ponto, nada mais há a fazer do que remeter 
para os fundamentos e decisão desta, que inteiramente se perfilham 
– arts. 713.º, n.º 5 e 726.º do Código de Processo Civil.

Por outro lado, foram supridas as nulidades arguidas, por despacho 
de fls. 158, devidamente notificado.

Finalmente, a questão da nulidade da notificação da liquidação do 
imposto, ainda que suscitada não foi conhecida na sentença nem desta, 
no ponto, foi arguida qualquer nulidade por omissão, pelo que se trata 
de questão nova que o Supremo Tribunal Administrativo não tem que 
apreciar.

Efectivamente, como é sabido e a jurisprudência vem insistentemente 
reafirmando, os recursos destinam -se a reapreciar questões já decididas 
pelos tribunais a quo, que não meio de obter novas pronúncias sobre 
matérias novas, suprimindo, por tal via, o respectivo grau de jurisdição 
– arts. 676.º e 690.º do Código de Processo Civil.

Termos em que se acorda negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, fixando -se a procuradoria em 50 %.
Lisboa, 22 de Março de 2006. — Brandão de Pinho (relator) — Lúcio 

Barbosa — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 22 de Março de 2006.

Assunto:

Impugnação judicial. Garantia. Indemnização. Requerimento 
não junto oportunamente ao processo.

Sumário:

 I — Pode ser formulado na impugnação judicial do acto de 
liquidação o pedido de indemnização pela prestação de 
garantia bancária na execução fiscal.

 II — Ainda que o respectivo requerimento não tenha sido 
junto ao processo de impugnação, mas entregue nos 
serviços da Administração Fiscal, que o não remeteram 
a juízo por falta de indicação do número que coubera à 
impugnação; se o requerente desconhecia, ao tempo, que 
a impugnação fora já enviada ao tribunal, e que número 
tinha; e se juntou, mais tarde, cópia do requerimento 
à impugnação, o juiz não pode eximir -se de apreciar o 
pedido com fundamento em que ele não foi formulado 
no processo.
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Processo n.º 773/05 -30.
Recorrente: URBISFLAMA — Investimentos Industriais e Turís-

ticos, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Baeta de Queiroz.

1.1. URBISFLAMA – INVESTIMENTOS INDUSTRIAIS E TU-
RÍSTICOS, S.A., com sede em Lageosa do Dão, Tondela, recorre da 
sentença da Mmª. Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto 
que julgou extinta, por inutilidade superveniente da lide, a impugnação 
judicial de acto de liquidação de sisa, indeferindo a pretensão da ora 
recorrente, de que o processo prosseguisse para conhecimento do pedido 
de indemnização pela prestação de garantia bancária para suspender a 
correspondente execução fiscal.

Formula as seguintes conclusões:

«1.
O pedido de indemnização foi deduzido pela requerente em 20.02.2004 

e nessa mesma data remetida pelo correio e sob registo ao Serviço de 
Finanças onde pendia a Impugnação Judicial, dado ainda não lhe ter sido 
notificada a remessa dos autos ao Tribunal competente e desconhecer o 
seu número de autuação, ali.

2.
Em 17.11.2004 o pedido de indemnização, assim como a juntada que 

o acompanhava, deu de novo entrada nos autos, desta feita como juntada 
ali dada por reproduzida, por sua vez, da resposta à primeira notificação 
efectuada à recorrente nos presentes autos, de cuja referência só nessa 
data veio a ter conhecimento.

Daí que,
3.

Desde 20.02.2004 que consta dos autos o pedido de indemnização 
para cuja apreciação veio requerida a prossecução dos autos e desde 
17.11.2004 que a recorrente juntou, de novo, o articulado em que se 
encontra materializado aquele pedido e toda a respectiva juntada.

Ora,
4.

Em 17.12.2004, data da prolação da sentença que aqui se põe par-
cialmente em crise, já o Ex.mo Juiz “a quo” tinha conhecimento da 
existência do pedido de indemnização nos autos.

5.
Impondo -se -lhe que prosseguisse com os autos para conhecer do 

pedido; fixar o seu quantitativo e condenar a Fazenda Publica no seu 
pagamento.

6.
Não tendo mandado prosseguir os autos o Juiz “a quo” violou o 

disposto no artigo 660º do C.P. Civil, sendo, por isso ilegal a decisão 
na parte em que dela se recorre, que deverá vir revogada, nessa parte, 
e substituída por outra que mande prosseguir os autos para apreciação 
do pedido de indemnização deduzido».

1.2. Não há contra -alegações.
1.3. A Mmª. Juiz sustentou a sua decisão.
1.4. O Exmº. Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal é de 

parecer que o recurso merece provimento, por ocorrer a nulidade da 
sentença por omissão de pronúncia.

1.5. O processo tem os vistos dos Exmºs. Adjuntos.
2. Revogado o acto de liquidação no presente processo impugnado, 

a instância foi julgada extinta, por inutilidade superveniente, sem cus-
tas.

Do mesmo passo, foi indeferida a pretensão da impugnante, de que os 
autos prosseguissem para apreciação do pedido de indemnização pelos 
prejuízos resultantes da prestação de garantia bancária prestada para 
obter a suspensão da execução fiscal correspondente. O indeferimento 
fundou -se em que não fora formulado, no processo de impugnação 
judicial, qualquer pedido dessa natureza.

Mas a verdade é que, como revela o processo – vd. fls. 107 – e acentua 
o Exmº. Procurador -Geral Adjunto, a impugnante formulou o pedido de 
indemnização a que agora se refere, relatando que deduzira impugnação 
judicial e requerera a suspensão da execução, dispondo -se a prestar 
garantia, que efectivamente prestara, quando notificada, e enumerando 
as despesas a que tal dava lugar.

Dirigiu o requerimento ao juiz, referiu -se a si mesma como impug-
nante, ao processo em que requeria como a impugnação deduzida nos 
presentes autos, e à execução fiscal como a aludida execução.

Os termos em que redigiu o seu requerimento são claros: pretendeu 
requerer como requereu no processo de impugnação judicial, e não no 
executivo.

É certo que fez entrega do requerimento, em 23 de Fevereiro de 2004, 
nos serviços da Administração Tributária e não no Tribunal, e que se 
referiu a um processo com o nº 02.02.085, que parece ser respeitante 
à execução fiscal, e não é, seguramente, o que coube à impugnação 
judicial.

Todavia, ao tempo, a requerente não havia sido notificada de que 
o processo de impugnação fora remetido ao Tribunal, nem lhe fora 
comunicado o número atribuído a tal processo.

Este circunstancialismo justifica, por um lado, que a agora recorrente 
não tenha apresentado o seu requerimento no Tribunal, nem tenha apon-
tado o número do processo de impugnação judicial; e, por outro, que os 
serviços da Administração não tenham identificado o processo a que se 
destinava o requerimento e, consequentemente, não o hajam remetido 
ao Tribunal, para ser junto à impugnação judicial.

Porém, em 18 de Novembro de 2004 a requerente juntou cópia do 
mesmo requerimento ao dito processo, pelo que a sua pretensão era 
conhecida da Mmª. juiz em 17 de Dezembro seguinte, quando proferiu 
a decisão recorrida.

Não obstante isso, entendemos que não se configura, nessa decisão, 
nulidade por omissão de pronúncia, já que o requerimento em que era 
solicitado o prosseguimento da instância para apreciação do pedido 
de indemnização pela prestação de garantia bancária foi apreciado e 
indeferido.

O que ocorre é um erro de julgamento, na medida em que se entendeu 
que não fora pedida, no processo, tal indemnização, quando a verdade é 
que havia sido formulado pedido nesse sentido e, embora não incorpo-



434 435

rado nele em tempo oportuno, já estava, então, junta cópia ao processo, 
em termos que possibilitavam a sua apreciação.

Sendo certo que, nos termos do disposto no artigo 171º do Código 
de Procedimento e de Processo Tributário, a indemnização pode ser 
solicitada no processo de impugnação judicial do acto de liquidação.

Procedem, pelo exposto, as conclusões das alegações de recurso.
3. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de 

Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo em, 
concedendo provimento ao recurso, revogar a decisão impugnada, para 
ser substituída por outra que, nada mais obstando, aprecie o pedido da 
impugnante, de prosseguimento da instância para apreciação do reque-
rimento de atribuição de indemnização conexionada com a garantia 
prestada.

Sem custas.
Lisboa, 22 de Março de 2006. — Baeta de Queiroz (relator) — Pi-

menta do Vale — Brandão de Pinho.

Acórdão de 22 de Março de 2006.

Assunto:

Nulidade de sentença. Omissão de pronúncia. Ordem de co-
nhecimento dos vícios. Audiência prévia (artigo 57.º do 
CPTA). Ratificação -sanação.

Sumário:

 I — A sentença é nula, nos termos dos artigos 668.º, n.º 1, 
alínea d) do Código de Processo Civil e 125.º, n.º 1 
do Código de Procedimento e Processo Tributário, 
quando o juiz deixa de pronunciar -se sobre questão 
que devesse apreciar, o que está em correspondência 
directa com o dever que lhe é imposto — cf. artigo 660.º,
n.º 2 daquele primeiro diploma legal — de resolver 
todas as questões que tenham 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.

 II — Nos termos do artigo 57.º, n.º 1, 2.ª parte, da LPTA, 
o conhecimento dos vícios que conduzam à anulação 
do acto deve ter lugar, segundo o prudente critério do 
julgador mas em termos de assegurar ao interessado a 
mais estável ou eficaz tutela dos interesses ofendidos.

 III — Tal regra não é, todavia, absoluta, pois determinada 
pelo concreto reporte da situação em juízo, pelo que 
razões de ordem lógica podem impor o conhecimento 
prioritário de vícios de forma, nomeadamente a prete-
rição do direito de audiência.

 IV — Não é, todavia, o caso relativamente a um despacho de 
ratificação -sanação, a que, além daquele, foram assaca-
dos vícios de violação de lei por erro nos pressupostos de 
facto e de direito, aplicação de norma inconstitucional 
(artigo 57.º do CIRC) e violação de princípios consti-
tucionais.

Processo n.º 916/04 -30.
Recorrente: Ministério das Finanças e Gici — Gestão Imobiliária, L.da

Recorrido: Os mesmos.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

O Ministro das Finanças e Gici – Gestão Imobiliária, Lda., vêm recor-
rer do acórdão do Tribunal Central Administrativo, que deu provimento 
ao recurso contencioso que esta interpusera de despacho daquele, de 
12 de Janeiro de 2000.

Fundamentou -se a decisão na violação, pelo Secretário de Estado 
dos Assuntos Fiscais, do n.º 1, al. b) e 2, 4 e 5 do art. 60.º da Lei Geral 
Tributária (LGT).

E contra tal se insurge a autoridade contenciosamente recorrida já que, 
em síntese, não estava, à data, ainda em vigor a LGT, sendo a dispensa 
de audição correcta, nem havendo matéria de facto nova susceptível de 
ser de novo contraditada.

Sustentando, nomeadamente, a recorrente particular  - cf. conclusões 
36 a 40 – que o aresto sub judice violou o art. 57.º, n.ºs 1 e 2 da LPTA 
pois que anulou o acto recorrido por razões de natureza formal ou de 
legalidade externa, tendo por prejudicado o conhecimento dos alegados 
vícios de fundo ou legalidade interna, “situação que claramente não 
conduz à mais eficaz tutela dos interesses ofendidos, na medida em que 
permite a renovação do acto por parte das autoridades administrativas”, já 
que, “com a introdução de tal norma que visa tutelar da melhor forma os 
interesses dos recorrentes, procurou o legislador reagir contra a tendên-
cia, que durante muito tempo foi generalizada, de começar por conhecer 
da forma e deixar para depois o exame dos vícios de fundo”.

O Exmo. Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido 
do não (?) provimento dos dois recursos, referindo, todavia, que “pro-
cedem as conclusões 38/41 (do recurso da Gici), sustentando a violação 
pelo acórdão recorrido dos critérios estabelecidos nas normas constantes 
do art. 57.º, n.ºs 1 e 2 da LPTA para a ordem do conhecimento dos ví-
cios: ao considerar prejudicado o conhecimento dos vícios substantivos 
de violação de lei imputados ao acto do Ministério das Finanças pela 
solução da questão do vício de forma, impediu uma mais eficaz tutela 
dos interesses ofendidos, na medida em que pode ser praticado novo 
acto com conteúdo idêntico ao do acto anulado, expurgado do vício de 
forma que o inquinava”.

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
1  - A recorrente GICI, por escritura pública de 11 de Agosto de 

1994, vendeu à empresa “CER – Carlos Eduardo Rodrigues, S.A.”, 
por Esc. 140.000.000$00, um prédio rústico denominado “Quinta das 
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Nascentes”, sita na freguesia e concelho do Montijo, que estava con-
tabilizado na GCI por Esc. 146.818.000$00.

2  - Em 11 de Agosto de 1994, a CER e sete instituições de crédito 
outorgaram uma escritura pública de constituição de hipoteca vo-
luntária, em garantia de responsabilidades assumidas ou a assumir 
pela CER, incluindo juros e outras despesas no montante máximo de 
Esc. 3.964.290.720$00.

3 – A hipoteca referida em 2 incidiu sobre quinze prédios entre os 
quais se conta a Quinta das Nascentes.

4 – De acordo com os contratantes da hipoteca, a Quinta das Nas-
centes garante 62,5% do valor total da garantia hipotecária, ou seja, 
o valor de Esc. 2.477.681.700$00.

5 – A fiscalização tributária considerou ser o valor de mercado da 
Quinta das Nascentes de Esc. 2.477.681.700$00.

6 – A CER efectuou uma reavaliação deste imóvel atribuindo -lhe o 
valor de Esc. 996.520.219$00 e, considerando o aumento de valor no 
imobilizado corpóreo, o valor de Esc. 1.136.520.219$00.

7 – Considerando que Carlos Alberto Bento de Oliveira era accionista 
e administrador da CER e sócio -gerente da GICI e parte interessada 
em ambas as empresas e que só devido a essas circunstâncias a Quinta 
das Nascentes foi transaccionada pela GICI pelo preço que foi, ao 
abrigo do art. 57.º do CIRC, por considerar verificados os pressupos-
tos legais aí definidos, corrigiu o valor de Esc. 140.000.000$00 para 
Esc. 2.477.681.700$00 por considerar ser esse o valor de mercado da 
referida Quinta.

8 – E daí que procedesse à correcção do lucro tributável que fixou em 
Esc. 2.289.923.520$00 para efeito de IRC e contra partida do prejuízo 
fiscal de Esc. 47.758.180$00 declarado.

9 – A GICI interpôs recurso hierárquico desta fixação para o Ministro 
das Finanças, em 20 de Novembro de 1997.

10 – Por despacho do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, de 
27 de Abril de 1999, foi o recurso parcialmente deferido tendo -se aceite o 
valor de mercado para a Quinta das Nascentes de Esc. 1.614.000.000$00 
e corrigindo -se o lucro tributável para Esc. 1.426.241.820$00.

11 – No mesmo despacho se consignou não haver lugar a audição 
prévia da recorrente por ela não ter carreado para os autos factos 
novos.

12 – Em 12 de Janeiro de 2000, o Senhor Ministro das Finanças 
proferiu o despacho de folhas 134 dos autos, que aqui se dá por re-
produzido.

13 – Tal despacho foi notificado à recorrente por carta com aviso 
de recepção, assinada em 20 de Janeiro de 2000. Em 17 de Março de 
2000, a recorrente interpôs este recurso contencioso.

14 – Dá -se aqui por reproduzido o teor do requerimento da recorrente 
referido em 9.

Vejamos, pois:
O art. 57.º da LPTA estabelece a ordem de conhecimento dos vícios do 

acto contenciosamente impugnado, dando prioridade aos que conduzam 
à “invalidade” (leia -se nulidade ou inexistência), situando depois os que 
consequenciam a “anulação”.

E, entre eles, o critério substantivo primacial de conhecimento, em 
termos de procedência, é o da “mais estável ou eficaz tutela dos interesses 
ofendidos”, “segundo o prudente critério do julgador”.

Trata -se de um “preceito inovador, não obstante, na jurisprudência 
dos tribunais administrativos, se ter vindo a formar determinado enten-
dimento sobre a ordem de conhecimento dos vícios do acto recorrido, 
agora parcialmente consagrada”.

Cf. ARTUR MAURÍCIO E OUTROS, Contencioso Administrativo, p. 170, 
nota 1.

E, apesar da referência legal ao “prudente critério do julgador”, tal 
deve ler -se em termos objectivos pois sem dúvida que determina mais 
estável ou eficaz tutela dos interesses ofendidos, a procedência de vícios 
que impeçam a renovação do acto” – cf. cit, nota 5 – como, em geral, 
a violação de lei.

Todavia, tal regra não é absoluta pois tem de reportar -se à situação 
concreta em juízo, podendo razões de ordem lógica impor o conheci-
mento prioritário do vício de forma, nomeadamente por preterição do 
direito de audiência.

Isto, no sentido de que, constituindo a audiência uma importante 
manifestação do princípio do contraditório e visando associar o admi-
nistrado à tarefa de preparar a decisão final, permite -lhe assim participar 
e influenciar a formação da vontade da adminisitração, quer através da 
carreação de novos elementos de facto, quer pela sua argumentação 
formal.

Cf. os Acórdãos do STA de 3 de Março de 2004, 15 de Maio de 
2004 e 11 de Maio de 2005 in Acórdãos Doutrinais respectivamente 
512/13 -1212, 511 -1065 e 526 -1517.

Não é, todavia, a hipótese, dada a particular tipologia do acto em 
causa, de ratificação -sanação, que, assim, visa sanar um acto inválido 
anteriormente praticado, suprindo a ilegalidade que o vicia.

Cf., por todos, FREITAS DO AMARAL, Curso de Direito Administrativo, 
2º volume, p. 475.

Certo que o aresto recorrido, tendo por preterida a formalidade legal da 
audiência, considerou desnecessária a pronúncia “em relação aos outros 
vícios invocados e de que se alegou padecer o mesmo acto”.

Mas não é assim, atento o exposto, uma vez que, no caso, tal pro-
núncia, nomeadamente sobre as invocadas violações de lei, garante ao 
interessado uma mais estável ou eficaz tutela dos interesses ofendidos, 
dada, em caso de procedência, a impossibilidade de renovação do acto 
– erro nos pressupostos de facto e de direito, aplicação de norma incons-
titucional (art. 57.º do CIRC) e violação de princípios constitucionais.

Pelo que inexiste qualquer relação de prejudicabilidade de apreciação 
entre o dito vício de forma e as invocadas violações de lei.

Tem -se, pois, por infringido o art. 57.º da LPTA.
Quanto à omissão de pronúncia por falta de fundamentação:
Nos termos dos arts. 668.º, n.º 1, al. d) do Código de Processo Civil 

e 125.º, n.º 1, do Código de Procedimento e Processo Tributário, a 
sentença ou acórdão, em suma, a decisão, é nula 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. 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, Código de Processo Civil anotado, Volume 
V, p. 143.
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Ora, a recorrente Gici alegara, no recurso interposto para o Tribunal 
Central Administrativo, tanto a falta de fundamentação como a inacessi-
bilidade da mesma, relativamente aos actos recorridos – cfr. conclusões 
yyy) e ss. das alegações do recurso contencioso – a fls. 572  -, e a sua 
obscuridade e carácter contraditório.

O que não teve eco na Instância ora recorrida que, no ponto, se 
limitou a apreciar a falta de fundamentação, face ao disposto no art. 
80.º do CPT.

Pelo que se verifica a invocada nulidade de omissão de pronúncia.
Termos em que se acorda em, concedendo -se provimento ao recurso 

interposto por Gici – Gestão Imobiliária, Lda., anular o aresto recorrido 
ficando consequentemente prejudicado o conhecimento do recurso do 
Ministro das Finanças.

Custas, a final, na instância, não sendo devidas neste Supremo Tri-
bunal Administrativo.

Lisboa, 22 de Março de 2006. — Brandão de Pinho (relator) — Jorge 
de Sousa — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 22 de Março de 2006.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Custas.

Sumário:

Entende -se que dá causa ao recurso jurisdicional, por isso 
devendo suportar as respectivas custas, o recorrido que, 
nesse recurso, sustentou a incompetência do tribunal para 
o apreciar e defendeu que não fosse provido, não obstante 
o que o tribunal, depois de se julgar competente, lhe deu 
provimento.

Processo n.º 919/05 -30.
Recorrente: Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.
Recorrido: Borealis — Polímeros, L.da

Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Baeta de Queiroz.
1.1. BOREALIS – POLÍMEROS, LDA., com sede no Monte Feio, 

Sines, notificada do acórdão deste Tribunal de 2 de Fevereiro de 2006 
que, enquanto recorrida jurisdicional, a condenou em custas, vem, sob 
invocação dos artigos 666º nº 2 e 667º nº 1 e 669º nº 1 alínea b) do Có-
digo de Processo Civil (CPC), requerer a sua reforma quanto a custas, 
nos seguintes termos:

«1.
Como é do conhecimento de V.Ex.as., após ter vencido os processos 

declarativos nas mais diversas instâncias, através dos quais as liquida-
ções ilegais foram anuladas, a ora Requerente foi obrigada — face ao 
não cumprimento dessas decisões por sua Ex.a o Secretário de Estados 

dos Assuntos Fiscais (SEAF) — a iniciar um processo de execução 
de julgados.

2.
Nessa medida, a Requerente apresentou uma petição de execução no 

Tribunal Central Administrativo Sul (TCA Sul), solicitando o reembolso 
do imposto e juros já pagos e o pagamento de juros indemnizatórios.

3.
Na sequência deste pedido, por Acórdão proferido em 25 de Março 

de 2005, o TCA Sul julgou procedente o pedido formulado pela ora 
Requerente, considerando — e muito bem! — que esta tinha direito 
ao reembolso do imposto e juros pagos, bem como a juros indemni-
zatórios.

4.
Por fim também entendeu o TCA Sul haver lugar ao pagamento de 

juros moratórios até ao integral pagamento das quantias pedidas.

5.
Todavia, o SEAF veio interpor recurso daquele Acórdão para este 

Supremo Tribunal Administrativo (STA), apresentando as suas ale-
gações.

6.
No dia 22 de Junho de 2005, a ora Requerente, enquanto recorrida, 

fez dar entrada na Secretaria Geral deste Superior Tribunal as suas 
alegações.

7.
Em 9 de Fevereiro de 2006, a ora Requerente (então recorrida) foi 

notificada do Acórdão deste Venerando Tribunal Superior.

8.
Consta do Acórdão de fls..., no final do ponto 3.2. (página 9 do 

Acórdão proferido), que o recurso jurisdicional “não pode ser decidido 
sem que, antes, seja ampliada a matéria de facto, sendo que os meios de 
prova necessários se não acham no processo, pelo que a tal ampliação 
não pode este Tribunal proceder

9.
Por outro lado, no que respeita à decisão sobre custas, resulta do 

Acórdão a condenação da ora Requerente — então recorrida — em 
custas da acção: “custas a cargo da recorrida”.

10.
Tal condenação parece justificada pelo facto deste Supremo Tribunal 

ter entendido conceder provimento ao recurso e, em consequência, 
revogar o arresto recorrido para ampliação da matéria de facto.

11.
No entanto, tal raciocínio não justifica — no entender da ora Reque-

rente — a sua condenação em custas.
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12.

E isto porque, muito embora este Venerando Tribunal tenha entendido 
revogar o arresto recorrido, não foi a ora Requerente quem deu causa 
à presente acção.

13.

É verdade que a disposição do n.° 2 do artigo 446.° do Código do 
Processo Civil estabelece que a parte vencida deve ser entendida como 
a parte que deu causa às custas.

14.

Porém, nas palavras do Prof. Manuel de Andrade: “a responsabilidade 
pelo pagamento das custas assenta na ideia de que um processo não deve 
ocasionar prejuízo aparte quem tem razão”— dt. ‘Noções Elementares 
do Processo Civil”, p. 339.

15.

Sucede que, in casu, a ora Requerente sempre esteve assistida de 
razão, pois foi apenas perante a inércia do SEAF em restituir o que é 
devido que apresentou uma acção de execução de julgados no TCA, 
obtendo, aliás, vencimento de causa.

16.

Nessa medida, como ensina SALVADOR DA COSTA: “Um nexo 
objective de causalidade liga a conduta de quem acciona ou é accionado 
e a lide respectiva, e esta é legalmente imputada a um deles ou a ambas 
se por acção ou omissão própria a poderiam ter evitado, não devendo 
aparte que agiu em conformidade com o direito ser responsabilizada 
pelo custo com o litígio” — “Código das Custas Judiciais Anotado”, 
4.ª Edição, pág. 41.

17.

Ora, quem sempre agiu em conformidade com o direito foi a ora 
Requerente!

18.

Em primeiro lugar, como já se mencionou, porque a ora Requerente 
só interpôs uma acção de execução de julgado contra o SEAF pelo 
facto deste, sucessivamente, não diligenciar cumprir com as decisões 
administrativas e jurisdicionais.

19.

Depois, porque a ora Requerente nunca poderia ter evitado o presente 
recurso, pois, como foi referido supra no artigo 5 do presente reque-
rimento, foi o SEAF quem interpôs recurso do Acórdão do TCA para 
este Tribunal Superior.

20.

Finalmente porque, a necessidade de se ampliar a matéria de facto 
deve -se apenas ao TCA e não — em caso algum! — à acção ou omissão 
da ora Requerente.

21.
Assim, salvo melhor opinião, julgamos que do facto deste Supremo 

Tribunal ter concluído no sentido da ampliação da matéria de facto
— cuja alegação, aliás, nem constava expressamente do pedido do SEAF —
não se pode depreender, inexoravelmente, que foi a ora Requerente 
(recorrida nos autos) quem deu causa ao presente processo.

22.
E isto porque, quem verdadeiramente deu causa à presente acção 

e dela beneficiou — porque nunca cumpriu as sucessivas decisões 
jurisdicionais, e porque interpôs com sucesso recurso a este Venerando 
Tribunal — foi o SEAF.

23.
Ora, em matéria de custas, também conhece a Requerente que o 

“princípio da causalidade” nem sempre pode ser integralmente empre-
gado, vejam -se os exemplos dos divórcios por mútuo consentimento, 
dos inventários ou das acções de divisão de coisa comum.

24.
Nestes casos, não funcionando o “princípio da causalidade”, deve 

passar a reger o princípio subsidiário do “proveito processual”, em razão 
do qual pagará as custas do processo quem dele beneficiou — neste 
sentido ride novamente SALVADOR DA COSTA, “Código das Custas 
Judiciais Anotado”, 4.ª Edição, pág. 41.

25.
Assim, in casu e em matéria de custas, entende a Requerente:
• não ter dado causa às custas, e
• dever ser de aplicar o princípio “da vantagem ou proveito proces-

sual”, segundo o qual caberia ao SEAF a condenação em custas.
Assim, ao abrigo do disposto na al. b) do n.° 1 do artigo 669.° do 

CPC, se digne reformar o Acórdão de fls..., na parte em que condenou 
a recorrida (ora Requerente) no pagamento de custas».

1.2. O recorrente pronuncia -se assim pelo indeferimento do pedido 
de reforma:

«1
Nos termos do Acórdão a fls..., ora notificado, foi a recorrida conde-

nada ao pagamento de custas.
2

De acordo com o disposto no art. 446° do CPC é condenado em custas, 
designadamente, a parte que a elas houver dado causa, entendendo -se 
que dá causa às custas do processo a parte vencida, na proporção em 
que o for.

3
Ora, o Acórdão do STA, ora reclamado, concedeu provimento ao 

recurso jurisdicional interposto pelo recorrente e, em consequência, 
revogou o aresto recorrido, para ampliação da matéria de facto.
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4
Deste modo, a recorrida, Borealis Polímeros, Lda, ficou vencida nos 

autos de recurso jurisdicional e é a ela que compete pagar as custas.

5
E nem se diga, como a recorrida o faz, nos arts. 14° a 17° da sua 

reclamação, que é ela a parte que tem razão e que, assim, o processo 
não lhe pode causar qualquer prejuízo.

6
Ora, não compete à recorrida nem lhe é legitimo discutir, agora e 

aqui, a questão de fundo.
7

É que face ao Acórdão ora proferido, a questão de fundo só terá 
decisão, efectuada a ordenada ampliação da matéria de facto. Por tal 
motivo, a recorrida não pode invocar que já ganhou naquela primeira 
instância.

8
Ao recorrente cabia sempre o direito de interpor recurso jurisdicional 

de uma deliberação que lhe era desfavorável.

9
A recorrida exerceu um direito ao contra -alegar para manter a de-

liberação do Tribunal “a quo”, podendo até, se não duvidasse do bem 
fundado de tal aresto, não o fazer, tendo -o feito não pode vir requerer a 
reforma quanto a custas, por também ela ter vindo a assumir no processo 
a posição plasmada pelo Tribunal “a quo”.

Termos pelos quais (...) deve ser indeferido o pedido da recorrida, ora 
requerente e ser mantido, quanto a custas, o Acórdão, a fls...».

2. Comece -se por lembrar que as custas aqui em discussão não são 
as da causa. Esta ainda não atingiu o seu termo e, por isso, não se co-
nhece quem deve suportá -las. Trata -se, apenas, das custas respeitantes 
à actividade judicial consistente no julgamento do recurso jurisdicional 
que este Tribunal foi chamado a apreciar.

De acordo com o artigo 446º do Código de Processo Civil, a decisão 
que julgue o recurso deve condenar em custas a parte que a elas houver 
dado causa, entendendo -se que a dá a parte vencida.

A lei acolhe, deste modo, o princípio da causalidade: a contribuição 
das partes para as despesas judiciais deve ser satisfeita por aquela (ou 
aquelas) que não tem razão.

Recorda -se aqui, com a costumeira utilidade, o que a propósito es-
creveu JOSÉ ALBERTO DOS REIS a pág. 202 da 3ª edição do volume 
II do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ANOTADO: «Paga as custas o 
vencido porquê? Porque se comportou por maneira a dar causa à acção e 
consequentemente as despesas judiciais que ocasiona, ou então porque 
ofereceu resistência infundada à pretensão do autor».

Ora, no presente recurso jurisdicional, não foi dada razão à recor-
rida que, deduzindo oposição ao provimento do recurso interposto 
pela contra -parte, viu a sua posição desconsiderada, e acolhida a do 
recorrente.

Assim:
A recorrida defendeu a incompetência do Tribunal para conhecer do 

recurso – e o Tribunal julgou -se competente;
A recorrida amparou a decisão impugnada, pretendendo a sua manu-

tenção – e o Tribunal revogou -a;
Ao pugnar pela confirmação do julgado, que o recorrente entendia 

assente numa base factual deficiente, a recorrida defendeu, ao menos 
implicitamente, a suficiência desse base – e o Tribunal julgou neces-
sário ampliá -la.

Estas as razões por que as custas ficaram a cargo da recorrida; e é, 
ainda, por elas que, agora, se desatende o pedido de reforma do acórdão 
de 2 de Fevereiro de 2006 quanto a custas.

A recorrida suportará as custas do incidente aqui decidido ainda 
porque, sem razão, lhe deu causa. Taxa de justiça, 5 UCs (cinco uni-
dades de conta).

Lisboa, 22 de Março de 2006. — Baeta de Queiroz (relator) — Lúcio 
Barbosa — Pimenta do Vale.

Acórdão de 22 de Março de 2006.

Assunto:

Acórdão do STA. Aclaração.

Sumário:

Se no acórdão reclamando se diz que o Mm. Juiz considera 
provado que o arguido não entregou, no prazo devido, a 
prestação tributária (na exacta medida em que retira do 
auto de notícia e da decisão administrativa tal facto) e 
daí se parte para a conclusão de que tais factos integram 
determinado ilícito contra -ordenacional, não há qualquer 
ambiguidade na decisão.

Processo n.º 996/05 -30.
Recorrente: Argilacentro — Argilas do Centro, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

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

1 – Argilacentro – Argilas do Centro, SA, melhor identificada nos 
autos, notificada do acórdão proferido neste Supremo Tribunal Admi-
nistrativo, vem, nos termos do disposto no artº 669º, nº 1, al. a) do CPC, 
pedir a sua aclaração, com os seguintes fundamentos:

“Entende este Supremo Tribunal – e bem – que a decisão é confusa 
(na verdade, é bem mais do que isso).

“Mas – e não obstante tratar -se de uma nulidade (a da decisão admi-
nistrativa) de conhecimento oficioso e insanável – extrai da referência 
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“ambos” e quando se fala em apresentação) a falta de pagamento do 
imposto.

“Ora, se isso se compreende mal, não entende a recorrente o trecho 
seguinte do (aliás mui) douto Aresto.

“É que se diz que o Sr. Juiz deu por assente que a recorrente não 
entregou, no prazo devido a prestação tributária.

“E por isso, entende este Alto Tribunal que não pode censurar a 
matéria de facto extraída pela decisão recorrida, daí partindo para dar 
por verificado o preenchimento do tipo legal em causa e condenar a 
arguida.

“Ora … dá -se por provado o que consta do auto de notícia, e não o que 
consta da decisão administrativa que é, no fundo, a pronúncia impugnada 
(e única relevante no que toca à fase administrativa).

“Razão pela qual, o que se dá por provado quanto ao auto não pode 
contender com o preenchimento do tipo legal do art. 114° do RGIT, 
pelo que, não está o Tribunal “a quo” limitado, quanto a isso, pelo que 
consta do probatório.

“E, aliás, nunca estaria, face à natureza insuprível da nulidade in-
vocada”.

A Fazenda Pública não contra -alegou.
Foi ouvido o MP.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2 – Dispõe o artº 669º, nº1, al. a) do CPC que qualquer das partes 

pode requerer no tribunal que proferiu a sentença “o esclarecimento de 
alguma obscuridade ou ambiguidade que ela contenha”.

Por outro lado, tem vindo esta Secção do STA a entender que, só 
pode aclarar -se ou esclarecer -se um acórdão se ele contiver alguma 
obscuridade ou ambiguidade, sendo que ele será obscuro se contiver 
alguma passagem cujo sentido não se compreende e ambíguo quando 
permita interpretações diferentes (vide, por todos, Acs. de 12/1/00, in 
rec. nº 13.491 e de 10/5/00, in rec. nº 22.648).

Ensina, porém, o Prof. Alberto dos Reis, in CPC anotado, vol. V, 
pág. 151 e 153, que “a sentença é obscura quando contém algum passo 
cujo sentido seja ininteligível; é ambígua, quando alguma passagem 
se preste a interpretações diferentes. Num caso, não se sabe o que 
o Juiz quis dizer; no outro, hesita -se entre dois sentidos diferentes e 
porventura opostos…

Para poder ser entendido o requerimento de aclaração, é necessário 
que se aponte, concretamente, a obscuridade ou ambiguidade, cujo escla-
recimento se pretende, e que se trate realmente de vício que prejudique 
a compreensão da sentença…

Quando o que se pede não é uma alteração, mas um aditamento, deve 
indeferir -se o requerimento, embora o aditamento interesse à sequência 
do recurso”.

3 – Ora, da análise da pretensão da recorrente não vemos que ela 
contenha qualquer passo que justifique a pretendida aclaração.

Com efeito, o que se diz no acórdão reclamando é que o Mm. Juiz 
considera provado que o arguido não entregou, no prazo devido, a 
prestação tributária. Isto, como é óbvio, na exacta medida em que retira 
do auto de notícia e da decisão administrativa tal facto, devendo ler -se 
conjugadamente as alíneas A) e F) do probatório.

Ora, assim sendo, está preenchido o tipo legal da infracção em causa 
(art. 114º do RGIT).

É certo que o voto de vencido traduz uma leitura diversa. Porém, 
e como é óbvio, deve atender -se, isso sim, à posição que fez venci-
mento.

Sendo assim, não só o acórdão aclarando não é ininteligível, como 
também não se presta a interpretações diferentes, já que explicita per-
feitamente as razões da decisão.

Pelo que sempre se dirá que o acórdão reclamando é claro e não 
padece de qualquer obscuridade ou ambiguidade.

Assim, o pedido de aclaração não pode obter merecimento.
3 – Face ao exposto, acorda -se em indeferir a reclamação.
Custas pelo requerente, fixando -se a taxa de justiça em 99 €.
Lisboa, 22 de Março de 2006. — Pimenta do Vale (relator) — Baeta 

de Queiroz — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 22 de Março de 2006.

Assunto:

Recurso hierárquico. Apreciação da legalidade de um acto de 
liquidação. Impugnação. Artigo 76.º, n.º 2, do CPPT.

Sumário:

 I — Interposto recurso hierárquico, visando a apreciação da 
legalidade de um acto de liquidação, é possível deduzir 
impugnação judicial da decisão de indeferimento de tal 
recurso.

 II — Tal hipótese encontra fundamento legal no artigo 76.º, 
n.º 2, do CPPT.

Processo n.º 1023/05 -30.
Recorrente: Director Geral dos Impostos.
Recorrida: Banco Espírito Santo de Investimento, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lúcio Barbosa.

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

1. BANCO ESPÍRITO SANTO DE INVESTIMENTO, SA, com 
sede na Rua Alexandre Herculano, 38, Lisboa, interpôs, junto do TAF de 
Lisboa, acção administrativa especial, pedindo a anulação do despacho 
de indeferimento do recurso hierárquico deduzido contra o indeferimento 
da reclamação referente a IRC de 1995.

O Mm. Juiz do 2º Juízo daquele Tribunal convolou a referida acção 
em processo de impugnação judicial.

Inconformado com esta decisão, o DIRECTOR GERAL DOS IM-
POSTOS interpôs recurso para este Supremo Tribunal.

Formulou as seguintes conclusões nas respectivas alegações de re-
curso:



446 447

A. O aliás douto despacho recorrido ao decidir pela convolação da pre-
sente acção administrativa especial em impugnação judicial fez, salvo o 
devido respeito, uma incorrecta interpretação e aplicação dos artºs. 102º, 
1, al. e) e n. 2 do CPPT, motivo pelo qual não deve ser mantido.

B. Na verdade, a convolação do processo para a forma adequada só 
é viável se, para além de outros requisitos, a acção judicial não estiver 
caducada.

C. Ora, tendo a A. deduzido reclamação graciosa, do indeferimento 
da mesma cabia impugnação judicial, a apresentar no prazo de 15 dias 
após a decisão da reclamação (art. 102º, n. 2, do CPPT), sendo esta a 
via judicial própria para recorrer do acto de liquidação que a mesma 
questiona.

D. Assim, o art. 102º, n. 1, e), do CPPT quando permite a impugnação 
“dos restantes actos que possam ser objecto de impugnação autónoma 
nos termos deste Código” não abrange hipótese como a presente.

E. Para efeitos de discussão de questões que envolvam a apreciação 
do acto de liquidação, o sistema instituído aponta para que o recurso 
hierárquico não tenha, nesse domínio de conhecimento, qualquer au-
tonomia impugnatória.

F. Logo, tendo o recurso hierárquico natureza facultativa, se A. optou 
por esta via e se o mesmo lhe foi indeferido, não pode fazer “renascer a 
prerrogativa processual que antes não usou no momento próprio, quando 
a lei dá o comando de que a impugnação judicial é deduzida no prazo de 
15 dias após a notificação da reclamação (art. 102º, n. 2, do CPPT).

Não houve contra -alegações.
Neste STA, o EPGA defende que o recurso não merece provi-

mento.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. A questão a decidir é saber se da decisão do recurso hierárquico 

(facultativo) cabe impugnação judicial.
O recorrente sustenta que não.
Para ele, impugnação cabia, isso sim, da decisão proferida na recla-

mação graciosa apresentada, e cujo indeferimento levou à interposição 
do recurso hierárquico.

Subjacente a esta interpretação está o seguinte raciocínio: perante o 
indeferimento de uma reclamação graciosa, o impugnante tem um de 
dois caminhos. A saber: ou interpõe recurso hierárquico ou usa antes a 
impugnação judicial. Mas se usar aquele, já não pode mais usar este.

Em causa está, para o recorrente, o disposto no n. 2 do art.102º do 
CPPT, segundo o qual, “em caso de indeferimento de reclamação gra-
ciosa, o prazo de impugnação será de 15 dias após a notificação”.

Esquece, porém, o recorrente, o estatuído no n. 2 do art. 76º do CPPT, 
segundo o qual, “a decisão sobre o recurso hierárquico é passível de 
recurso contencioso, salvo se de tal decisão já tiver sido deduzida im-
pugnação judicial com o mesmo objecto”.

Como é óbvio, e como a impugnação tem lugar quando – como no 
caso – está em causa a apreciação da legalidade de um acto de liquidação 
(vide art. 97º, 1, d) do CPPT), há -de entender -se que aquele artigo, ao 
reportar -se a “recurso contencioso” está a usar uma definição defeituosa, 
já que, no caso concreto, é a impugnação que está em causa, a qual cabe 
na interpretação daquele preceito legal.

Assim sendo, e na melhor interpretação dos textos em causa, resulta 
que o impugnante podia ter impugnado imediatamente a decisão de 
indeferimento da reclamação graciosa – art. 102º, 2, do CPPT.

Porém, não tendo impugnado esta decisão, e tendo optado por inter-
por recurso hierárquico, pode impugnar judicialmente o despacho de 
indeferimento de tal recurso, tendo em conta o disposto no art. 76º, 2, do 
CPPT. A apresentar no prazo de 90 dias – art. 102º, 1, e) do CPPT.

O que significa que o facto de o recurso hierárquico ser facultativo 
não impede a impugnação da decisão desfavorável proferida no dito 
recurso.

Nada na lei o impede.
3. Face ao exposto, acorda -se em negar provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente, fixando -se a procuradoria em um oitavo.
Lisboa, 22 de Março de 2006. — Lúcio Barbosa (relator) — Baeta 

de Queiroz — Pimenta do Vale.

Acórdão de 22 de Março de 2006.

Assunto:

Levantamento da penhora. Caducidade. Artigos 235.º e 183.º-A
do CPPT.

Sumário:

 I — Uma vez verificados os pressupostos temporais previstos 
no artigo 183.º-A do CPPT, pode o contribuinte requerer 
o levantamento da penhora, nos termos do disposto no 
artigo 235.º, n.º 1 do mesmo diploma legal.

 II — Da conjugação desses dois preceitos legais resulta 
claro que o legislador passou a admitir a caducidade 
da penhora nos mesmos termos dos previstos no citado 
artigo 183.º-A, do CPPT.

 III — Para esse efeito, não há que proceder a qualquer dis-
tinção entre a penhora promovida pelo executado ou 
pelo exequente.

 IV — Caso contrário, é patente que a Administração Fiscal 
ficaria numa situação de privilégio em relação ao con-
tribuinte, sendo certo que a impugnação judicial deveria 
ser decidida com a mesma rapidez e eficiência quer a 
penhora incida sobre bens nomeados pelo contribuinte, 
quer sobre bens nomeados pelo exequente, sob pena de 
se estar a penalizar o contribuinte, criando -se, assim, 
um efeito discriminatório que o legislador, por certo, 
não pretendeu com o regime da caducidade que, como 
é sabido, é de interesse público, uma vez que é fixado 
tanto em benefício da Administração Fiscal, como do 
contribuinte.

Processo n.º 1070/058 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: José Manuel Baía Rossa.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.
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Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

1 – Fazenda Pública, não se conformando com a decisão do Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Coimbra que deferiu o pedido, solicitado 
pelo contribuinte José Manuel Baía Rossa, na sequência da sentença 
proferida na impugnação judicial deduzida contra o acto de liquidação 
do IRS de 1996, de levantamento das penhoras efectuadas, na execução 
fiscal nº 3050 -99/101724.1, a correr termos na Repartição de Finanças 
de Coimbra e na Carta Precatória nº 0710 -01/700001.4, nos imóveis 
identificados a fls. 311 a 320, no valor global de 67.840.651$00, dela 
vem interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:

1 - A questão a resolver é a de saber se a remissão efectuada pelo 
n.° 1 do art.° 235° CPPT para o art° 183° -A CPPT “com as necessárias 
adaptações”, significa que toda e qualquer penhora efectuada num pro-
cesso de execução fiscal que se encontre suspenso por interposição de 
reclamação graciosa, impugnação judicial, recurso judicial ou oposição 
deverá considerar -se caducada para além dos termos previstos na última 
das normas acima referidas;

2 - A douta decisão agora recorrida entendeu que sim. Todavia, entende-
-se respeitosamente que o fez incorrendo em erro de interpretação e 
aplicação da lei.

3 - Relativamente às garantias destinadas a obter a suspensão da exe-
cução nos casos de interposição de reclamação graciosa, impugnação, 
recurso ou oposição, a lei (art.º 169° CPPT) apenas exige que:

a) seja constituída garantia nos termos do art.º 195° CPPT;
b) seja prestada “garantia idónea” nos termos do art.º 199° CPPT;
c) pré -exista penhora efectuada no PEF que garanta a totalidade da 

quantia exequenda e acrescido;
4 - As garantias referidas no art.º 195° limitam -se à hipoteca legal e 

ao penhor;
5 - As garantias referidas no art.º 199°, a prestar pelo interessado, 

podem ser a garantia bancária, caução, seguro -caução e qualquer meio 
susceptível de assegurar os créditos do exequente, nomeadamente o 
penhor ou hipoteca voluntária.

6 - Para este efeito, valerá como garantia a penhora já efectuada ou a 
efectuar (n.º 4 do art.º 199° e n.º 1 do art.º 169° CPPT);

7 - Esta simplificação, permitida para efeitos da validade da garantia, 
não equivale à absoluta assimilação material entre a penhora efectuada 
por iniciativa do Órgão da Execução Fiscal, com vista ao prosseguimento 
da execução e prévia ou independentemente da existência de reclamação, 
impugnação recurso ou oposição, e a penhora efectuada com a finalidade 
principal de obter a suspensão da execução;

8 - Nomeadamente para efeitos da aquisição ao direito à indemnização 
(art.º 53° LGT) pelos prejuízos resultantes da prestação de garantia 
mantida por tempo excessivo:

 - só as garantias prestadas pelo reclamante, impugnante, recorrente ou 
oponente (e prestadas principalmente a titulo de garantia), mas não as 
penhoras prévias à venda coerciva que, nos termos do n.º 4 do art° 199° 
e no final do n.º 1 do art.º 169° CPPT, também podem valer “como 
garantia”

9  - Também é isso que resulta do n.º 6 do art.º 183° -A CPPT;

10 - A garantia merecedora da indemnização referida no art.º 53º LGT 
é apenas a “garantia bancária ou equivalente” e não qualquer outro meio 
considerado idóneo para garantir a suspensão da execução fiscal;

11 - Só a “garantia bancária ou equivalente” poderá ser cancelada por 
demora na apreciação da decisão de reclamação, impugnação, recurso 
ou impugnação na pendência de execução fiscal;

12 - “Equivalente” à garantia bancária é, nomeadamente, a caução, 
o seguro -caução ou outro meio susceptível de assegurar os créditos do 
exequente

13 - Não se pode confundir a “penhora já feita”, referida no n.º 4 do 
art.º 169° CPPT, com “outro meio susceptível de assegurar os créditos 
do exequente”, referido na parte final do n.º 1 do mesmo artigo;

14 - A “penhora já feita” pode “valer como garantia”, mas será sempre 
um tipo de garantia diferente da garantia bancária.

15 - Tal FALTA de equivalência justifica a distinção entre a “penhora 
já feita” (para prosseguimento da execução) e a “penhora a efectuar” 
(com a finalidade de suspender a execução), tanto para efeitos de ca-
ducidade por ter sido mantida por tempo excessivo como para efeitos 
da indemnização dela resultante;

16 - O que justificava decisão diferente para o pedido do impugnante (e 
executado), já que a penhora em causa foi efectuada antes da impugnação 
e tinha o objectivo de retirar a disponibilidade da coisa ao executado até 
à venda em execução fiscal, o que conduziria – em condições normais 
– à extinção da instância por pagamento coercivo (art.º 261° CPPT);

17 - Se, após a declaração de caducidade da garantia prestada, a Recla-
mação, Impugnação, Recurso ou Oposição vierem a merecer provimento, 
nenhum mal virá ao mundo.

Mas se a petição que logrou suspender a execução com fundamento na 
“garantia” constituída pela penhora previamente efectuada não merecer 
provimento, tal declaração de caducidade por demora dum Tribunal (e 
não da Administração Fiscal) será sanção desproporcionada e injusta 
para o credor fiscal;

O recorrido não contra -alegou.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido 

de ser negado provimento ao presente recurso, “isto porque o levan-
tamento da penhora previsto no artº 235º nº 1 do CPPT tem o mesmo 
fundamento da caducidade da garantia prevista no artº 183º -A nº 1 do 
mesmo diploma legal (aditado pela Lei n.º 15/01, de 5 de Junho, e na 
redacção da Lei nº 32 -B/2002, de 30 de Dezembro – Orçamento de 
Estado para 2003) ou seja devolver ao Estado os riscos de uma não boa 
cobrança do imposto quando não são cumpridos, por culpa dos serviços 
da administração fiscal ou dos tribunais, os prazos que o legislador con-
sidera razoáveis para decidir os processos administrativos ou judiciais 
referidos naquele normativo.

Acresce ainda que a remissão do referido normativo para o artº 183 -A 
do CPPT se refere apenas aos pressupostos (temporais) da sua aplicação 
e aos termos nele estatuídos (com as devidas adaptações), nada nos 
autorizando a concluir da expressão “garantia prestada” que aquele 
normativo abrange apenas a caducidade da penhora em bens que tenham 
sido indicados pelo executado”.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
I - Contra o impugnante foi instaurada no Serviço de Finanças de 

Coimbra 2 a execução fiscal n.º 3050 -99/101724.1 para cobrança 
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coerciva da dívida proveniente de I.R.S. de 1996, no montante de 
Esc. 67.840.651$00;

II - Na execução a que aludem os n.°s anteriores foram penhora-
dos, nas datas constantes de fls. 311 a fls. 320v. e cujo teor aqui se dá 
por reproduzido, para garantia do pagamento da dívida a que alude o 
n.º anterior, os imóveis ali descritos;

III - Em 99.03.22, deu entrada no Serviço de Finanças a impugnação 
da liquidação de I.R.S. de 1996;

IV - A decisão final foi proferida em 2005.03.23.
V  - As penhoras a que se alude em II supra foram efectuadas por 

impulso da A.F., não tendo sido requeridas pelo Impugnante.
3 – O objecto do presente recurso consiste em saber se o artº 183º -A 

do CPPT abrange ou não a caducidade da penhora em bens que não 
tenham sido nomeados pelo executado, atento o disposto no artº 235º, 
nº 1 deste mesmo diploma legal.

Dispõe o predito artº 235º, nº 1, na redacção que lhe foi introduzida 
pela Lei nº 15/01 de 5/6, que “a penhora pode ser levantada verificados 
os pressupostos previstos no artigo 183.º -A, aplicando -se os termos aí 
estatuídos, com as necessárias adaptações”.

Por sua vez, estabelece o referido artº 183º -A, na redacção dada 
pelo mesmo diploma legal, que “a garantia prestada para suspender 
a execução em caso de reclamação graciosa, impugnação judicial, re-
curso judicial ou oposição, caduca se a reclamação graciosa não estiver 
decidida no prazo de um ano a contar da data da sua interposição ou 
se na impugnação judicial ou na oposição não tiver sido proferida 
decisão em 1.ª instância no prazo de três anos a contar da data da sua 
apresentação”.

Da conjugação destes dois preceitos legais resulta, assim, claro que o 
legislador passou a admitir a caducidade da penhora nos mesmos termos 
dos previstos no citado artº 183º -A, para a caducidade da garantia.

Ora e ao contrário do que vem alegado pela recorrente Fazenda 
Pública, no predito artº 235º, nº 1 não se faz qualquer distinção entre a 
penhora promovida pelo executado ou pelo exequente.

Sendo assim, daqui se afere que o legislador não visou, em tal dis-
posição legal, efectuar essa mesma distinção, pelo contrário, pretendeu 
equiparar, como acontece noutras situações, a penhora às outras formas 
de garantia do pagamento da quantia exequenda.

A proceder a tese argumentativa da recorrente, é patente que a Ad-
ministração Fiscal ficaria numa situação de privilégio em relação ao 
contribuinte, sendo certo que a impugnação judicial deveria ser decidida 
com a mesma rapidez e eficiência quer a penhora incida sobre bens 
nomeados pelo contribuinte, quer sobre bens nomeados pelo exequente, 
sob pena de se estar a penalizar o contribuinte, criando -se, assim, um 
efeito discriminatório que o legislador, por certo, não pretendeu com o 
regime da caducidade que, como é sabido, é de interesse público, uma 
vez que é fixado tanto em benefício da Administração Fiscal, como do 
contribuinte, como bem se anota no aresto citado pelo impugnante no 
seu requerimento, a fls. 40.

Aliás, esta interpretação é a que melhor se coaduna com o espírito 
da Lei nº 15/01 de 5/6, que se traduziu na censura à morosidade da 
justiça, num reforço das garantias do contribuinte e na celeridade do 
procedimento e do processo tributário, como parece resultar do disposto 
no seu artº 10º, prevenindo, assim, a imposição ao contribuinte de um 
encargo por razões que lhe são alheias, independentemente de ter sido 

por iniciativa deste ou da Administração Fiscal que foram constituídas 
as garantias a que aludem os artºs 183º -A e 235º do CPPT.

Por outro lado e como bem anota o Exmº Procurador -Geral Adjunto 
“a remissão do referido normativo para o artº 183 -A do CPPT se refere 
apenas aos pressupostos (temporais) da sua aplicação e aos termos 
nele estatuídos (com as devidas adaptações), nada nos autorizando a 
concluir da expressão “garantia prestada” que aquele normativo abrange 
apenas a caducidade da penhora em bens que tenham sido indicados 
pelo executado”.

4 – Por último, também não colhe o argumento que a recorrente 
Fazenda Pública pretende retirar do facto de o levantamento da pe-
nhora ter sido requerido já depois de ter sido proferida a sentença na 
impugnação judicial, o que só aconteceu em 23/3/05, tendo a mesma 
sido desfavorável ao impugnante.

Na verdade, essa tese argumentativa não encontra, também, qualquer 
suporte legal. Pelo contrário, é o próprio artº 183º -A que, ao estabele-
cer que a decisão deve ser proferida em 1ª instância no prazo de três 
anos a contar da data da sua apresentação, vem permitir que o referido 
levantamento da penhora possa ser requerido já depois de proferida a 
sentença respectiva.

5 – Nestes termos, acorda -se em negar provimento ao presente recurso 
e manter a sentença recorrida.

Custas pela Fazenda Pública, com a redução prevista no artº 73º -E, 
nº 1, al. h) do CCJ.

Lisboa, 22 de Março de 2006. — Pimenta do Vale (relator) — Brandão 
de Pinho — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 22 de Março de 2006.

Assunto:

Caducidade. Artigo 33.º do CPT. Reclamação. Deferimento 
parcial. Correcção. Novo acto.

Sumário:

 I — No domínio do CPT, o direito do Estado à liquidação dos 
impostos caducava se a liquidação não fosse notificada 
ao contribuinte no prazo de 5 anos — artigo 33.º, n.º 1, 
do CPT.

 II — Praticado tempestivamente um acto de liquidação 
adicional, que é objecto de reclamação, parcialmente 
deferida para além daquele prazo de 5 anos, e tendo 
a administração procedido à correcção que beneficia 
o contribuinte, muito para além daquele prazo de 5 
anos, não ocorre a caducidade do direito do Estado à 
liquidação.

 III — Isto mesmo se a AF praticou um outro acto como con-
sequência daquela correcção.
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Processo n.º 1284/05 -30.
Recorrente: ENGIL — Sociedade de Construção Civil, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lúcio Barbosa.

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

1. ENGIL – Sociedade de Construção Civil, SA, com sede na Rua 
Mário Dionísio, 2, Linda -a -Velha, Queijas, impugnou judicialmente, 
junto do então Tribunal Tributário de 1ª Instância de Lisboa, a liquidação 
de IRC do ano de 1993.

O Mm. Juiz do TAF de Sintra, para onde o processo foi remetido, 
julgou a impugnação improcedente.

Inconformada, a impugnante interpôs recurso para o TCA – Sul.
Formulou as seguintes conclusões nas respectivas alegações de re-

curso:
I. A douta sentença recorrida, que julgou improcedente a liquidação 

adicional referente ao IRC do exercício de 1993 é ilegal, porque recusa 
a qualificação de acto administrativo (do acto de liquidação impugnado) 
e, como tal, entende que a liquidação impugnada é uma mera anulação 
parcial da liquidação anterior.

II. No entanto, o acto de liquidação adicional do IRC de 1993 praticado 
pela Administração Fiscal contém, em si mesmo, todos os elementos 
necessários para que se considere a existência de um novo acto admi-
nistrativo, segundo a doutrina e jurisprudência corrente.

III. Desde logo, o carácter da lesividade, o verdadeiro critério, con-
sagrado em termos constitucionais e legais, que se afere em confronto 
com os direitos e interesses legalmente protegidos concedidos aos con-
tribuintes.

IV. A liquidação adicional em causa é, igualmente, um verdadeiro 
acto tributário (um novo acto de liquidação) pela conjugação de outros 
factores: a existência de uma actuação da Administração na sua vertente 
pública, à qual foi atribuída um novo número, emitida em nova data, e 
que concede novo prazo de pagamento ao contribuinte.

V. E o entendimento de que este acto é executivo de um acto anterior é 
tão mais grave quanto o facto de essa decisão deixar totalmente despro-
tegido o contribuinte perante uma actuação da Administração Fiscal.

VI. O contribuinte é duplamente lesado, pois, se por um lado é su-
jeito a uma liquidação ilegal por parte da Administração Fiscal, por ter 
caducado o direito à liquidação,

VII. Por outro, vem o Tribunal qualificar este acto como executivo 
do anterior permitindo assim que a Administração Fiscal viole todos 
os princípios impostos pela lei desde que passe a liquidar sempre ao 
abrigo do acto correctivo.

VIII. A douta sentença recorrida é ilegal, por aplicar um regime de 
suspensão do prazo de caducidade não previsto na lei aplicável à situação 
de facto em apreço.

IX. Não previa o CPT (vide artigo 33º) qualquer suspensão do prazo de 
caducidade, em virtude da apresentação de uma reclamação graciosa.

X. Considera também a ora Recorrente, que a douta sentença recorrida 
é ilegal por violação do disposto no artigo 94º do CPT, na medida em 

que o prazo de revisão dos actos, à semelhança do prazo de caducidade, 
estabelecido, era de cinco anos.

Não houve contra -alegações.
O EPGA junto do TCA – Sul emitiu douto parecer, defendendo que 

o recurso não merece provimento.
Por despacho do Mm. Juiz relator do TCA foi declarada a incompe-

tência hierárquica desse Tribunal.
Subiram os autos a este STA.
O EPGA remete para o parecer do seu Exmº Colega.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto fixa na instância:
1. Em 20.03.1997, a Administração Fiscal procedeu à liquidação 

adicional de IRC de 1993 do impugnante, com o n. 8310008305, 
devidamente notificado ao contribuinte, que corrigiu a liquidação 
n. 8310016585, efectuada em 24.07.1996.

2. Em 20.11.1997, a Administração Fiscal corrigiu a liquidação 
mencionada em 1, tendo procedido à liquidação n. 8330024455, em 
20.11.1997.

3. Contra a liquidação adicional mencionado em 1, deduziu atem-
padamente a impugnante reclamação graciosa junto da entidade com-
petente.

4. Em 04.06.2001, foi elaborado o projecto de decisão do pedido 
formulado em 2,constante de fls. 276 a 298 do P.A anexo, cujo conteúdo 
se dá aqui por reproduzido, o qual foi comunicado ao reclamante através 
de notificação feita por carta registada, em 11.06.2001e para exercer o 
direito de audição prévia.

5. Não se tendo pronunciado o reclamante sobre a proposta referida 
em 3, foi proferido, em 12.11.2001, despacho do Director de Finanças 
competente, no sentido de decidir a reclamação, e em que deferiu par-
cialmente o pedido formulado, o qual foi notificado ao reclamante, tendo 
este último recorrido contenciosamente com os fundamentos relativos 
às provisões não aceites, custos não aceites fiscalmente, a desconside-
ração do crédito incobrável e a reposição das provisões constituídas 
nos termos do C.C.I.

6. Em resultado do deferimento parcial referido em 5, foi elaborado 
o correspondente D.C. 22, em 03.12.2001, cujo conteúdo se dá aqui 
por reproduzido, no qual se consubstanciou as alterações constantes da 
Informação prestada no projecto de decisão referido em 4.

7. Em 21.12.2001, a Administração Fiscal procedeu à liquidação 
n. 8330022431, em resultado do deferimento parcial da reclamação 
supra mencionada.

8. As importâncias apuradas nas notas de liquidação a que se referem 
os nºs anteriores, mantêm -se em dívida pelo montante de € 491.810,71, 
tendo o impugnante prestado garantia bancária nos termos do n. 5, do 
art. 199º do CPPT.

3. A questão a decidir é esta: caducou o direito do Estado à liqui-
dação?

A realidade a considerar é a seguinte:
Foi efectuada a liquidação adicional de IRC do ano de 1993 em 

20/3/97, liquidação a que foi atribuído o n. 8310008305 – ponto 1 do 
probatório.
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Contra tal liquidação foi deduzida, em tempo útil, reclamação graciosa 
– ponto 3 do probatório.

Em 12/11/2001 foi proferido despacho (o qual foi notificado ao impug-
nante), que deferiu parcialmente o pedido formulado pelo impugnante 
– ponto 5 do probatório.

Em 21/12/2001, em resultado desse deferimento parcial, a AF proce-
deu à liquidação n. 8330022431 – ponto 7 do probatório.

Será que esta última é uma liquidação nova, “autónoma”, logo sus-
ceptível de ter sido praticada para além do prazo?

Na verdade, se esta for uma nova liquidação, uma liquidação autó-
noma, verdadeira e própria, então, quando efectuada, já tinha caducado 
o direito do Estado à liquidação.

Na verdade, à data, o prazo para o Estado notificar a liquidação dos 
impostos ao contribuinte era de 5 anos – art. 33º, n. 1, do CPT, diploma 
então aplicável.

Numa primeira visão das coisas, a alegação da recorrente impressiona 
em dois momentos: quando se afirma na notificação que a correcção é 
passível de reclamação e quando se opta por uma liquidação autónoma, 
com um número próprio.

Vejamos os termos da notificação:
“Fica V.Exª notificado de que a liquidação do exercício de 1993 foi 

corrigida, a seu favor, originando uma anulação parcial, pelo que o valor 
a pagar, no prazo de 30 dias a contar da data da assinatura do aviso de 
recepção, passa a ser do montante de …

“Desta correcção poderá reclamar ou impugnar nos termos e prazos 
estabelecidos no art. 128º do CIRC …

“Não sendo efectuado o pagamento no prazo acima devido, haverá 
lugar a procedimento executivo”.

Na verdade, compreende -se mal, e desde logo, a referência à possibi-
lidade de uma reclamação. Na verdade, e se já estamos perante a decisão 
de uma reclamação, dela cabe, no caso que ora nos ocupa, impugnação 
que não reclamação.

Por outro lado, seria mais consentâneo que, em vez de uma liquidação 
autónoma, se anulasse a liquidação anterior, na dimensão respectiva.

Mas terão estas circunstâncias a virtualidade pretendida pela im-
pugnante?

Entendemos que não.
No tocante à primeira, o eventual erro na indicação da possibilidade 

da reclamação não trouxe quaisquer consequências, pois o ora recorrente 
impugnou judicialmente a liquidação.

No tocante à segunda, não cremos que se esteja perante uma nova 
liquidação, na formulação que lhe pretende dar o recorrente.

Na verdade, e desde logo e para além do constante do probatório que 
já acima referimos – ponto 5 – refere -se expressamente a circunstância 
de ter havido uma correcção da liquidação anterior, e de ter havido 
uma anulação parcial.

Estamos assim não perante uma nova liquidação mas perante uma 
liquidação corrigida.

Nem sequer vem alegado que a “nova” liquidação seja substan-
cialmente diversa da anterior, sendo curial pensar que daquela foram 
rectificadas as verbas cujo provimento aconteceu em resultado desse 
deferimento.

Não estamos assim perante uma nova liquidação, mas antes perante 
uma liquidação corrigida.

Não há assim caducidade do direito do Estado à liquidação.
A liquidação foi feita em tempo útil. Nem vale apontar com o carácter 

de lesividade desta “nova” liquidação – conclusão III das alegações 
de recurso.

A lesividade de tal acto ocorreria sempre desde que não fosse conce-
dido provimento total à reclamação. Ou seja: a lesividade há -de justificar 
a impugnação, mas daí não resulta que essa lesividade tenha, no caso, a 
ver com a caducidade. Na hipótese concreta, dir -se -á que a lesividade é 
anterior, advinda da liquidação adicional de 1997.

E a nova data concedida ao impugnante para efectuar o pagamento 
– ponto IV das conclusões – não pode ter o efeito pretendido pelo 
recorrente. Na verdade, após a anulação parcial da liquidação haverá 
que ser dado um prazo ao reclamante para pagar as quantias que a 
Administração considera devidas.

Nem vale falar, como faz a recorrente em violação de princípios 
legais, por a liquidação se fazer ao abrigo do acto correctivo – conclu-
sões V, VI e VII.

É que a liquidação está feita e é nesta que se deve aferir a sua tem-
pestividade.

Nem vale trazer à colação o art. 33º do CPT – conclusões VIII e 
IX. Na verdade a liquidação a considerar é a liquidação adicional de 
1997, pelo que a reclamação graciosa não contende com o prazo de 
caducidade. E a referência ao n. 2 daquele normativo há -de ser lida 
com referência ao art. 32º.

Assim deve interpretar -se tal norma como significando que se sus-
pende o prazo de caducidade enquanto pender a acção judicial tendente 
à anulação ou declaração de nulidade de actos ou negócios jurídicos que 
integrem factos geradores do imposto (1).

A referência à revisão do acto, com previsão no art. 94º do CPT 
– conclusão X – , não é relevante pois, na nossa óptica, o acto de liqui-
dação, no caso, é aquele primeiro acto, que mais tarde foi corrigido, 
face àquela parcial anulação.

Nem pode falar -se em reforma do acto tributário que se verifica 
quando a lei manda substituir uma liquidação praticada, por posterior 
variação da matéria colectável. Aqui, estamos perante uma modificação 
superveniente do objecto do acto tributário. E, ao contrário do que sucede 
na anulação parcial, não se mantêm os efeitos produzidos pela liquidação 
primitiva. Esta é integralmente revogada e substituída por um acto novo 
que reaprecia directamente a situação tributável (2).

A pretensão da recorrente não pode assim obter acolhimento.
4. Face ao exposto, acorda -se, com a presente fundamentação, em 

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

Lisboa, 22 de Março de 2006. — Lúcio Barbosa (relator) — Baeta 
de Queiroz — Pimenta do Vale.

(1) Código de Processo Tributário, Comentado e Anotado, 4ª Edição, Alfredo de Sousa 
e José Paixão, pág. 99

(2) Conceito e natureza do Acto Tributário, Alberto Xavier, págs. 129 e 130
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Acórdão de 22 de Março de 2006.

Assunto:

Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas. Liquida-
ção notificada por carta registada sem aviso de recepção. 
Oposição à execução fiscal. Inexigibilidade da dívida.

Sumário:

 I — A notificação da liquidação de imposto sobre o rendi-
mento das pessoas colectivas relativo ao exercício do 
ano de 1992, levada a cabo em 17 de Junho de 1997, 
deve ser efectuada por carta registada com aviso de 
recepção.

 II — Sendo feita por carta registada sem aviso de recepção, 
a qual veio devolvida, sem prova sobre o motivo de tal 
devolução, a correspondente dívida é inexigível, o que 
constitui fundamento de oposição à execução fiscal que 
vise a sua cobrança.

Processo n.º 1291/05 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Miguel João Santos Correia.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Baeta de Queiroz.

1.1. A FAZENDA PÚBLICA recorre da sentença do Mmº. Juiz da 
2ª Secção do 2º Juízo do Tribunal Tributário de 1ª Instância de Lisboa 
que julgou procedente a oposição à execução fiscal revertida contra 
o oponente MIGUEL JOÃO SANTOS CORREIA, residente em 
Lisboa.

Formula as seguintes conclusões:

«1)

A Administração Fiscal efectuou em 17/06/1997, a emissão da liqui-
dação n.° 8310012927, no montante global de € 980.539,19 referente 
a IRC do ano de 1992, cujo prazo de pagamento voluntário teve o seu 
termo em 13/08/1997 à firma Arquiconstroi – Construção Civil e Obras 
Públicas Lda., por carta simples registada.

2)

A Administração Fiscal efectuou em 10/07/1997, efectuou a noti-
ficação da referida liquidação à firma executada originária por carta 
simples registada.

3)

As notificações das liquidações oficiosas de IRC desde 01/02/1996 
data de entrada em vigor do DL n.° 7/96 de 7/2, até 31/12/1999, entrada 
do CPPT, exigiam a formalidade de carta simples registada.

4)
Sobre a questão em análise já o acórdão do Tribunal Constitucional 

n.° 130/2002 e acórdão do STA n.° 344/2003, nomeadamente no tocante 
à formalidade das notificações de IRC.

5)
A juntar a este entendimento, mais refere o acórdão do STA de 

02/06/99 Rec. 22.259, “... com a regra do id quod plerumque accidit, 
tratando -se de mandatários constituídos (ou de pessoas que a lei lhes 
equipara por não terem  - art.° 255 do CPCivil’)... é de pressupor um 
serviço de escritório, de porta aberta e atendimento que normalmente 
existem e onde se exerce labor diário, o que, em princípio, garantirá a 
entrega postal ou, pelo menos e bem importante para o efeito, a recepção 
diária, ou quase diária, da correspondência.”

6)
Pode portanto concluir -se sem margem para dúvidas que andou bem 

A. F. quanto à formalidade da notificação.
Nestes termos e nos demais de direito, pelos fundamentos expostos 

(...), deve ser dado provimento ao presente recurso, anulando -se a douta 
sentença recorrida (...)».

1.2. Contra -alega o recorrido que deste modo conclui:

«I
Conforme o disposto no n.° 3 do Art. 268° da CRP, “os actos adminis-

trativos estão sujeitos a notificação aos interessados, na forma prevista 
na lei, e carecem de fundamentação expressa e acessível quando afectem 
direitos ou interesses legalmente protegidos”, sendo este direito à noti-
ficação de natureza análoga aos direitos, liberdades e garantias.

II
Os actos de liquidação adicional, mormente os decorrentes de correc-

ções efectuadas à matéria tributável, porquanto passam a constituir uma 
obrigação tributária que não existia anteriormente e cujos pressupostos 
não estavam definidos, são actos susceptíveis de alterar a situação 
tributária do contribuinte.

III
As notificações dos actos tributários referidos na conclusão anterior, 

efectuadas durante o período de vigência do CPT, têm que obedecer à 
foram estatuída para o efeito pelo n.° 1 do Art. 65° deste diploma.

IV
O disposto no n.° 2 do Art. 87° do CIRC, na redacção que lhe foi dada 

pelo DL 7/96, de 7 de Fevereiro, aplica -se, apenas e exclusivamente, 
às liquidações de IRC que não sejam susceptíveis de alterar a situação 
tributária do contribuinte.

V
Outra conclusão não se poderá retirar do espírito do diploma que 

aprovou tal norma, no qual se visava a harmonização das soluções nor-
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mativas consagradas à data pelos vários códigos tributários no âmbito 
processual em prol da clareza e estabilização do sistema fiscal, o qual é, 
ou deve ser, um todo unitário e coerente, pelo que, não se coaduna com 
a arbitrária divergência de situações dentro do mesmo ordenamento 
jurídico -tributário para questões essencialmente idênticas.

VI
O acto tributário de liquidação da dívida exequenda, por ser, nos ter-

mos supra expostos, um acto susceptível de alterar a situação tributária 
da executada originária, teria, no respectivo prazo de caducidade, sob 
pena da dívida exequenda se tomar inexigível, que lhe ter sido registado 
por carta registada com aviso de recepção.

VII
Bem andou, quanto ao aspecto da forma da notificação, o Tribunal 

a quo na sua decisão.
VIII

Da aplicação a notificação da liquidação da dívida exequenda do 
preceituado no n° 2 do Art 87° do CIRC como pretende o recorrente, 
decorreria, sem margem para dúvidas, a violação dos princípios da 
legalidade, justiça e igualdade subjacentes ao nosso sistema fiscal e 
com assento constitucional.

IX
Ainda assim, sempre se concluirá que se esta norma fosse de aplicar 

ao caso em apreço, o que só por mera hipótese se admite, consubstan-
ciando a mesma uma presunção de notificação da liquidação efectuada 
por carta registada, tal presunção ter -se -ia que dar por ilidida em virtude 
da notificação:

 - ter como destinatária a própria executada originária, ter sido reme-
tida para um estabelecimento que fora seu e ter ocorrido certa de dois 
anos depois de ter sido decretada a falência da mesma (facto que era 
do conhecimento da Administração Fiscal);

 - ter a mencionada notificação sido devolvida à Administração Fiscal 
por motivo, obviamente, não imputável à executada originária ou ao 
recorrido, pelo que não chegou ao conhecimento destes no prazo de 
caducidade, não se alcançando o fim da mesma e

 - não ter a Administração Fiscal cumprido o disposto no n.° 3 do 
Art. 68° do CPT, ao não proceder, conforme lhe competia, à notificação 
do liquidatário ou administrador da massa falida, no respectivo prazo 
de caducidade,

não sendo, pelo exposto, de atender no caso concreto à regra id quod 
plerumque accidit, como pretende o recorrente.

X
Também por estes motivos, não merece acolhimento o entendimento 

de que não padece de qualquer vício a notificação

XI
Contrariamente ao concluído pelo recorrente mal andou a Adminis-

tração Fiscal quanto à formalidade da notificação, cujo fim legalmente 
imposto nunca foi concretizado.

XII
O acto tributário sub judice tem natureza receptícia, configurando -se 

a notificação como requisito de perfeição do mesmo. Assim, ter -se -á 
que concluir pela não concretização da mencionada notificação e pela 
não oponibilidade da mesma ao recorrido, carecendo aquela de eficácia 
em virtude do CPT exigir para a perfeição da notificação o recebimento 
efectivo e não presumido do destinatário.

XIII
Não tendo o acto de liquidação da dívida exequenda sido notificado 

à executada originária, ou ao recorrido, no prazo de caducidade, ter-
-se -á que concluir, tal como no aresto recorrido, pela inexigibilidade 
da dívida exequenda.

XIV
Sendo certo que, mesmo que se venha a considerar de aplicar à noti-

ficação da mencionada liquidação a forma prescrita no n.° 2 do Art. 87° 
do CIRC como pretende o recorrente, sempre continuará inexigível a 
dívida exequenda, porquanto o oponente ilidiu a presunção de notifica-
ção, pelo que, embora com um enquadramento jurídico diferente, será 
de manter o decidido pelo Tribunal a quo.

XV
Ainda que assim não se entenda, o que só por mera hipótese se ad-

mite, sempre se dirá que, pelo oponente ora recorrido, foram, em sede 
de oposição à execução fiscal, submetidas à apreciação do Tribunal a 
quo outras questões, designadamente a da sua ilegitimidade e da nu-
lidade da citação, cujo conhecimento e decisão ficaram prejudicados 
pela solução dada à, também arguida, excepção da inexigibilidade da 
dívida exequenda, pelo que, deverão os autos baixar para apreciação e 
decisão das mesmas.

Nestes termos e nos mais de direito, requer -se a V.Exas. se dignem 
considerar improcedente o recurso interposto mantendo -se a douta 
sentença recorrida;

Caso assim se não entenda, o que só por mera hipótese se admite, 
deve ser alterado o enquadramento jurídico da matéria de facto 
efectuado pelo Tribunal a quo, mantendo -se contudo, face ao ex-
posto, a decisão recorrida de extinção da instância fiscal executiva 
relativamente ao recorrido decorrente da inexigibilidade da dívida 
exequenda;

Ainda que assim não se entenda, deverão os autos baixar para 
apreciação pelo Tribunal a quo de outras questões suscitadas pelo 
então oponente ora recorrido em sede de oposição à execução fiscal, 
cujo conhecimento e decisão ficaram prejudicados pela solução dada 
à, também arguida, excepção da inexigibilidade da dívida exequenda 
(...)».

1.3. O Exmº. Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal é de 
parecer que o recurso deve ser provido, por a notificação por carta 
registada simples, sem se provar que foi recebida, não é válida, para 
além de ter sido preterida a audição do recorrido.

1.4. O processo tem os vistos dos Exmºs. Adjuntos.
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2. Vem provada a seguinte factualidade:

«1
A firma executada originária, “Arquiconstrói – Construção Civil e 

Obras Públicas, L.da.”, encontra -se matriculada na Conservatória do 
Registo Comercial de Lisboa sob o n°.1901/901217 (cfr. documento 
junto a fls.120 a 124 dos autos);

2
Em 16/7/1990, o opoente foi nomeado gerente da firma executada 

originária (cfr. documento junto a fls.120 a 124 dos autos);

3
Em 17/6/1997, a D.G.C.I. emitiu a liquidação n°.8310012927, no 

montante global de € 980.539,19, referente a I.R.C. do ano de 1992, cujo 
prazo de pagamento voluntário teve o seu termo final em 13/8/1997, na 
mesma surgindo como sujeito passivo a firma “Arquiconstrói – Cons-
trução Civil e Obras Públicas, L.da.” (cfr. documentos juntos a fls. 29 
e 141 dos autos; informação exarada a fls. 30 dos autos);

4
Em 10/7/1997, a Administração Fiscal efectuou a diligência de noti-

ficação à firma executada originária da liquidação identificada no n°.3, 
sob a forma de registo postal simples (cfr. documentos juntos a fls. 29 
dos autos; informação exarada a fls. 30 dos autos);

5
Em 19/11/1997, a D.G.C.I. emitiu certidão de dívida relativa à liqui-

dação identificada no n°. 3 (cfr. documento junto a fls. 32 dos autos);

6
Em 30/1/1998, com base na certidão referida no n°. 5, a Fazenda 

Pública instaurou execução fiscal sob o n°.3433 -98/102533.3, tendo 
por objecto a cobrança coerciva da dívida titulada pelo mencionado 
documento, no referido processo figurando como executada a firma “Ar-
quiconstrói – Construção Civil e Obras Públicas, L.da.” (cfr. informação 
exarada a fls. 30 dos autos; documento junto a fls. 32 dos autos);

7
Em 14/9/1998, devido à inexistência de bens penhoráveis em nome 

da executada originária, foi exarado despacho de reversão da execução, 
além do mais, contra o oponente (cfr. documento junto a fls. 33 dos 
autos; informação exarada a fls. 30 dos autos);

8
Em 28/11/2000, foi efectuada a citação do oponente no âmbito da 

execução fiscal identificada no n°.6 (cfr. documento junto a fls.34 dos 
autos; informação exarada a fls. 30 dos autos);

9
No dia 9/1/2001, deu entrada no 2°. Serviço de Finanças de Cascais 

a oposição apresentada por Miguel João Santos Correia (cfr. carimbo 
de entrada aposto a fls. 2 dos autos).

Factos não Provados
Dos factos, com interesse para a decisão da causa, constantes da 

oposição, todos objecto de análise concreta, não se provaram os que não 
constam da factualidade supra descrita, nomeadamente que a Fazenda 
Pública tenha procedido à notificação à firma executada originária, ou ao 
opoente, da liquidação de I.R.C., relativa ao ano de 1992, no montante 
global de € 980.539,19 e que constitui a dívida exequenda no processo 
de execução de que o presente constitui apenso».

3.1. A oposição à execução fiscal deduzida pelo ora recorrido foi 
julgada procedente por a liquidação subjacente não ter sido regularmente 
notificada – mediante carta registada com aviso de recepção – nem à 
inicial executada, nem ao recorrido, chamado à execução pela via da 
reversão.

A sentença recorrida qualificou esta circunstância como consubstan-
ciando uma razão de inexigibilidade da dívida exequenda e, por isso, 
julgou procedente a oposição à execução.

Vem entendendo a jurisprudência deste Tribunal em que nos inserimos 
que a liquidação efectuada e notificada depois de decorrido o prazo 
de caducidade do respectivo direito é ilegal, porque efectuada num 
momento em que a lei já o não permite. Ilegalidade que não serve de 
fundamento à oposição à execução fiscal, mas à impugnação judicial, 
sede própria de discussão em juízo da legalidade dos actos tributários 
de liquidação.

Já quando o prazo de caducidade está ainda em curso no momento 
em que se efectua a liquidação mas não ocorre a sua notificação dentro 
desse prazo não há ilegalidade da liquidação, mas ineficácia.

Reproduz -se aqui o que se escreveu no acórdão de 11 de Maio de 
2005, no processo nº 454/05:

«Daí que só quando a liquidação tenha sido levada a cabo dentro do 
prazo disponível, e não notificada, seja possível invocar, na oposição 
à liquidação, a sua ineficácia: a “falta de notificação da liquidação do 
tributo no prazo de caducidade”.

No caso em apreço, o que foi invocado e a sentença constatou, é 
que a liquidação nunca foi validamente notificada dentro do prazo de 
caducidade, sendo a execução fiscal instaurada quando tal notificação 
já não podia impedir essa caducidade. Como assim, tal liquidação não 
é ineficaz, inoponível ao executado por lhe não ter sido notificada: é 
ilegal, por força das apontadas disposições legais, que se não bastam com 
a prática do acto, exigindo a sua notificação para impedir a caducidade.
 Neste sentido vem decidindo este Tribunal, como pode ver -se nos 
acórdãos de 2 de Abril de 2003, recurso nº 37/03, 31 de Janeiro de 2001, 
recurso nº 25498, e 27 de Fevereiro de 2002, recurso nº 26722.

Lê -se neste último: “(…) a notificação (…) é (…) legalmente consi-
derada como um requisito de validade da própria liquidação, entendida 
este em sentido lato, que não estrito, isto é, como complexo de actos 
tendentes à determinação do montante do imposto e imposição da obri-
gação do seu pagamento ao contribuinte.

Pelo que, contendendo com a legalidade da liquidação que não com 
a sua eficácia, constitui fundamento de impugnação judicial e não de 
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oposição à execução fiscal. (…). Por um lado, a falta de notificação 
da liquidação antes de decorrido o prazo de caducidade, implicando 
a ineficácia daquela e consequenciando a inexigibilidade da divida 
exequenda, constitui o fundamento de oposição tipificado na dita al. 
e) do art 204º do CPPT. Por outro, decorrido aquele prazo, tal falta de 
notificação integra -se na própria caducidade concretizando a ilegali-
dade da liquidação, fundamento típico de impugnação judicial e não 
de oposição à execução.

(…) Assim, decorrido o prazo de caducidade, a falta de notificação, 
por integrante daquela, é fundamento de impugnação judicial e a mesma 
falta, antes do decurso daquele prazo, é fundamento de oposição à execu-
ção fiscal já que a primeira respeita à própria legalidade da liquidação e 
a segunda à inexigibilidade da respectiva obrigação tributária ou, como 
é usual dizer -se, da dívida exequenda.

Ou de outro modo: instaurada execução fiscal para cobrança coerciva 
do tributo, antes de decorrido o prazo de caducidade, a falta de notifi-
cação da liquidação é fundamento de oposição; se decorrido já aquele 
prazo, tal falta é fundamento de impugnação judicial”.

No presente caso, a liquidação ocorreu dentro do prazo de caducidade, 
sem que se prove que a carta registada sem aviso de recepção com que 
se pretendia notificá -la tivesse sido recebida pela destinatária, a inicial 
executada.

Numa palavra, a falta de notificação da liquidação – a confirmar -se 
–, configura, tal como entendeu a sentença, razão de inexigibilidade da 
dívida exequenda e pode, consequentemente, servir de fundamento à 
oposição à execução fiscal.

3.2. Contrapõe a recorrente à sentença que a Administração Tributária 
agiu de acordo com a lei então aplicável – decreto -lei nº 7/96, de 7 de 
Fevereiro – ao notificar a liquidação mediante simples carta registada 
sem aviso de recepção. Assim – não o diz expressamente, mas terá 
pretendido dizê -lo –, essa carta presume -se recebida pela notificando, 
não tendo a Administração Fiscal o ónus de provar que a notificação 
chegou efectivamente à notificanda.

Mas sem razão: a notificação devia ter sido efectuada nos termos do 
artigo 64º nº 1 do Código de Processo Tributário (CPT), a que sucedeu 
o artigo 38º nº 1 do Código de Procedimento e de Processo Tributário 
(CPPT).

O artigo 87º nº 2 do Código do Imposto sobre o Rendimento das 
Pessoas Colectivas (CIRC) não se aplica ao caso por não se tratar 
de liquidação feita no prazo do artigo 71º e nos termos do artigo 70º, 
ambos do mesmo diploma, ou seja, de acordo com a declaração do 
contribuinte.

Hoje, o artigo 129º do CIRC manda que, em caso de correcções, a 
notificação se faça nos termos do artigo 55º nº 2 do mesmo diploma.

Exigindo a lei o aviso de recepção – cuja existência permitiria a 
prova da recepção da carta –, e não tendo a Administração cumprido 
essa formalidade, ao remeter a carta registada sem aviso de recepção, 
cabe -lhe agora demonstrar, por outro meio, o seu recebimento. Na falta 
dessa prova, a liquidação não pode ter -se por eficaz, ou seja, a quantia 
liquidada não pode ser exigida coercivamente, e a execução fiscal que 
visa essa exigência não pode prosseguir.

Improcedem, pelo exposto, as conclusões das alegações da recor-
rente.

4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de 
Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo em, 
negando provimento ao recurso, confirmar a sentença impugnada.

Sem custas.
Lisboa, 22 de Março de 2006. — Baeta de Queiroz (relator) — Pi-

menta do Vale — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 29 de Março de 2006.

Assunto:

Acto de liquidação. Anulação judicial. Juros moratórios.

Sumário:

Os juros moratórios devidos pela Administração, na sequência 
da anulação judicial de um acto de liquidação, são devidos 
após o decurso dos 60 dias sequentes ao pedido de execução 
do julgado que lhe formule o interessado, e não logo que 
passem 30 dias a seguir ao trânsito em julgado da sentença 
anulatória, nos termos do disposto nos artigos 102.º da 
Lei Geral Tributária e 5.º, n.º 1 e 6.º, n.º 1 do Decreto-Lei 
n.º 256-A/77, de 17 de Junho.

Processo n.º 26/06 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Artur Vitorino Abrunhosa de Morais Vaz.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Baeta de Queiroz.
1.1. A FAZENDA PÚBLICA recorre da sentença do Mmº. Juiz 

do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto que julgou procedente a 
execução do julgado anulatório relativo a liquidação de imposto sobre o 
rendimento das pessoas singulares intentada por ARTUR VITORINO 
ABRUNHIOSA DE MORAIS VAZ, residente em Espinho, condenando 
a Administração no pagamento de juros de mora a partir de 15 de Janeiro 
de 2001 e até 11 de Fevereiro de 2003.

Formula as seguintes conclusões:
«1. Julgou a douta sentença recorrida procedente a execução de 

julgado anulatório, reconhecendo em consequência, o direito do reque-
rente a juros de mora, à taxa legal, relativos ao período que decorreu 
entre 15/1/2001 (30 dias após o trânsito do Acórdão exequendo) e 
12/2/2003, condenando a entidade requerida ao pagamento dos juros 
assim determinados.

2. A discordância da Fazenda Pública coloca -se quanto ao inicio da 
contagem dos juros de mora peticionados, porquanto entende que tais 
juros só são devidos 60 dias após a formulação do pedido de pagamento 
dos mesmos, e não 30 dias após o trânsito em julgado do Acórdão exe-
quendo, como se decidiu na douta sentença sob recurso.

3. Os juros moratórios são devidos por força da constituição em mora 
da administração no cumprimento da obrigação de restituir o indevi-
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damente cobrado consequente da interpelação do credor da restituição 
(art°s 102°, n° 2 da LGT e 805° do C. Civil). Assim sendo, o direito a este 
tipo de juros apenas se constitui decorrido o prazo para o cumprimento 
espontâneo da obrigação de restituir que se encontra previsto no art° 6° 
do DL n° 256 -A/77, de 17 de Junho, ex vi do art° 95° da LPTA (DL. 
nº 267/85, de 16/7) ou seja, 60 dias depois da formulação do pedido de 
pagamento – Acórdão do STA, de 19/12/2001, recurso no 026608.

4. O direito a juros moratórios apenas se constitui, uma vez decor-
rido o prazo de 60 dias após a formulação do pedido de execução de 
sentença e pagamento de juros de mora, que no caso concreto, ocorreu 
em 21/02/2002, pelo que o direito do requerente a tais juros somente 
se inicia em 23/04/2002.

5. Deve ser revogada a douta sentença sob recurso na parte em que 
reconhece o direito do requerente a juros de mora, à taxa legal, rela-
tivos ao período que decorreu entre 15/1/2001 e 12/2/2003, devendo 
ser substituída pelo reconhecimento do direito a juros de mora relati-
vos somente ao período que decorreu entre 23/04/2002 e 12/2/2003, 
condenando -se a entidade requerida apenas ao pagamento dos juros 
assim determinados.

6. A douta sentença sob recurso violou as disposições legais supra 
citadas.

Nestes termos, deve ser dado provimento ao presente recurso 
revogando -se a douta decisão recorrida nos termos expostos, com as 
legais consequências».

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

recer que o recurso merece parcial provimento, nos seguintes termos:
«O requerimento do interessado apresentado em 21.02.2002 

(fls. 20/21), dirigido ao órgão que praticou o acto recorrido, corres-
ponde a uma interpelação extrajudicial para cumprimento da obrigação 
de restituição da prestação tributária indevidamente cobrada, com prazo 
legalmente fixado em 60 dias, cujo decurso faz incorrer em mora a ad-
ministração tributária (art. 6° n° 1 DL n° 256 -A/77, 17 Junho; art. 805° 
n° 1 CCivil; acórdãos STA 19.12.2001 processo n° 26 608 /6.11.2002 
processo n° 1077/02). Por isso aquele prazo de 60 dias inclui -se ainda 
na fase de execução espontânea do acórdão exequendo (Diogo Leite 
de Campos/Benjamim Silva Rodrigues/Jorge Lopes de Sousa LGT 
comentada e anotada 2ª edição 2000 pp.453/454)

Nesta medida são devidos juros indemnizatórios até ao termo do prazo 
de execução espontânea e juros de mora apenas a partir daí e até ao efec-
tivo e integral pagamento (art. 102° n° 2 LGT; acórdãos STA 20.02.2002 
processo n° 26 669/ 6.11.2002 processo n° 1077/02/20.11.2002 processo 
n° 1079/02)

O recurso merece provimento parcial.
A sentença impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão 

que reconheça o direito a juros indemnizatórios e a juros de mora nos 
termos enunciados na fundamentação».

1.4. O processo tem os vistos dos Exmºs. Adjuntos.
2. A matéria de facto vem assim estabelecida:
«1. Por Acórdão do Tribunal Central Administrativo de 9/7/2000, 

transitado em julgado (em 2/11/2000), proferido no processo de impug-
nação que correu termos pela 1ª Secção, do 1° Juízo do extinto Tribunal 
Tributário sob o n° 49/96, foi julgada procedente a impugnação judicial 

contra uma liquidação de IRS e, em consequência, anulada a liquidação 
impugnada – cfr. fls. 14 a 16 dos autos;

2. Esgotado o prazo de execução espontânea de tal sentença, a im-
pugnante requereu em 21/2/2002, a execução do julgado, nos termos do 
art. 6° n° 1 do DL 256 -A/77, de 17/6 – cfr. fls. 20 dos autos;

3. O processo de impugnação judicial foi remetido ao órgão da ad-
ministração tributária em 30/3/2001 – cfr. fls. 119 do processo de im-
pugnação;

4. Em 12/2/2003, a Direcção Geral do Tesouro procedeu ao pagamento 
da quantia de € 21.351,54 ao exequente, relativa à liquidação anulada 
– cfr. doc. de fls. 121 do processo de impugnação;

5. A presente execução de julgado foi instaurada em 23/4/2003 – cfr. 
fls. 2 dos autos».

3.1. Começamos por estabelecer o âmbito e objecto do recurso:
A questão dos juros indemnizatórios, que o ora recorrido peticionou 

na impugnação judicial, está definitivamente resolvida em seu desfavor 
pelo acórdão do Tribunal Central Administrativo de 4 de Julho de 2000, 
complementado pelo de 17 de Outubro seguinte.

Aquele Tribunal desatendeu, expressamente, a pretensão do então 
recorrente, no tocante a juros indemnizatórios. E o seu aresto, como, 
aliás, consta do ponto 1. da matéria de facto fixada na sentença agora 
recorrida, transitou em julgado em 2 de Novembro de 2000.

De resto, o recorrido, na petição de execução do julgado, não se referiu 
a juros indemnizatórios, apenas exigindo juros moratórios.

Como assim, o tema dos juros indemnizatórios está para além do 
âmbito do presente recurso jurisdicional.

Quanto aos juros moratórios, a recorrente Fazenda Pública conformou-
-se com a decisão impugnada, no segmento em que os considerou devi-
dos. Tudo o que agora discute respeita ao período temporal relativamente 
ao qual devem esses juros ser contados. Mas mesmo quanto a este ponto 
a Fazenda acata o termo final fixado pela sentença recorrida: os juros 
são devidos até 12 de Fevereiro de 2003.

Só põe em causa que eles se comecem a contar em 15 de Janeiro de 
2001, ou seja, 30 dias após o trânsito em julgado da decisão anulató-
ria da liquidação. Defende a Fazenda Pública que o termo inicial da 
contagem dos ditos juros deve situar -se mais tarde, em 23 de Abril de 
2002, isto é, 60 dias depois do pedido formulado pelo recorrido em 21 
de Fevereiro de 2002.

Temos, assim, como única questão a decidir a de saber se os juros de 
mora são devidos desde o decurso de 30 dias após o trânsito em julgado 
da decisão judicial que anulou o acto de liquidação, independentemente 
da actuação do contribuinte, ou se só o são 60 dias depois da formulação 
do pedido pelo mesmo contribuinte.

3.2. Defende a Fazenda Pública que os juros de mora dependem da 
interpelação do devedor pelo credor – artigos 804º e 805º do Código Civil 
–, sendo de 30 dias o prazo para a execução espontânea – artigo 5º do 
decreto -lei nº 256 -A/77, de 17 de Junho. Na falta de execução espontânea 
pode ser pedida pelo interessado, devendo a Administração executar em 
60 dias após esse pedido – artigos 96º da Lei de Processo nos Tribunais 
Administrativos e 5º e 6º do decreto -lei nº 256 -A/77.

Vejamos:
Nos termos dos artigos 5º nº 1 e 6º nº 1 do decreto -lei nº 256 -A/77, de 

17 de Junho, o interessado, depois de decorridos 30 dias após o trânsito 
da decisão judicial, sem cumprimento, pode pedir à Administração que 
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a execute espontaneamente, devendo ela fazê -lo nos 60 dias seguintes 
a esse pedido.

Aquele prazo de 30 dias não constitui uma imposição (um limite) 
para a Administração executar, mas um prazo disciplinador, que dá 
à Administração um tempo que se entendeu razoável para cumprir o 
julgado, proibindo ao interessado que se apresente, logo, a requerer a 
execução.

Com o decurso daquele prazo tudo o que acontece é tornar -se possível 
ao interessado requerer a execução e colocar a Administração em mora 
se esta o não fizer nos 60 dias subsequentes. Não há nenhuma outra 
consequência do facto de a Administração não cumprir nos primeiros 
30 dias.

Durante os 60 dias que se seguem à apresentação do pedido do inte-
ressado, pode a Administração cumprir, espontaneamente; esgotados, 
a Administração entra em mora, e o interessado pode recorrer aos tri-
bunais.

O artigo 102º da Lei Geral Tributária estabelece a obrigação de ju-
ros de mora a partir do termo do prazo para execução espontânea da 
decisão judicial.

Como assim, os juros de mora não são devidos desde 2 de Dezembro 
de 2000, como pediu o recorrido, nem desde 15 de Janeiro de 2001, 
como julgou a sentença impugnada.

Posto que o interessado requereu a execução do julgado em 21 de 
Fevereiro de 2002, a Administração só ficou em mora 60 dias depois, 
ou seja, em 23 de Abril desse ano. Até aí não houve mora porque o 
recorrido a não provocou, já que, transitada em julgado a sentença 
em 2 de Novembro de 2001, sem que a Administração tomasse, na 
sequência, qualquer atitude, também ele se manteve inerte até 21 de 
Fevereiro de 2002.

Procedem, pelo exposto, as conclusões das alegações do recurso.
4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de 

Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo em, 
concedendo provimento ao recurso, revogar a sentença impugnada, no 
segmento contestado pela recorrente, declarando o direito do recorrido 
a juros de mora contados desde 23 Abril de 2002 até 12 de Fevereiro 
de 2003.

Custas a cargo do recorrido, mas só na 1ª instância, e na proporção 
do seu decaimento no pedido.

Lisboa, 29 de Março de 2006. — Baeta de Queiroz (relator) — Pi-
menta do Vale — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 29 de Março de 2006.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Matéria de facto e matéria de direito. 
Incompetência em razão da hierarquia.

Sumário:

 I — Para determinação da competência hierárquica, à face 
do preceituado nos artigos 26.º, alínea b), e 38.º, alí-
nea a) do ETAF de 2002 e artigo 280º, n.º 1, do C.P.P.T., 
o que é relevante é que o recorrente, nas alegações de 
recurso e respectivas conclusões, suscite qualquer ques-
tão de facto ou invoque, como suporte da sua pretensão, 
factos que não foram dados como provados na decisão 
recorrida.

 II — Não releva, para efeitos da determinação da competên-
cia, saber se, para decidir a questão de direito tal como o 
tribunal ad quem a entende, vai ou não ser efectivamente 
necessário alterar a matéria de facto fixada na decisão 
recorrida, pois é ao tribunal que vier a ser julgado 
competente que cabe decidir o que releva ou não para 
a decisão.

 III — Afirmando o recorrente, nas conclusões das suas alega-
ções, como suporte do seu recurso, um facto que não foi 
dado como provado na decisão recorrida e censurando 
explicitamente essa decisão, nessas alegações, quanto 
à fixação da matéria de facto, por não ter considerado 
provado tal facto, tem de concluir -se que o recurso ju-
risdicional não tem por fundamento exclusivamente 
matéria de direito.

Processo n.º 124/06.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: MODELO — Sociedade Gestora de Participações, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Dr. Jorge de Sousa.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

1 – MODELO – SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES, SA, 
impugnou judicialmente no Tribunal Tributário de 1.ª Instância do Porto 
um acto de liquidação adicional de IRC, relativo ao ano de 1995, no 
valor de 313.799.267$00.

Aquele Tribunal julgou a impugnação procedente, anulando a liqui-
dação impugnada.

Inconformada, a Fazenda Pública interpôs o presente recurso para 
o TCA que veio a declarar -se hierarquicamente incompetente para o 
conhecimento do recurso jurisdicional.

A Excelentíssima Representante da Fazenda Pública requereu a re-
messa do processo a este Supremo Tribunal Administrativo.

A Recorrente apresentou alegações com as seguintes conclusões:
1 – A procedência da impugnação assentou na verificação de ilega-

lidade no procedimento decorrente de a liquidação do imposto ter sido 
efectuada numa altura em que a decisão sobre o recurso hierárquico 
ainda não era eficaz por falta da respectiva notificação, bem como 
pela procedência da questão de fundo que foi posta à consideração do 
Tribunal, a justificar a anulação do acto impugnado;

2 – Em causa estão correcções de natureza quantitativa efectuadas 
aos valores constantes da declaração de rendimentos em sede de IRC 
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e com referência ao exercício de 1995, ao abrigo do preceituado no 
art. 112º do CIRC., correcções essas com as quais a impugnante se não 
conformou, interpondo recurso hierárquico para S. EXª o Sr. Ministro das 
Finanças, ao abrigo do nº 2 do citado art. 112º, tendo do indeferimento 
deste deduzido impugnação judicial;

3 – Decorre daquele normativo que, usando da faculdade conferida 
pelo nº 2, mediante a interposição de recurso hierárquico para o Ministro 
das Finanças, da decisão deste cabe recurso para os Tribunais (o STA), 
nos termos do art. 26º, alínea c) do ETAF, não podendo o contribuinte 
socorrer -se dos meios de defesa previstos no art. 111º, e no CPPT con-
substanciados na reclamação e na impugnação contra o acto de liquida-
ção por esgotamento das vias graciosa e de impugnação;

Daí que,
4 – A presente impugnação não constitua o meio processualmente 

adequado de reacção contra a decisão de indeferimento do recurso 
hierárquico interposto ao abrigo do nº 2 do art. 112º do CIRC., devendo 
por isso e com esse fundamento ser julgada improcedente;

Sem conceder,
5 – Caso assim não seja superiormente entendido, consideramos não 

existir o sentenciado vício de procedimento justificativo da anulação do 
acto, porquanto dependendo a eficácia do acto da sua notificação, de 
conformidade com o prescrito no nº 6 do art. 77º da LGT., da mesma 
forma que a eficácia da decisão que versou sobre o recurso hierárquico 
está dependente da sua notificação, também a liquidação efectuada na 
sequência daquela decisão, estará dependente da sua notificação, sendo 
nesta medida irrelevante, a data aposta na nota de liquidação como 
sendo a data em que o imposto foi liquidado, que não já a data em que 
ele foi efectivamente notificado ao contribuinte, dado este que não foi 
levado ao probatório;

6 – Tendo a decisão de indeferimento do recurso hierárquico sido 
tomada em 06/12/00, notificada à impugnante por oficio datado de 
14/12/00, a liquidação do IRC sido efectuada em 12/12/00 mas emitida 
em 19/12/00, não resulta demonstrado o referido vício de procedimento, 
pois aquando da notificação da liquidação a decisão de indeferimento do 
recurso hierárquico já era eficaz por força da sua notificação;

Ainda sem prescindir,
7 – De acordo com o decidido, sempre a impugnação seria de proceder 

pela razão substancial que se prende com as especificidades do Regime 
de Tributação do Lucro Consolidado que justifica a desconsideração 
das operações internas realizadas entre as sociedades do grupo a que 
pertence a impugnante, como é o caso da correcção em questão nos 
autos que se prende com a tributação de uma mais -valia contabilís-
tica/fiscal no valor de 524 000 000$00 apurada com a venda de acções 
entre empresas do grupo causadoras de distorções e enquadramento no 
art. 57º do CIRC;

8 – Resulta da prova produzida que se mostram preenchidas as con-
dições de que depende a aplicação do disposto no art. 57º no contexto 
do funcionamento do quadro jurídico do art. 59º ambos do CIRC.

9 – A douta sentença recorrida violou as disposições legais supra 
citadas.

Termos em que deve ser dado provimento ao presente recurso, 
revogando -se a douta sentença recorrida.

A impugnante contra -alegou, concluindo da seguinte forma:
67. As alegações de recurso apresentadas pelo ERFP são extempo-

râneas e, consequentemente, o recurso deve ser julgado deserto (arti-
gos 690º nº 3 do CPC e 282º nº 3 e 4 do CPPT).

68. Com efeito, o princípio da igualdade não permite a apresentação 
das alegações no 3º dia útil posterior ao fim do prazo sem qualquer san-
ção – não pode a FP dispor de um prazo de 18 dias sem multa, enquanto 
o contribuinte dispõe apenas de um prazo de 15 dias sem multa (cfr. 
artigos 19º e 20º da CRP, 98º da LGT, 3º -A do CPC e § 1º do artigo 6º 
da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, e Ac. do TC nº 516/93, 
de 26.10.1993, in BMJ, 430º -179).

Sem prescindir,
69. Nem o ERFP (que nunca arguiu qualquer nulidade processual), 

nem a Administração Fiscal, alguma vez levantaram qualquer objecção 
quanto ao meio processual concretamente utilizado – a impugnação judi-
cial – tão pouco esta matéria foi objecto de apreciação na douta sentença 
recorrida, à qual, aliás, não foi imputada qualquer nulidade.

70. Na liquidação notificou -se o contribuinte de que este podia recla-
mar ou impugnar nos termos do artigo 111º do CIRC.

71. A notificação da decisão de indeferimento do recurso contencioso 
é inválida por não conter os meios e prazos de reacção (cfr. artigos 36º 
nº 1 e 2 do CPPT, 77º nº 6 da LGT e 268º nº 3 da CRP),

72. pelo que tal decisão é ineficaz, i.e., não produziu os respectivos 
efeitos jurídicos, designadamente a perda do efeito suspensivo da li-
quidação ou o início do prazo para impugnar contenciosamente essa 
decisão.

73. Quando muito haveria lugar à convolação deste processo na forma 
processual julgada adequada (cfr. artigos 37º nº 4 e 98º nº 4 do CPPT, 
e 97º nº 3 da LGT); nunca à improcedência da presente impugnação 
judicial.

74. O nº 5 do artigo 112º do CIRC exclui a utilização dos meios de 
reacção previstos no artigo 111º do CIRC única e exclusivamente no 
que concerne à matéria recorrida.

75. A presente impugnação judicial extravasa em muito o âmbito do 
recurso hierárquico.

76. Do nº 3 do artigo 112º do CIRC extrai -se que o efeito suspensivo 
da interposição de recurso hierárquico refere -se à liquidação do imposto 
e não à notificação da liquidação do imposto.

77. Só o indeferimento eficaz do recurso hierárquico pode legitimar 
a necessariamente subsequente liquidação (artigos 77º nº 6 da LGT, 36º 
nº 1 do CPPT e 268º nº 3 da CRP), o que não foi caso – a liquidação é 
anterior ao envio do oficio onde consta o despacho de indeferimento e 
a notificação deste último é inválida por não conter os meios e prazos 
de reacção – pelo que foi violado o artigo 112º nº 3 do CIRC.

78. Do que sintomático o facto de nem a liquidação (doc. 1 junto com 
a p.i.) nem a correspondente nota de fundamentação (doc. 2 junto com 
a p.i.) observaram o prescrito na al. xxvi) do despacho do Exmo. SEAF 
(proferido sobre o dito recurso hierárquico (doc. 5 junto com a p.i.).  - o 
Exmo. SEAF ordenou que a correcção positiva efectuada na “Modelo 
Hiper” deveria ser considerada negativamente na esfera da impugnante, 
por força do nº 4 do artigo 57º do CIRC, com a consequente anulação do 
efeito positivo daquela correcção, o que não foi observado na liquidação 
do imposto, conforme resulta dos autos, em violação não só do efeito 
suspensivo da liquidação, como do dever de obediência hierárquica.
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79. Assim, torna -se indubitável que a liquidação do imposto, “in 
casu”, não aguardou nem respeitou a decisão proferida sobre o recurso 
hierárquico.

80. Apesar de inócuo, não foi provado que a liquidação tivesse sido 
emitida em 19.12.2000, tão pouco que a liquidação foi recepcionada 
pelo contribuinte depois da recepção da decisão de indeferimento do 
recurso hierárquico.

81. É entendimento unânime que a tributação segundo o regime do 
lucro consolidado previsto nos artigos 59º e ss. do CIRC é incompatí-
vel com a aplicação, a sociedades integrantes do mesmo perímetro de 
consolidação fiscal, do regime previsto no artigo 57º do CIRC.

Sem prescindir (artigo 684 -A do CPC),
82. O acto de liquidação padece de violação do disposto na al. a) do 

nº 1 do artigo 60º da LGT, porquanto:
83. o disposto no artigo 13º nº 2 da Lei nº 16 -A/2002, de 31/5, que 

conferiu carácter interpretativa ao actual nº 3 do artigo 60º da LGT, 
visando com isso atribuir -lhe carácter retroactivo, é (i) ilegal porquanto 
a “interpretação” que supervenientemente lhe veio a ser conferida não 
era ao tempo uma das interpretações plausíveis (cfr. Ac. do STA supra 
in 45. e 13º nº 1 do CC) e porque atropela direitos fundamentais ad-
quiridos à luz da lei vigente  - artigos 12º nº 1 e 13º nº 1 do CC; (ii) é 
inconstitucional porque viola o princípio geral da irretroactividade das 
leis fiscais plasmado no nº 3 do artigo 103º da CRP, particularmente 
quando estamos no âmbito das garantias fundamentais dos contribuin-
tes, um dos elementos essenciais dos impostos ao qual se aplica com 
particular acuidade o princípio constitucional da legalidade, expresso, 
entre outros, nos artigos 103º nº 2 da CRP e 8º nº 1 da LGT.

84. Assim, a situação “sub judice” não pode ser atingida retroactiva-
mente pelo disposto no artigo 60º nº 3 da LGT (redacção actual).

85. Uma vez que a Administração Fiscal usou “in casu” de meras pre-
sunções, estamos perante uma situação de avaliação indirecta da matéria 
tributável, conforme decorre do disposto no artigo 83º nº 2 da LGT,

86. pelo que, atento o disposto nos artigos 86º nº 5 e 91º nº 14 da LGT, 
bem como os nºs. 1, 2 e 3 do artigo 54º do CPPT, além da oportunidade 
de apresentar recurso hierárquico, deveria ter sido concedida à Impug-
nante a possibilidade de optar e requerer o procedimento de revisão da 
matéria tributável, nos termos dos artigos 91º e ss. da LGT.

Sem prescindir,
87. O acto de liquidação padece de violação do disposto no nº 9 do 

artigo 35º da LGT (cfr. tb. o artigo 77º nº 1 da LGT), uma vez que a 
liquidação em apreço, na parte em que respeita a juros compensatórios, 
designadamente quanto ao seu cálculo, não está explicitada ou funda-
mentada em lugar algum.

88. O acto de liquidação em apreço, tendo por base o disposto no 
artigo 57º do CIRC (redacção anterior), está fundamentado de forma de-
ficiente e insuficiente, em violação daquele preceito legal e do artigo 77º 
da LGT (cfr. em particular os nºs 3 e 4), o que, nos termos do artigo 125º 
nº 2 do CPA, equivale a falta de fundamentação.

89. Com efeito, a Administração Fiscal corrigiu o preço pelo qual a 
Modelo Hiper declarou vender as acções em causa à Impugnante sem 
respeitar quaisquer critérios objectivos a em violação dos princípios 
constitucionais da legalidade, da tipicidade (designadamente em matérias 
relativas à incidência tributária e às garantias dos contribuintes) e da 

tributação do lucro real – vide artigos 103º nº 2 e 3 e 104º nº 2 da CRP 
e artigos 16º nº 1, e 17º nº 1 do CIRC.

90. A Administração Fiscal integrou indevidamente o conceito de 
relações especiais, previsto no artigo 57º do CIRC, que não era então 
explicitado pelo legislador em lugar algum, no disposto no nº 2 do 
artigo 57º -C do CIRC (aditado ao CIRC pelo DL nº 5/96, de 29/1, i.e. 
apenas posteriormente ao exercício aqui em apreço, 1995), disposição 
normativa esta cujo âmbito nada tem que ver com aquela e entrou em 
vigor depois do exercício em causa.

91. Aliás, essa falta de explicitação do conceito de relações especiais 
traduz uma clara violação do princípio constitucional da legalidade no 
que concerne a dois dos elementos essenciais dos impostos, a incidência 
a as garantias dos contribuintes (cfr. artigo 106º nº 2 da CRP).

92. E o mesmo se diga quanto à falta de enunciação legal, à data, 
dos critérios objectivos que deveriam ser empregues nas correcções dos 
eventuais desvios encontrados [enunciação esta que só se verificou com a 
(nova) redacção conferida ao artigo 57º do CIRC pela Lei nº 30 -G/2000, 
de 29/12, entrada em vigor posteriormente aos factos].

93. Há violação do disposto no nº 4 do artigo 57º do CIRC pois 
deveria ter sido efectuado o ajustamento simétrico negativo na esfera 
da Impugnante, conforme já foi determinado no caso concreto pelo 
Exmo. SEAF (cfr. supra).

94. Conforme depoimentos testemunhais, não houve qualquer dis-
torção intencionada do preço de venda das acções, mas meramente a 
necessidade de se fazer uma alocação e concentração das participações 
societárias na entidade especificamente vocacionada para a sua detenção, 
gestão a negociação, a Impugnante.

Nestes termos, nos melhores de direito e com o douto suprimento 
de V. Exas., mantendo a douta sentença recorrida ou, em qualquer 
caso, anulando ou declarando nulo o acto de liquidação, V. Exas. farão 
inteira JUSTIÇA.

O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto neste Supremo Tribunal 
Administrativo, na vista que lhe foi aberta, referiu já ter sido emitida 
pronúncia pelo Ministério Público, no TCA.

Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – Na sentença recorrida deu -se como assente a seguinte matéria 

de facto:
a) A sociedade Modelo Hiper – Exploração de Centros Comerciais, S. A., 

foi objecto de uma acção inspectiva iniciada em 12 de Outubro de 1999, 
levada a cabo pelos serviços da Administração Tributária e relativa ao 
exercício de 1995.

b) Dessa acção veio a ser elaborado “Relatório de Inspecção Tributá-
ria” cujo teor consta de fls. 30 a 50 e que aqui se dá por reproduzido.

c) A Administração Tributária, na sequência dessa acção, corrigiu a 
matéria tributável da Modelo Hiper relativamente ao exercício de 1995 
em 524.000.000$00.

d) Tal correcção resultou de a Administração Tributária ter consi-
derado que o preço de venda de 125.000 acções representativas da 
totalidade do capital social da sociedade Maiequipa, S.A. à aqui im-
pugnante, “sofreu distorções as quais produziram nas contas da Modelo 
Hiper Exploração de Centros Comerciais, S.A., uma perda tributária de 
524.000.000$00”.

e) Mais considerou a Administração Tributária que a “empresa efec-
tuou uma venda, a um preço sem objectividade. A venda foi efectuada 
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à empresa titulante em termos de domínio o que denuncia uma situação 
de ilegitimidade que tem enquadramento no quadro do art. 57º do CIRC. 
A transacção efectuada entre as referidas empresas do grupo ocasionou 
uma distorção tributária: isto porque a sociedade Modelo SGPS, S.A., 
veio a servir -se da faculdade do art. 44º do CIRC. Medida de evitação 
tributária que surtiu efeito na economia tributária do conjunto, e que 
só pôde concretizar -se porque a transacção foi feita por um preço des-
virtuado em relação ao que viria a suceder se adoptado o de mercado. 
Na verdade, se o prego da alienação posterior viesse a ser seguido na 
primeira transacção, a Mais Valia restaria na titularidade da sociedade 
Modelo Hiper. E a esta última entidade não seria permitido o reinves-
timento duma mais -valia não corpórea”.

f) A impugnante, em 1 de Outubro de 1995, comprou à sociedade 
Modelo Hiper – Exploração de Centros Comerciais, S.A. 125.000 acções 
representativas da totalidade do capital social da Maiequipa – Equipa-
mentos, S.A. pelo preço global de 231.000.000$00.

g) Em 27 de Dezembro de 1995, a impugnante vendeu essas acções 
à Sonae Indústria SGPS, S.A., pelo preço de 755.000.000$00.

h) No exercício de 1995, a Modelo Hiper – Exploração de Centros 
Comerciais, S.A., integrava o mesmo perímetro de consolidação fiscal 
da impugnante.

i) Por ofício datado de 25 de Maio de 2000, foi a impugnante notifi-
cada sobre o projecto de correcções à Declaração modelo 22 de IRC do 
Lucro Consolidado do exercício de 1995 e respectiva fundamentação, 
nos termos do art. 60º da Lei Geral Tributária e do art. 60º do Regime 
Complementar do Procedimento de Inspecção Tributária.

j) Por ofício datado de 27 de Junho de 2000, a impugnante foi noti-
ficada das correcções efectuadas à matéria colectável, nos termos que 
constam de fls. 63 dos autos e cujo teor aqui se dá por reproduzido.

k) Em 31 de Julho de 2000, a impugnante apresentou recurso hierár-
quico dirigido ao senhor Ministro das Finanças da correcção no valor 
de 524.000.000$00 efectuada ao lucro tributável apurado em sede de 
IRC no exercício de 1995.

l) Por ofício datado de 14 de Dezembro de 2000 e cujo teor consta 
de fls. 112, foi a impugnante notificada do indeferimento do recurso 
hierárquico apresentado, que ocorreu por despacho do Secretário de 
Estado dos Assuntos Fiscais datado de 6 de Dezembro de 2000.

m) Por ofício datado de 13 de Dezembro de 2000, a impugnante 
foi notificada da fundamentação das correcções efectuadas à matéria 
colectável do exercício de 1995.

n) Posteriormente, foi enviada à impugnante a nota demonstrativa da 
liquidação de IRC relativo ao exercício de 1995 e juros compensatórios 
correspondentes no montante global de 313.799.267$00, apresentando 
como data limite de pagamento 1 de Fevereiro de 2001.

o) Nos termos resultantes dessa nota demonstrativa, a liquidação foi 
efectuada em 12 de Dezembro de 2000.

p) A presente impugnação foi apresentada em 2 de Maio de 2001.
3 – Antes de mais, importa reapreciar a questão da competência em 

razão da hierarquia, já que o conhecimento da competência, nos termos 
do art. 3.º da L.P.T.A., deve preceder o de qualquer outra questão.

Por outro lado, a decisão do Tribunal Central Administrativo sobre esta 
matéria não é vinculativa para este Supremo Tribunal Administrativo, 
apesar de não ter sido impugnada pelas partes, como resulta expressa-

mente do preceituado no art. 106.º do CPC, supletivamente aplicável, 
por força do disposto no art. 2.º, alínea c), do CPPT.

As partes já tiveram oportunidade de se pronunciar sobre esta ques-
tão, na sequência de notificação que lhes foi feita no Tribunal Central 
Administrativo, pelo que nada obsta ao conhecimento imediato de tal 
questão.

4 – O art. 32.º, n.º 1, alínea b), do E.T.A.F. de 1984 estabelece que 
compete à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Ad-
ministrativo conhecer dos recursos interpostos de decisões dos tribunais 
tributários, com exclusivo fundamento em matéria de direito.

O art. 41.º, n.º 1, alínea a), do mesmo diploma atribui competência ao 
Tribunal Central Administrativo para conhecer dos recursos de decisões 
dos tribunais tributários, com excepção dos referidos na citada alínea b) 
do n.º 1, do art. 32.º.

Em consonância com esta norma, o art. 280.º, n.º 1, do C.P.P.T. pres-
creve que das decisões dos tribunais tributários de 1ª instância cabe 
recurso para o Tributário do Tribunal Central Administrativo, salvo se 
a matéria do mesmo for exclusivamente de direito, caso em que cabe 
recurso para a Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo.

A infracção das regras da competência em razão da hierarquia de-
termina a incompetência absoluta do Tribunal, que é de conhecimento 
oficioso e pode ser arguida ou suscitada até ao trânsito em julgado da 
decisão final (art. 16.º, n.ºs 1 e 2, do C.P.P.T.).

5 – Este Supremo Tribunal Administrativo vem entendendo que a 
competência afere -se pelo quid disputatum, que não pelo quid deci-
sum, pelo que é indiferente, para efeito de apreciação da competência, 
determinar a atendibilidade ou o relevo das afirmações factuais do 
recorrente no julgamento do recurso.

Para determinação da competência hierárquica à face do preceituado 
nos artigos 32º, n.º 1, alínea b), e 41.º, n.º 1, alínea a), do E.T.A.F. de 
1984 e 280.º, n.º 1, do Código de Procedimento e de Processo Tributário, 
o que é relevante é que o recorrente, nas alegações de recurso e respec-
tivas conclusões suscite qualquer questão de facto ou invoque, como 
suporte da sua pretensão factos que não foram dados como provados 
na decisão recorrida.

Não releva, para efeitos da determinação da competência, saber se, 
para decidir a questão de direito tal como o tribunal ad quem a entende, 
vai ou não ser efectivamente necessário alterar a matéria de facto fixada 
na decisão recorrida, pois o tribunal ad quem, antes de estar decidida 
a sua competência, não pode antecipar a sua posição sobre a solução 
da questão de direito, pois decidir qual é esta solução cabe apenas ao 
tribunal que estiver já julgado competente.

Assim, a questão da competência hierárquica para efeitos daquelas 
normas, é uma questão prévia que tem de ser decidida abstraindo da so-
lução de direito que o tribunal ad quem tomaria se fosse competente.

Nestas condições, o que há a fazer para decidir a questão da compe-
tência hierárquica, é apenas verificar se o recorrente pede a alteração da 
matéria de facto ou invoca factos que não vêm dados como provados: se o 
faz, o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito, 
e fica, desde logo, definida a competência da Secção do Contencioso 
Tributário do Tribunal Central Administrativo, independentemente da 
eventualidade de, por fim, este Tribunal, então já julgado competente, 
vir a concluir que a discordância sobre a matéria fáctica ou os factos 
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não provados alegados são irrelevantes para a decisão do recurso, à face 
da posição de direito que entende adequada.

6 – No caso dos autos, nas conclusões do presente recurso jurisdi-
cional da Excelentíssima Representante da Fazenda Pública, é referido 
que a liquidação de IRC foi efectuada em 12 -12 -2000, «mas emitida 
em 19/12/00» (conclusão 6.ª).

A Excelentíssima Representante da Fazenda Pública, no texto das 
alegações impugna de forma explícita a decisão do Tribunal Tributário, 
quanto a este ponto, dizendo, reportando -se a esta alegada emissão em 
19 -12 -2000, que essa matéria «não foi como devia, levada ao proba-
tório».

Na sentença do Tribunal Tributário não é feita qualquer referência a 
esta alegada emissão da liquidação em 19 -12 -2000, nem na parte me 
que se fixam os factos que se consideram provados, nem em qualquer 
outro ponto.

Afirmando a Excelentíssima Representante da Fazenda Pública, nas 
conclusões das suas alegações, como suporte do seu recurso, um facto 
que não foi dado como provado na decisão recorrida e censurando ex-
plicitamente essa decisão, nessas alegações, quanto à fixação da matéria 
de facto, por não ter considerado provado tal facto, tem de concluir -se 
que o recurso jurisdicional não tem por fundamento exclusivamente 
matéria de direito.

Assim, independentemente da necessidade de apuramento de tais 
factos para decisão do recurso, tem de entender -se que o recurso não 
tem por fundamento exclusivamente matéria de direito, pelo que o Su-
premo Tribunal Administrativo é hierarquicamente incompetente para o 
conhecimento do recurso, cabendo a competência para o conhecimento 
do mesmo à Secção do Contencioso Tributário do Tribunal Central 
Administrativo Norte – artigos 32º, n.º 1, alínea b), e 41º, n.º 1, alínea a) 
do ETAF e artigo 280º, n.º 1, do C.P.P.T..

Termos em que acordam em declarar este Supremo Tribunal Ad-
ministrativo hierarquicamente incompetente para o conhecimento do 
presente recurso jurisdicional.

Sem custas, por a Fazenda Pública, que requereu a remessa do pro-
cesso a este Supremo Tribunal Administrativo, estar isenta.

Lisboa, 29 de Março de 2006. — Jorge de Sousa (relator) — Baeta 
de Queiroz — Pimenta do Vale.

Acórdão de 29 de Março de 2006.

Assunto:

Contra -ordenação tributária. Decisão de aplicação de coima. 
Descrição dos factos imputados ao arguido. Direito de 
defesa.

Sumário:

 I — A «descrição sumária dos factos» prevista no artigo 79.º,
n.º 1, alínea b), do RGIT, como requisito da decisão 
administrativa de aplicação de coima, não consiste na 

«enumeração dos factos provados e não provados, bem 
como de uma exposição tanto quanto possível completa, 
ainda que concisa, dos motivos, de facto e de direito, que 
fundamentam a decisão, com indicação e exame crítico 
das provas que serviram para formar a convicção do 
tribunal», referida no artigo 374.º, n.º 2, do CPP para 
as sentenças proferidas em processo criminal.

 II — O que exige aquela alínea b) do n.º 1 do artigo 79.º, 
interpretada à luz das garantias do direito de defesa, 
constitucionalmente assegurado (artigo 32.º, n.º 10, da 
CRP) é que a descrição factual que consta da decisão 
de aplicação de coima seja suficiente para permitir ao 
arguido aperceber -se dos factos que lhe são imputados 
e poder, com base nessa percepção, defender -se ade-
quadamente.

 III — Satisfaz o requisito da descrição sumária, exigido pelo 
referido artigo 79.º, n.º 1, alínea b), a indicação de que 
o arguido não entregou simultaneamente com uma de-
claração periódica (que se identifica), apresentada em 
certa data (que se indica) uma determinada prestação 
tributária (cujo valor se refere).

Processo n.º 143/06.
Recorrente: Ministério Público.
Recorridos: Filipe Emanuel Reis Amado e Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge de Sousa.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

1 – O MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs o presente recurso jurisdicio-
nal para este Supremo Tribunal Administrativo da sentença do Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Loulé que anulou uma decisão administrativa 
de aplicação de coima.

O Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público no Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Loulé apresentou motivação do recurso com 
as seguintes conclusões:

a) a decisão administrativa que aplicou a coima contém todos os 
requisitos legais enunciados nas alíneas do n.º 1 do art. 79.º do R.G.I.T: 
concretamente, os da sua alínea b);

b) já que ali se imputa à arguida a prática de uma conduta — acto/
omissão –, referenciada no tempo e no espaço, e a sua integração na 
norma violada e punitiva;

c) a não enumeração dos factos provados (ou não provados) não é 
requisito legal na decisão de aplicação da coima, nos termos do art. 79.º
do R.G.I.T.;

d) pelo que a sua omissão, quanto à não indicação dos factos provados, 
não pode ser cominada de nulidade insuprível, nos termos do art. 63.º, 
n.º 1. al. d) do R.G.I.T.;

e) a decisão de aplicação da coima não tem que obedecer às mesmas 
exigências de uma sentença criminal, pois, não sendo uma sentença, 
não implica uma audiência de julgamento, donde resulte a enumeração 
de factos provados e não provados;
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f) não enferma pois, de nulidade insuprível a decisão que aplicou a 
coima, por alegada ofensa ao disposto no art. 79.º, n.º 1, al. b) e 63.º, 
n.º 1, al. d), ambos do R.G.I.T.:

g) ao decidir como o fez, a sentença “a quo” violou, por erro de 
interpretação. O disposto nos art. 63.º, n.º 1, al. d) e 79.º, n.º 1, al. b) do 
R.G.I.T. e os art. 374.º, n.º 2 e 379.º, al. a), ambos do C. P. Penal.

Não foram apresentadas contra -alegações.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – Na decisão recorrida deu -se como único facto provado a decisão 

administrativa de aplicação de coima ter dado como provado que o 
arguido cometeu a infracção não apresentou defesa, pagou antecipada-
mente nem requereu o pagamento voluntário da coima.

3 – A questão que é objecto do presente recurso jurisdicional é a de 
saber se a decisão administrativa de aplicação de coima enferma de 
nulidade insanável por não constarem dela quaisquer factos provados 
susceptíveis de integrarem uma contra -ordenação.

Antes de mais, importa referir que, embora na decisão recorrida se 
tenham referido como factos relevantes a interpretação que se fez da 
decisão administrativa de aplicação de coima e ela não seja coincidente 
com a do Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público Recorrente, 
a apreciação da questão que é objecto do presente recurso jurisdicional 
envolve apenas matéria de direito, pois constando a decisão adminis-
trativa do processo, o que está em causa é apenas a questão jurídica de 
saber se ela, tal com está proferida e não como foi interpretada, satisfaz 
ou não os requisitos exigidos pelo art. 79.º, n.º 1, alínea b), do RGIT, 
quanto à indicação dos factos imputados ao arguido.

Por isso, a apreciação da questão referida, insere -se nos poderes de 
cognição deste Supremo Tribunal Administrativo, restritos a matéria de 
direito (art. 83.º, n.º 2, do RGIT).

4 – Na referida alínea b) do n.º 1 do art. 79.º do RGIT que «a decisão 
que aplica coima contém «a descrição sumária dos factos e indicação 
das normas violadas e punitivas».

Trata -se de uma norma especial sobre os requisitos da decisão admi-
nistrativa de aplicação de coima, que, por isso, afasta a necessidade de 
aplicação do regime do C.P.P., que é de aplicação meramente subsidiária, 
nos termos dos arts 3.º, alínea b), do RGIT, e 41.º. n.º 1, do Regime 
Geral das Contra -Ordenações.

A «descrição sumária» referida naquele art. 79.º, n.º 1, alínea b), não 
exige «a enumeração dos factos provados e não provados, bem como 
de uma exposição tanto quanto possível completa, ainda que concisa, 
dos motivos, de facto e de direito, que fundamentam a decisão, com 
indicação e exame crítico das provas que serviram para formar a con-
vicção do tribunal», que é exigida pelo art. 374.º, n.º 2, do C.P.P. para 
as sentenças proferidas em processo criminal.

Trata -se, naquele art. 79.º, n.º 1, alínea b), de estabelecer um regime 
de menor solenidade para as decisões de aplicação de coimas comparati-
vamente com as sentenças criminais, regime esse justificável pela menor 
gravidade das sanções contra -ordenacionais contra -ordenações.

O que exige aquela alínea b) do n.º 1 do art. 79.º, interpretada à luz das 
garantias do direito de defesa, constitucionalmente assegurado (art. 32.º,
n.º 10, da CRP) é que a descrição factual que consta da decisão de 
aplicação de coima seja suficiente para permitir ao arguido aperceber -se 
dos factos que lhe são imputados e poder, com base nessa percepção, 
defender -se adequadamente.

No caso em apreço, ao contrário do que se diz na sentença recorrida, 
em matéria de descrição factual não consta da decisão de aplicação 
de coima apenas que «o arguido cometeu a infracção, não apre-
sentou defesa, pagou antecipadamente nem requereu o pagamento 
voluntário da coima», pois nessa decisão refere -se expressamente 
que o arguido

(...)«responde pelos seguintes factos que lhe são imputados:
Não entregou simultaneamente com a declaração periódica (0309T) 

que apresentou em 2004/08/12, a prestação tributária na quantia de € 
12.2.58,15»,

Por outro lado, na parte da decisão de aplicação de coima em que 
se refere na decisão recorrida como matéria de facto provada, não se 
refere apenas que

«o arguido cometeu a infracção, não apresentou defesa, pagou ante-
cipadamente nem requereu o pagamento voluntário da coima»,

mas sim que
«o arguido cometeu a infracção supra mencionada, não apresentou 

defesa, não utilizou a possibilidade do pagamento antecipado, nem 
requereu o pagamento voluntário nos termos do art. 78º do RGIT»

Como é óbvio, «a infracção supra mencionada» é a constituída pelos 
«factos que lhe são imputados» que são «Não entregou simultaneamente 
com a declaração periódica (0309T) que apresentou em 2004/08/12, a 
prestação tributária na quantia de € 12.2.58,15»,

Esta referência aos factos que são imputados ao arguido satisfaz o 
requisito de «descrição sumária dos factos», exigido pela alínea b) do 
n.º 1, do art. 79.º do RGIT, pois através dela o arguido pode identificar 
os factos que lhe são imputados que são o de em 12 -8 -2004 ter enviado 
a referida declaração periódica e não ter entregue simultaneamente a 
quantia referida.

Por isso, está -se perante uma «descrição sumária» dos factos impu-
tados ao arguido que é suficiente para assegurar adequadamente o seu 
direito de defesa, como se comprova, aliás, pela extensa e pormenorizada 
defesa que apresentou ao Tribunal Tributário no recurso da decisão de 
coima, bem como no documento que com ela juntou, dirigido ao Senhor 
Director -Geral dos Impostos.

Assim, tem de se concluir que a decisão de aplicação de clima, não 
enferma de nulidade por omissão da exigida «descrição sumária» dos 
factos imputados ao arguido.

Termos em que acordam neste Supremo Tribunal Administrativo 
em

– conceder provimento ao recurso jurisdicional;
– revogar a sentença recorrida;
– ordenar a baixa ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé a fim 

de ser proferida nova decisão que não seja de declaração da nulidade 
da decisão de aplicação de colima pelo motivo que baseou a declaração 
contida na sentença recorrida.

Sem custas.

Lisboa, 29 de Março de 2006. — Jorge de Sousa (relator) — Baeta 
de Queiroz — Pimenta do Vale.
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Acórdão de 29 de Março de 2006.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Competência das Secções do STA. 
Restituição de valor indevidamente pago relativo à Ajuda 
Comunitária. Restituições à exportação de cereais. Questão 
fiscal. Relação administrativa.

Sumario:

 I — A prestação imposta ao contribuinte e pelo acto im-
pugnado de restituição do valor indevidamento pago 
relativo à Ajuda Comunitária Restituições à Exportação 
de Cereais, por incumprimento da legislação aplicável 
à referida Ajuda, não respeita a questões fiscais, na 
medida em que não interpretam ou aplicam normas 
conexionadas com qualquer das categorias legais de 
tributos: impostos, taxas e contribuições especiais (ar-
tigos 3.º, n.º 2, e 4.º da LGT).

 II — Trata -se, antes, de benefícios financeiros, integrados na 
chamada «administração prestativa do Estado» que não 
da Administração Fiscal.

 III — Assim, o conhecimento do recurso interposto em acção 
administrativa de pretensão conexa com actos adminis-
trativos não é da competência, em razão da matéria, da 
Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo, mas sim da Secção do Contencioso Ad-
ministrativo do mesmo Tribunal.

Processo nº 499/05 -30.
Recorrente: Vogal do conselho de administração do IFADAP e 

INGA.
Recorrido: SICEL — Sociedade de Cereais, S. A.
Relator: Ex.mo Senhor Cons. Dr. Pimenta do Vale.

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

1 – O Vogal do Conselho de Administração do Instituto de Finan-
ciamento e Apoio à Agricultura (IFADAP) e do Instituto Nacional de 
Intervenção e Garantia Agrícola (INGA), não se conformando com o 
acórdão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco que 
declarou prescrito o procedimento e bem assim a obrigatoriedade da 
reposição das quantias consideradas como indevidamente recebidas, 
reportado a restituições à exportação de cerais, referente ao processo 
nº 0003/1995 IRV instaurado contra a SICEL – Sociedade Industrial de 
Cereais, SA e, em consequência, anulou o acto impugnado, dele vem 
interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:

I – O Douto Acórdão recorrido declara prescrito o procedimento 
(Proc° n° 0003/1995 IRV) e consequentemente anula o acto recorrido 
do ora Recorrente, praticado em 17.02.2004, que solicita a reposição do 
montante de € 9.844,23 (Cf. Fls. 65 a 68 do P. Instrutor), fundamentando-
-se em dois diplomas legais inaplicáveis ao caso concreto (o Regula-

mento (CE, EURATOM) nº 2988/95 do Conselho, de 18 de Dezembro 
e Dec.Lei n° 155/92, de 28 de Julho), designadamente:

Na aplicação do disposto no parágrafo 4° do n° 1 do art° 3° do Regu-
lamento (CE, EURATOM) n° 2988/95 do Conselho, de 18.12, onde se 
estabelece que a prescrição tem lugar o mais tardar (sublinhado nosso) 
no prazo de oito anos (4+4), a contar da data da prática das “irregula-
ridades”, no caso, 30/10/2001, ou seja, em 30/10/99.

Na aplicação das normas dos nºs. 1 e 2 do art° 40° do Dec. -Lei 
nº 155/92, de 28 de Julho, posto que “A obrigatoriedade de reposição 
das quantias recebidas prescreve decorridos cinco anos após o seu 
recebimento” (...) que mesmo considerando esse prazo interrompido 
(...) já há muito que havia decorrido o respectivo prazo prescricional 
aquando da tomada da decisão definitiva...

II – Quanto à inaplicabilidade do Regulamento (CE EURATOM) 
n° 2988/95, importa referir que o prazo de prescrição do procedimento 
começa a contar -se na data em que foi praticada a irregularidade:  - em 
30.10.1991, data da aceitação do DU540242 que induziu ao pagamento 
irregular nos termos descritos no relatório Direcção -Geral das Alfân-
degas, Divisão de Apoio à Prevenção e Repressão da Fraude – Lisboa, 
que fundamenta o acto recorrido (Cf. Fls.72 a 89 e 109 a 114 do P. 
Instrutor),

O regulamento em causa só entrou em vigor no dia 26.12.1995, ou 
seja, aproximadamente 4 anos após a ocorrência do facto considerado 
irregular e que determina o início do procedimento, sem que estivesse 
prevista a sua eficácia retroactiva.

É pacífico em sede de teoria geral do direito que A lei só dispõe 
para o futuro. 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 factos novos; (Ex vi ns° 1 
e 2 art° 12° do C.C)

Este princípio geral da irretroactividade da lei foi igualmente acolhido 
pela jurisprudência comunitária, podendo ler -se no Acórdão do Tribunal 
de Justiça, de 15 de Julho de 1970, ACF Chemiefarma/Comissão, 41/69; 
Ac. TPI 17 de Outubro de 1991, De Compte/Parlamento, T -26/89, Col. 
Pp. 11 -781 ss, c. n° 68, p. II -803, que Para que um prazo de prescrição 
preencha a sua função de garantir a segurança jurídica terá de ser 
antecipadamente fixado pelo legislador comunitário.

Não tendo sido antecipadamente fixado pelo legislador comunitário 
o prazo de prescrição de oito anos, a que se refere o Douto Acórdão 
recorrido, incorre este em erro de julgamento ao anular o acto recor-
rido com fundamento na norma do parágrafo 4° do n° 1 do Art° 3° do 
referido Regulamento (CE, EURATOM) n° 2988/95 do Conselho, de 
18 de Dezembro, só aplicável a factos ocorridos após a sua entrada em 
vigor, ou seja, a partir de 26.12.1995.

III – Quanto à inaplicabilidade do DL n° 155/92, de 28 de Julho, 
importa referir que Art° 1° (Objecto) deste diploma, menciona que o 
mesmo se aplica e rege a Administração Financeira do Estado, desen-
volve os princípios orientadores consignados na Lei 8/90, de 20.02, Lei 
de Bases da Contabilidade Pública.

O pagamento e gestão das restituições à exportação financiadas pela 
Comunidade Europeia, insere -se na chamada actividade prestativa da 
Administração ou através dela.
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No Decreto -Lei n° 78/98, de 27 de Março, “Estatuto do INGA”, 
encontra -se prevista esta actividade prestativa, nomeadamente:

 - “Aplicar as medidas de orientação, regularização, organização, e 
intervenção dos mercados agrícolas que forem definidas pelas organi-
zações de mercados nacionais ou comunitárias;” (Art° 6° al. a)).

 - “Assegurar o funcionamento dos sistemas das ajudas comunitárias e 
efectuar os pagamentos no âmbito dos produtos vegetais e animais, nos 
termos e para os efeitos do disposto no Regulamento CEE n° 729/70, 
de 21 de Abril.” (art° 6°, al. e).

 - “Assegurar, em todo o território nacional, (...), a aplicação e o 
controlo harmonizados das regras comunitárias relativas ao FEOGA 
 - Garantia...” (Art° 6°, al. g)).

O art° 8°, n° 1, do referido Regulamento (CEE) n° 729/70, estabelece 
que “Os Estados -membros tomarão, de acordo com as disposições 
legislativas, regulamentares e administrativas nacionais, as medidas 
necessárias para;  - se assegurar da realidade e da regularidade das 
operações financiadas pelo Fundo,  - (...);  - recuperar as importâncias 
perdidas após as irregularidades ou negligências...”

Este regulamento sobre o financiamento da Política Agrícola Comum, 
com fundos do orçamento do FEOGA -Garantia e não do Orçamento de 
Estado, não estabelece qualquer prazo de prescrição sobre dívidas resul-
tantes de irregularidades, mas apenas um dever de a entidade recorrida 
recuperar tais importâncias indevidamente pagas, não fazendo, pois, 
qualquer sentido a aplicação da prescrição prevista no art° 40º do DL 
nº 155/92, que efectivamente não é aplicável ao caso sub judice que se 
rege, vinculadamente, por fundamentos de facto e de direito próprios, 
tendo o Douto Acórdão incorrido em erro de julgamento ao fundamentar 
a anulação do acto recorrido com a aplicação da referida norma.

A recorrida contra -alegou, concluindo da seguinte forma:
1.1. Bem decidiu o Tribunal a quo na sentença ora recorrida ao con-

siderar prescrito o alegado direito à reposição das quantias pagas à 
Agravada SICEL.

2.1. Se é verdade que o Regulamento n.° 2988/95 entrou vigor no 
dia 26/12/1995 e que a alegada irregularidade praticada pela agravante 
remonta a 31.10.1991, já não é verdade que, da conjugação destes dois 
factos, se possa retirar a conclusão, que o Regulamento n.° 2988/95 não 
seja aplicável aos presente autos.

2.2. Na verdade, a letra do art. 3.°, n,° 1 do Regulamento n.° 2988/95 
é bastante clara ao estabelecer que a prescrição que está em causa é do 
procedimento e não da irregularidade em si mesma.

2.3. O Regulamento n.° 2988/95 só não pode ser aplicado quando, 
ocorrendo uma interrupção da prescrição, o termo do novo prazo de 
prescrição se der antes da data da sua entrada em vigor, o que não 
sucedeu nos presentes autos;

2.4. Na verdade, quer se considere a prescrição interrompida em 
30/10/1991, quer em 30/01/1995, o termo do novo prazo de prescrição 
ocorreria sempre numa data em que o Regulamento n° 2988/95 já se 
encontrava em vigor.

2.5. Tendo a decisão definitiva sido tomada apenas em 17 de Feve-
reiro de 2004 só se pode concluir pela sua prescrição, conforme melhor 
alegado em n.°s 14 a 31 supra.

3.1. Ainda que, por mero dever de patrocínio, se considere não ser o 
Regulamento n° 2988/95 aplicável aos presentes autos, sempre o acto 

impugnado não poderia deixar de ser considerado prescrito por aplicação 
Decreto -Lei n.° 155/92, de 28 de Julho.

3.2. Na verdade, quer a jurisprudência comunitária, quer a nacional 
entendiam uniformemente que, na ausência de norma comunitária sobre 
o prazo para o pedido de restituição de ajudas comunitárias indevida-
mente pagas, competia à ordem jurídica de cada Estado -Membro regular 
as modalidades processuais e os prazos das acções de restituição do 
indevido.

3.3. Também neste sentido preceituava o art. 8° do Regulamento 
(CEE) n.° 729/70 do Conselho, de 21 de Abril de 1970, relativo ao 
financiamento da política agrícola comum que “os Estados -membros 
tomarão, de acordo com as disposições regulamentares e administrativas 
nacionais as medidas necessárias para recuperar as importâncias perdidas 
após as irregularidades ou negligências [...].”

3.4. Assim seria na ordem jurídica portuguesa que se devia procurar 
a norma estipuladora do prazo de prescrição do direito de reembolso 
do indevido.

3.5. O Decreto -Lei n° 155/92, de 28 de Julho, respeita ao regime 
dos dinheiros públicos ou pagos a mais (restituição) ou indevidamente 
recebidos (reposição), como seria alegadamente o caso dos presentes 
autos.

3.6. Os pagamentos de ajudas comunitárias correspondem a paga-
mentos de dinheiros públicos, isto é, a pagamentos efectuados por entes 
públicos ou por entes a estes equiparados, razão pela qual o referido 
diploma legal não poderia deixar de ser aplicado.

3.7. Sucede que, nos termos do art. 40.°, n.° 1, do Decreto -Lei 
n.° 155/92, de 28 de Julho, a obrigatoriedade de reposição de dinheiros 
públicos que devam reentrar nos cofres do Estado prescreve decorridos 
cinco anos após o seu recebimento.

3.8. Nos termos do n.° 2 do mesmo preceito legal, o decurso do alu-
dido prazo interrompe -se ou suspende -se por acção das causas gerais 
de interrupção ou suspensão da prescrição, previstas nos arts. 318.° a 
325.° do Código Civil.

3.9. Tendo a Agravada SICEL recebido o pagamento das ajudas co-
munitárias em causa em 30 de Outubro de 1991 e só em 17 de Fevereiro 
de 2004 sido proferida a decisão final, acto ora impugnado, que deter-
mina a reposição das mesmas, qualquer alegado direito de restituição 
encontrava -se já prescrito.

3.10. Do exposto decorre que o alegado direito à reposição do subsí-
dios pagos à Agravada SICEL, também por esta via há muito se encontra 
prescrito, conforme decidido, e bem, pelo Tribunal a quo, conforme 
melhor alegado nos n.° 32 a 42 supra.

4. Ainda que se considere não estar prescrito qualquer alegado direito 
à restituição das quantias recebidas pela Agravada SICEL, sempre o 
acto administrativo não poderia deixar de ser impugnado por violação 
de lei (art. 141.° do CPA e 266.° da CRP) e abuso do direito, conforme 
melhor alegado na PI e Alegações de fls. e cujos fundamentos se dão 
aqui por reproduzidos para todos os efeitos legais e não poderiam deixar 
de ser julgados procedentes.

O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer suscitando a 
excepção da incompetência, em razão da matéria, desta Secção do STA 
para conhecer da presente acção administrativa especial de impugnação 
em causa, sendo competente a Secção do Contencioso Administrativo 
deste mesmo Tribunal.
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Desta questão prévia foram notificadas as partes (artº 704º do CPC), 
sem que qualquer delas sobre a mesma se tivesse pronunciado.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – O acórdão recorrido fixou a seguinte matéria de facto:
A) A SICEL — Sociedade Industrial de Cereais, S.A. tem como 

objecto exploração da indústria de moagem de milho, dos respectivos 
produtos subprodutos;

B) Do relatório de inspecção à empresa SICEL, aqui Autora, pela 
Divisão de Apoio à Prevenção e Repressão da Fraude da Direcção 
de Serviços de Prevenção e Repressão da Fraude da Direcção Geral 
das Alfândegas, que deu origem ao relatório constante de fls. 72 a 89 
do processo instrutor, verifica -se, designadamente que «Em termos 
contabilísticos a operação relativa à venda das 140 toneladas de milho 
encontra -se justificada pelo débito na conta 21 “clientes c/c” por con-
trapartida da conta 71 — “Vendas”, operação que tem como suporte o 
documento interno n° A440991110 de 91 -10 -25. O respectivo pagamento 
foi lançado a débito da conta 12 — “Depósitos à Ordem” e creditado na 
conta 21 — “Clientes c/c”, e tem como suporte o Documento interno 
n° 1320059511»;

C) A Autora candidatou -se às restituições à exportação apresentando 
como declaração aduaneira de exportação o DU que recebeu o n° 540242, 
de 30/10/1991, com os seguintes elementos, designadamente:

a. Exportação, pela ora Autora, de 2800 sacos de farinha de milho, 
correspondentes a 140.000.000 Kg;

b. Acondicionados nos contentores n°s TEXU 278025, WCIU 
250621/1, ICSU 343120/0, ICSU 368964/2, ICSU 381677/3, ICSU 
384945/8, IEAU 203621/7 e IEAU 207744/8;

c. Referente à “Fact Com n° 9.211 de 25/10/1991 de Sicel Sa Fot Du 
p/ Iroma, Dec. Imp/EXP C.Exp -804 de 29.10.91 — 29.2.91”;

d. País de destino: Angola
e. Navio: “Mount Cameron”;
D) Em 04/10/1991 foi liberado o pagamento das restituições à ora 

Autora (fls. 1 e 4 do processo instrutor);
E) Em 30 de Março de 1992, a Autora invocando a necessidade da 

prova de embarque dos 2800 sacos de farinha de milho, e perante o 
extravio dos necessários exemplares do DU 540242, pediu ao Chefe 
da Delegação Aduaneira de Alcântara Norte, Lisboa, autorização para 
que fosse feita  - reconstituição do referido DU, juntando pertinentes 
documentos (fls. 28 do processo instrutor);

F) O requerido em E) mereceu a informação que consta de fls. 28 
verso do processo instrutor, designadamente que “a) o DU foi processado 
correctamente nesta Delegação com a menção na casa 1\3 R/MCA, b) 
A totalidade da mercadoria foi exportada”;

G) A Direcção de Serviços de Circulação de Mercadorias e Política 
Agrícola da Direcção Geral das Alfândegas, pelo ofício n° 10839, de 
19/11/1992, constante de fls. 16 a 17 do processo instrutor, informou o 
INGA, ora Réu, do seguinte, designadamente: “Junto se envia o processo 
relativo à exportação de farinha de milho realizada pela firma SICEL 
Soc. Ind. de Cereais SA, a que se refere o DU n° 540242, de 91/10/30, 
da Delegação Aduaneira de Alcântara Norte; este processo merece desta 
Direcção -Geral os seguintes comentários:

O processo aduaneiro relativo a esta exportação extraviou -se o que 
obrigou a averiguar as causas deste extravio, bem como as condições 
em que se processou a exportação, a fim de assegurar se se verifica-

ram as exigências decorrentes do Regulamento (CEE) n° 3665/87, 
designadamente no que se refere aos elementos a inscrever na decla-
ração de exportação e ao prazo para a saída do território aduaneiro da 
Comunidade.

No processo são juntas três cópias de DUs que se referem a esta 
exportação:

— Cópia do original apresentado na delegação aduaneira de expor-
tação e que comprova que a declaração foi efectivamente aceite tendo 
recebido o número e data de aceitação. Daqui decorre que o exportador 
apresentou as mercadorias às Alfândegas e que manifestou a intenção 
de beneficiar de uma restituição.

— Cópia do DU que foi utilizada para efeitos de pagamento ante-
cipado: esta cópia corresponde ao original, nela tendo sido inscritos 
manualmente o número e data de aceitação, correspondentes ao docu-
mento original.

— 2ª via do DU emitida com base nos elementos entretanto recolhidos 
pelos serviços.

Como se pode verificar pelo manifesto do navio “Mount Cameror 
indicado no DU como meio de transporte apenas parte dos produtos 
foram embarcados nesse navio. A restante foi embarcada no navio 
“Mercadie Trader”. O número do contentor nº IEAU 203621 não vem 
indicado no manifesto deste último navio; todavia, no mesmo manifesto 
permite concluir’ que o produto relativo a esse contentor foi efectiva-
mente embarcado no navio.

Ambos os navios saíram de Lisboa, com destino a Angola antes de 
terminado o prazo de 60 dias contados a partir da data de aceitação do 
DU. O navio “Mount Cameron”, que recebeu a contramarca n° 37/84/91 
saiu em 92/11/12 e o navio “Mercadien Trader” que recebeu a contra-
marca n°4033/91 saiu em 91/12/13.

O certificado de exportação n° B 013483, apresentado junto ao DU. 
como se pode verificar pela inscrição do número e data de aceitação, 
foi imputado pelo verificador interveniente em 91/10/31. Daqui decorre 
que o produto foi apresentado ao verificador responsável pelo exame 
físico, dado que este documento é imputado aquando da autorização 
de saída.

Do que foi dito, pode deduzir -se a perda do DU não indica uma irregu-
laridade cometida como objectivo de beneficiar indevidamente de uma 
restituição; o atraso no envio dos documentos resulta dos procedimentos 
administrativos associados à emissão da segunda via do DU com o 
consequente processo de averiguação e de recolha documental. Face aos 
incidentes ocorridos esta Direcção -Geral vai apreciar a possibilidade de 
serem realizados controlos a posteriori sobre esta operação de exporta-
ção. No processo que agora se envia constam para além da segunda via 
do DU e da cópia do DU original os seguintes documentos:

Entregues pelo exportador:
— Cópia do DU utilizada para efeitos de pagamento antecipado,
— Cópia dos documentos de transporte,
— Cópia do certificado de exportação.
Arquivados na Alfândega:
— Cópia do OU original
— Cópia da segunda via do DU
— Cópia dos manifestos dos navios”
H) Como consta do manifesto de carga B/L n° LIS L0202, no navio 

“Mount Cameron” foram embarcados, em 11/11/1991,os contentores 
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ICSU 3689642 e ICSU 3816773, com 17.582 Kg cada um, num total 
de 35165Kg (fls. 24 26 do processo instrutor);

I) No navio Mercandian Trader embarcaram, em 03/12/1991,os 
contentores nos TEXU 278025/0, WCIU 250621/1, ICSU 3431 20/0, 
ICSU 384945/8, IEAI 203621/7 e IEAU 207744/8, como consta do 
manifesto de carga B/L n° LIS L0203 (fls. 23, 25, 62 e 63 do processo 
instrutor);

J) A Direcção Nacional das Alfândegas da República Popular de 
Angola, Alfândega do Lobito, proferiu os seguintes despachos de im-
portação por declaração de mercadorias de origem estrangeira:

a. No dia 26/11/1991, importação de 35.000 Kg de farinha de cereais, 
transportadas no Navio Mount Cameron, procedente de Lisboa, com 
mercadoria procedente de Portugal (fls.37 do processo instrutor);

b. No dia 20/12/1991, importação de 105.000 Kg de farinha de cerais, 
transportadas no navio NDS Atlantic, procedente de Luanda, com mer-
cadoria procedente de Holanda (fls. 32 do processo instrutor);

K) A folha de movimento de tráfego — Secção de cais do Porto do 
Lobito, constante de fls. 35 do processo instrutor, regista o trânsito, 
em 20/12/1991, de seis contentores, correspondentes a 2100 sacos de 
farinha, procedentes do navio NDS Atlantic, e com os n° n°s TEXU 
278025/0, WCIU 250621/1, ICSU 3431 20/0, ICSU 384945/8, IEAU 
203621/7 e IEAU 207744/8;

L) Do relatório de inspecção à empresa SICEL, aqui Autora, pela 
Divisão de Apoio à Prevenção e Repressão da Fraude da Direcção de 
Serviços de Prevenção e Repressão da Fraude da Direcção Geral das 
Alfândegas, que deu origem ao relatório constante de fls. 72 a 89 do 
processo instrutor, concluiu -se, designadamente, que a SICEL deveria 
proceder ao reembolso da importância de 1.977.151$00, e ser dado 
conhecimento ao INGA para efeitos de regularização da situação;

M) Com data de 30 de Janeiro de 1995 o INGA, pelo ofício n° 5466, 
notificou a Autora da intenção daquele Instituto de “proceder à recu-
peração da ajuda indevida paga no montante de 1.973.591$00”, por 
entender “relativamente ao DU n 540242 de 91/10/30, verificou -se 
que, das 140.000 to de Farinha de Milho pagas, apenas 35ton deveriam 
ser consideradas para efeitos de pagamento, uma vez que têm origem 
nacional” (doc. 10 junto com a p.i.);

N) A SICEL, ora Autora respondeu, em 17 de Março de 1995, ao 
ofício referido em M) nos termos exarados no doc. 9, cujo teor aqui se 
dá por inteiramente reproduzido;

O) Com data de “2004FEV17” e subscrito pelo “Vogal do Conselho 
de Administração (...) Por delegação de competências — Despacho 
nº24252/2003 publicado no Diário da República nº 289 II Série de 16 
de Dezembro de 2003” do IFAP e do INGA, foi enviado à Autora o 
ofício n° 006232, do seguinte teor, designadamente: “1. Finda a fase 
de instrução do processo administrativo relativo ao assunto supra epi-
grafado, cumpre tomar a decisão final, o que se faz nos termos e com 
os fundamentos seguintes:

2. Através do ofício n° 5466, de 30 de Janeiro de 1995, que se anexa, 
ao qual foi dada resposta, foi essa sociedade notificada, nos termos e 
para os efeitos dos art.°s 100° e ss. do Código do Procedimento Admi-
nistrativo, da intenção de recuperar o valor indevidamente pago relativo 
à Ajuda Comunitária Restituições à Exportação de Cereais, no montante 
de € 9.844,23 (Esc. 1.973.591$00).

3. Tal intenção encontra fundamento nos conclusões do Relatório do 
Controlo efectuado à SICEL «Companhia Industrial de Cereais, SA., no 
âmbito do Regulamento (CEE) n.º 4045/89, pela Direcção de Serviços 
de Prevenção e Repressão da Fraude da Direcção  - Geral de Finanças, 
sob o n.° de P.E 42/13/1 -10, incidindo sobre as operações de exporta-
ção/expedição realizadas no ano de 1992, o qual permitiu apurar uma 
situação de incumprimento da legislação aplicável à Ajuda Comunitária 
Restituições à Exportação de Cereais.

4. Com efeito, os resultados do controlo, relativamente ao Proc. 92/
TCE/207 — D.U. 540242 de 91 -10 -30 da Delegação Aduaneira de 
Alcântara Norte, permitiram verificar, nomeadamente, que das 140 
toneladas de farinha de milho pagas, apenas 35 toneladas deveriam ser 
consideradas para efeitos de pagamento (3.087.909$00 - 1.110.758$00
=1.977.151$00).

5. Da análise da resposta de V.Exas., por carta entrada no INGA em 
21 Março de 1995, verifica -se que na mesma não são produzidas provas, 
nem invocadas quaisquer razões de facto ou de direito, susceptíveis de 
impugnar matéria contida no oficio de audiência escrita.

Assim, conforme, refere relatório de controlo:
O D.U. “apenas se refere à exportação de 35 toneladas de farinha 

de milho para Angola e não às 140 toneladas como foi considerado 
para efeito de pagamento de restituições, uma vez que a totalidade da 
mercadoria embarcou na mesma altura.

A diferença (105 ton) deveria ter dado lugar ao processamento de 
uma nova Declaração Aduaneira, tal como se encontra determinado pela 
chefia da Delegação de Alcântara e consequentemente à organização de 
um novo processo de pagamento.

Acresce que a prova de introdução no consumo no país de destino, 
refere expressamente que a mercadoria foi adquirida na Holanda, procede 
da Holanda e é de origem holandesa.

(...)»
6. Conclui o relatório:
Não existe suporte documental referente à exportação das 105 ton 

da farinha de milho embarcadas no navio “Mercadian Trader II” em 
91 -11 -29,

A empresa, ou o seu representante legal, tinha conhecimento de tal 
situação no momento em que recebeu a restituição à exportação.

O despacho de importação em Angola, apresentado como elemento 
justificativo da entrada da mercadoria naquele país, não atesta a origem 
portuguesa.

7. Os factos acima enunciados configuram uma situação de incumpri-
mento das regras de execução do regime das restituições à exportação 
para os produtos agrícolas, nomeadamente, dos arts 4° e 5 do Reg. (CEE) 
n.° 3665/87 da Comissão, de 27 de Novembro,:

“Sem prejuízo do disposto nos artigos 5º e 16º o pagamento das res-
tituições fica subordinado à apresentação da prova de que os produtos 
para os quais foi aceite uma declaração de exportação) deixaram no 
mesmo estado, o território aduaneiro da comunidade no prazo de 60 
dias a contar da data dessa aceitação” (art. 4°).

 - O que se verifica é que não consta no processo qualquer declaração 
de exportação referente às 105 toneladas de farinha de milho.

“O pagamento da restituição diferenciado ou não diferenciado fica 
sujeito... à condição de que o produto... tenha sido importado num país 
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terceiro..,nos doze meses seguintes à data da aceitação da declaração 
de exportaçã. (...)

Além disso, os serviços competentes dos estados membros podem 
exigir provas suplementares que constituam demonstração bastante,., 
de que o produto foi efectivamente introduzido,,.no mercado do país 
terceiro de importação” (art. 5°)

 - A Declaração de Importação em Angola refere que a mercadoria 
é de origem holandesa e procede da Holanda. Por outro lado o mani-
festo do navio “Mercadian Trader TI” referente aos seis contentores 
que acondicionavam a mercadoria é claro quanto ao transporte directo 
Lisboa -Lobito, constando da Declaração de Importação em Angola um 
outro navio procedente de Luanda..

8. Por outro lado, a acção de controlo também permitiu apurar, quanto 
ao Proc. 92/TCE/77, DU 544681, de 91/11/28, que a taxa MCM apli-
cada não foi a correcta, pelo que o pagamento devido foi inferior em 
3.560$00 (18.220$00 - 14.660$00), valor ora deduzido no montante 
total a recuperar.

9. Nestes termos, e atento o acima exposto, não se demonstram cum-
pridos os pressupostos legais subjacentes à atribuição da ajuda a título 
de restrições à exportação em causa, pelo que se considera improcedente 
a resposta apresentada, determinando -se, em consequência disso, e ao 
abrigo, nomeadamente, do número 1 do artigo 80º do Regulamento 
(CEE) n.° 729/70, do Conselho, de 21 de Abril, a reposição da quantia 
total de € 9.844,23 (nove mil oitocentos e quarenta e quatro euros e vinte 
e três cêntimos), considerada como indevidamente recebida, relativa-
mente à Ajuda Comunitária Restituições à Exportação de Cereais.

10. Pelo exposto, e para efeitos de reposição voluntária da quantia 
de € 9.844,23 fica essa sociedade notificada que a mesma poderá ser 
efectuada por meio de cheque a enviar para a tesouraria deste Instituto, 
fazendo referência ao número de processo indicado neste ofício, no 
prazo de trinta dias a contar da data da recepção do mesmo.

11. Findo o prazo referido no parágrafo anterior e caso não se veri-
fique a reposição voluntária da quantia indevidamente recebida, será o 
montante em dívida compensado nos termos legais, com créditos que lhe 
venham a ser atribuídos, seguindo -se, na falta ou insuficiência destes, a 
instauração do processo de execução fiscal relativamente ao montante 
em dívida.” (cfr. fls. 65 a 68 do processo instrutor).

3 – Impõe -se conhecer, prioritariamente, da excepção de incompetên-
cia, em razão da matéria, suscitada pelo Exmº Magistrado do Ministério 
Público, por via do disposto nos artºs 1º, 13º e 140º do CPTA, 288º, nº 1, 
al. a), 660º, nº1, 713º, nº 2 e 749º todos do CPC.

Apropriando -se dos fundamentos do acórdão do Plenário deste Su-
premo Tribunal Administrativo de 29/10/03, in rec. nº 937/03, aquele 
Ilustre Magistrado defende que a questão suscitada nos presentes autos 
não é uma questão de natureza fiscal, pelo que é a Secção do Con-
tencioso Administrativo o competente para conhecer da pretensão da 
recorrente.

E assiste -lhe toda a razão.
No caso subjudice e como resulta da matéria de facto dada como 

provada, o Conselho de Administração do IFADAC e INGA, perante 
o resultado da inspecção realizada à recorrida pela Divisão de Apoio à 
Prevenção e Repressão da Fraude da Direcção de Serviços de Prevenção 
e Repressão da Fraude da Direcção Geral das Alfândegas, exigiu -lhe 
a restituição do valor indevidamento pago relativo à Ajuda Comunitá-

ria Restituições à Exportação de Cereais, no montante de € 9.844,23 
(Esc. 1.973.591$00).

Tal intenção encontrou fundamento nas conclusões do Relatório do 
Controlo efectuado à recorrida, incidindo sobre as operações de ex-
portação/expedição realizadas no ano de 1992, o qual permitiu apurar 
uma situação de incumprimento da legislação aplicável àquela Ajuda 
Comunitária Restituições à Exportação de Cereais.

Ora e como se entendeu no citado aresto do Plenário deste STA, por 
“questões fiscais, deve entender -se tanto as resultantes de imposições 
autoritárias que postulem aos contribuintes o pagamento de toda e qual-
quer prestação pecuniária, em ordem à obtenção de receitas destinadas 
à satisfação de encargos públicos dos respectivos entes impositores, 
como também das que as dispensem ou isentem, ou, numa perspectiva 
mais abrangente, as respeitantes à interpretação e aplicação de normas 
de direito fiscal, com atinência ao exercício da função tributária da 
Administração Pública, em suma, ao regime legal dos tributos”.

Sendo assim, a prestação imposta à recorrida e pelo acto impugnado, 
como deste facilmente se depreende, não tem as características de “ques-
tões fiscais”, na medida em que não interpretam ou aplicam normas 
conexionadas com qualquer das categoriais legais de tributos: impostos, 
taxas e contribuições especiais (cfr. artºs 3º, nº 2 e 4º da LGT), isto é, 
não se traduzem numa prestação de natureza tributária.

Trata -se antes de benefícios financeiros, “integrados na chamada 
“administração prestativa do Estado” que não da Administração fiscal 
– cfr. Ac. do STA de 06 -12 -90 Proc. 24.528” (vide aresto citado).

Deste modo, o litígio em causa não resulta de uma relação fiscal, mas 
antes administrativa, stricto sensu.

Pelo que, não se tratando de uma questão fiscal, não é esta Secção do 
Contencioso Tributário a competente, em razão da matéria, para conhecer 
do presente recurso, mas sim a Secção do Contencioso Administrativo 
do mesmo Tribunal.

4 – Nestes termos, acorda -se em excepcionar a incompetência, em 
razão da matéria, desta Secção do Contencioso Tributário do STA para 
conhecer do presente recurso, sendo para tal competente a Secção do 
Contencioso Administrativo do mesmo Tribunal, para onde se ordena 
que sejam remetidos os presentes autos, após serem dadas as baixas 
respectivas.

Sem custas, uma vez que o recorrente não requereu a remessa dos 
autos a esta Secção do Contencioso Tributário do STA para conhecer 
do presente recurso.

Lisboa, 29 Março de 2006. — Pimenta do Vale (relator) — Baeta de 
Queiroz — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 29 de Março de 2006.
Recurso: n.º 739/05.
Recorrente: Subdirector-geral dos Impostos.
Recorrido: Carlos Alberto Pereira Viães.
Relator: Ex.mo Cons. Dr. Baeta de Queiroz
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Em 14 de Dezembro de 2005, neste processo nº 739/05, em que são 
recorrente o Subdirector -Geral dos Impostos e recorrido Carlos Alberto 
Pereira Viães, foi proferido acórdão em que, por lapso, se omitiu a fixa-
ção da taxa de justiça devida pelo recorrido, aí condenado em custas.

Assim, ao abrigo do disposto nos artigos 732°, 716° nº 2, 667° nº 2, 
todos do Código de Processo Civil, aqui aplicáveis por força do estabe-
lecido no artigo 2° alínea e) do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário, acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso 
Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo em suprir a falta 
fixando a taxa de justiça em €50 (cinquenta EUR). 

Lisboa, 29 de Março de 2006. — Baeta de Queiroz (relator) — Pi-
menta do Vale — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 29 de Março de 2006.

Assunto:

Impugnação. Taxa pela ocupação do domínio público de 
instalações abastecedoras de carburantes. Câmara Mu-
nicipal de Sintra. Decisão do Tribunal Constitucional. 
Norma constitucional.

Sumário:

 I — Decidindo o Tribunal Constitucional que uma norma, ao 
abrigo da qual foi liquidada uma taxa pela ocupação do 
domínio público, é constitucional, não é possível ao STA 
ordenar a ampliação da matéria de facto, no sentido de 
demonstrar outras alegadas inconstitucionalidades que 
afectem a mesma norma.

 II — Se a pretensão do impugnante se funda apenas nessa 
alegada inconstitucionalidade, então a impugnação 
deve necessariamente improceder.

Processo n.º 917/05 -30.
Recorrente: Auto Quitério — Sociedade de Lavagens Automáticas, L.da

Recorrido: Câmara Municipal de Sintra.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lúcio Barbosa.

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

1. AUTO QUITÉRIO – Sociedade de Lavagens Automáticas, Lda., 
com sede na Avenida Elias Garcia, 181, Queluz, interpôs recurso para 
este Supremo Tribunal Administrativo do acórdão proferido pelo Tri-
bunal Central Administrativo – Sul, que concedendo provimento ao 
recurso interposto pela Câmara Municipal de Sintra, revogou a sentença 
recorrida e julgou improcedente a impugnação.

Formulou as seguintes conclusões nas respectivas alegações de re-
curso:

1. A Recorrente, a V. Exas. Venerandos Conselheiros para que o 
presente caso não venha a ser resolvido mecanicamente, como foi pelo 
Tribunal Constitucional e pelo Tribunal Central Administrativo, no 
douto acórdão ora recorrido, e seja antes decidido com base numa 
avaliação jurídica efectiva dos argumentos de facto e de direito, dando-
-se, ao menos, a possibilidade às partes de dizerem de sua justiça e de 
fazer a sua prova.

2. A Recorrente não compreende nem pode aceitar que, na sequência 
da ultima posição do Tribunal Constitucional nos presentes autos, após 
todo o historial dos autos, e para mais em face das anteriores posições 
do próprio Tribunal Central Administrativo, se diga no douto acórdão re-
corrido que “por inabilidade da impugnante não foram aportados para os 
autos elementos capazes de demonstrar a existência da referida despro-
porção (nem mesmo as diligências por nós ordenadas antes da prolação 
do nosso acórdão de 28.10.03, chegaram para tal demonstração).

3. E não se compreende porque, em verdade, nunca a impugnante foi 
chamada a aportar aos autos fosse que elementos fossem imediatamente 
após a posição do Tribunal Constitucional.

4. Entende, pois a impugnante que se no acórdão ora recorrido se veio 
a entender – como veio – que havia mais a provar para além do que 
este mesmo Supremo Tribunal Administrativo determinou no seu douto 
acórdão de 10.04.02., então devia, em coerência, ter sido ordenada a 
ampliação da matéria de facto e a eventual baixa dos autos.

5. A impugnante merece ao cabo de todas as vicissitudes do processo 
um julgamento compreensivo justo e tem direito a isso.

6. A impugnante desconhece se o Tribunal Central Administrativo 
interpretou bem o sentido do acórdão do Tribunal Constitucional sendo 
certo que se a interpretação daquele Tribunal está correcta, então cumpre 
referir que será fácil à impugnante produzir prova e contra prova nos 
autos – assim lhe seja dada oportunidade – sobre a área exacta utilizada 
pela Impugnante; a inalterabilidade dessa mesma área ao longo dos 
anos; de que comparativamente essa área era taxada a valores muito 
superiores aos cobrados às esplanadas e cafés e, bem assim aos estaleiros 
de obra; sobre quais os exactos proveitos gerados pelo posto em 1996 
e comparação com os anos anteriores aos aumentos; sobre a amplitude 
e proveitos que proporciona a respectiva licença de exploração; sobre 
qual a utilidade do posto (venda de carburantes ou outras actividades); 
e, bem assim sobre tudo o mais que venha este venerando Supremo 
Tribunal Administrativo a ter por adequado ou necessário se bem que no 
entender da Impugnante muito do que se exige agora no douto acórdão 
recorrido foi já apreciado pelas várias Instâncias por que têm passado 
os presentes autos de impugnação.

7. Em suma, o que se roga a V. Exªs. é que se defina de uma vez por 
todas o que é necessário para satisfazer as várias instâncias e que se 
deixe de uma vez por todas a impugnante fazer prova sobre tudo quanto 
alegou, o que é lícito e possível em face do disposto no artigo 729º nº 3 
do Código de Processo Civil.

8. E não se diga que a impugnante não logrou fazer prova do que quer 
que seja, bastando para refutar tal afirmação reler atentamente os autos 
e constatar que a impugnante nunca chegou sequer a ter oportunidade 
de produzir prova em audiência, direito essencial à defesa.
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9. De entre os factos alegados na petição inicial é de destacar desde 
logo o vertido no artigo 19º: “...Com efeito, a taxa exigida pela CMS 
destina -se a compensar a autarquia pelo facto de esta autorizar o parti-
cular a ocupar uma parcela do domínio público” e, bem assim o vertido 
nos artigos 21º e 22º – “Todavia entre 1988 e 1989 não ocorreram factos 
que permitissem à CMS alterar o critério e muito menos o valor pela 
medida em que o fez”; “Nem tão pouco nos anos seguintes ocorreram 
factos que permitam fundamentar o acto da autarquia”.

10. O vertido no artigo 24º é também do maior relevo: “i.e. os parti-
culares não tiveram um aumento de contrapartidas da CMS que permi-
tisse a esta aumentar a taxa devida”, tal como é importante o alegado 
no artigo 30º “...a impugnante ocupa exactamente a mesma área que 
ocupava em 1988”.

11. Ora, a partir destas alegações e da prova sobre as mesmas não 
será difícil responder às questões de facto suscitadas no douto acórdão 
recorrido.

12. Este Venerando Supremo Tribunal Administrativo já por uma vez 
mandou ampliar a matéria de facto – cfr. acórdão de 10.04.02  - no qual 
podia ler -se: “Ora se havia tal prestação por parte da Câmara, com aí 
se reconhece, não é pelo facto de tal montante ter sido fixado a partir 
de determinado momento em montante eventualmente elevado e com 
actualização anual que a taxa se transforma em imposto e desaparece 
o sinalagma que existia”,

13. “Mas se por este motivo o acórdão recorrido não pode manter-
-se, não fixou ele todavia quaisquer factos susceptíveis de determinar 
se a taxa em causa violava ou não o princípio da proporcionalidade já 
que nele se afastou expressamente a consideração de tal princípio que 
tinha servido de suporte à sentença de 1ª Instância invocando carência 
de elementos no probatório...” “Não basta saber que o valor da taxa é 
elevado para se considerar que está violado tal princípio. Tal só ocorrerá 
se o valor da taxa exceder o valor da utilidade prestada”

14. No que respeita ao princípio da confiança dizia -se nesse douto 
acórdão: “haveria que saber nomeadamente desde quando vigoravam 
os montantes pagos em 1998 (referindo -se a 1998) e qual a erosão que 
haviam sofrido ao longo dos anos em que vigoraram de modo a que não 
fosse surpreendente para o sujeito passivo a ocorrência de tais aumen-
tos. Ora tais elementos não constam dos autos pelo que não pode este 
Supremo Tribunal Administrativo apreciar se houve ou não violação 
de tais princípios”. “Terá pois que ser ampliada a matéria de facto em 
ordem a apurar os factos que suportem a decisão de direito conforme 
se estabelece no artigo 729º nº 3 do CPC”.

15. Na sequência de tal acórdão os autos baixaram novamente ao 
Tribunal Central Administrativo que, após ampliação da matéria de facto 
de sua exclusiva iniciativa, e sem solicitação de quaisquer elementos à 
ora Recorrente, decidiu, por douto acórdão de 28.10.03, e bem, que o 
tributo em causa nos autos se trata de uma taxa ilegal.

16. O raciocínio efectuado após a instrução do processo tal como 
obrigara este venerando Supremo Tribunal Administrativo no já aludido 
acórdão de 10.04.02 foi o seguinte:

17. “O interesse público prosseguido pelo município de Sintra na con-
cessão do licenciamento da recorrida para ocupar o domínio público com 
as suas bombas de gasolina, ar e água, não pode deixar de ser inserido 
na sua política urbanística de dotação do território com estabelecimentos 

de venda de gasolina e gasóleo para conforto e qualidade de vida dos 
cidadãos que residam ou viajam no município”.

18. “Ponderando, em relação de adequação, o interesse público e as 
utilidades proporcionadas pela Administração de mera faculdade de 
ocupação do terreno (...) a medida adoptada de aumentar a taxa para o 
décuplo (a de 30.000 para 300.000 e a de 20.000 para 200.000, isto em 
1989 e até Junho de 1990, data em que esta foi aumentada, agora de 
acordo com o índice de preços no consumidor, e que anualmente voltou 
a ser actualizada de acordo com o mesmo critério) resulta destituída de 
qualquer nexo de proporcionalidade até porque como resulta do proba-
tório, após ampliação da matéria de facto, entre 1984 e 1988, as ditas 
taxas apenas cresceram para o dobro ou seja tendo em consideração um 
aumento médio de 25% ao ano”.

19. “É certo que a partir de 1990 passaram a ser actualizadas de acordo 
com o índice de preços no consumidor, mas o mal estava feito, ou seja, 
tiveram aquelas um aumento correspondente ao décuplo de um ano 
para o seguinte, entre 1988 e 1989, para mais quando entre 1984 e 1988 
haviam tido um aumento para o dobro, não se podendo falar de taxas 
desactualizadas pela erosão monetária ao longo dos vários anteriores 
anos! E isto quando entre o ano de 1988 e o ano de 1989, a variação de 
preços no consumidor foi positiva em apenas 12,7% “.

20. “E também não se poderá falar que a quantia paga pelo particular 
e a utilidade proporcionada pelo Município se poderia encontrar dese-
quilibrada até 1988, em desfavor do Município no binómio prestação 
paga/utilidade proporcionada, e pela tabela aprovada então em 1989 é 
que a mesma foi restabelecida com a equivalência ou equilíbrio entre 
as duas utilidades, por nada se provar a tal respeito”.

21. Mais. O mesmo douto aresto também abordou o tão “trendy” 
e “útil” princípio do poluidor pagador invocado a título oportunista 
pela Câmara Municipal de Sintra que referiu que os aumentos levaram 
em linha de conta o factor desgaste ambiental e os custos inerentes à 
adaptação das estruturas e serviços prestados por esse facto, bem como 
o princípio do poluidor pagador.

22. Ora sobre a mesma conclusão disse e bem, o Tribunal Central 
Administrativo o seguinte: “o certo é que tal não se prova”. “Ao invés 
conforme consta das cópias das actas onde tais foram aprovadas... a 
primeira crítica que logo fazem alguns vereadores é a de... não terem 
conseguido dar um critério justificativo dos aumentos tendo a final, o 
Presidente, em declaração de voto que fez subscrever que votou esta taxa 
única e exclusivamente como acto de gestão... Ou seja, um dos princípios 
norteadores da aprovação da tabela de taxas nos anos em que o foi, nas 
palavras do Presidente, foi a necessidade de angariar receitas cobrir as 
despesas e aproximar a gestão da autarquia da filosofia de uma gestão 
puramente empresarial ou de mercado”. (...) “Nada em tal acta aponta 
para que tenham sido tomados em conta na elevação dos montantes das 
taxas os princípios ambientais e nem quaisquer custos de adaptação das 
estruturas e serviços prestados por facto “.

23. Por último refere -se naquele douto aresto que não ocorreu qual-
quer aumento das contra partidas e não se provou qualquer aumento 
dos encargos resultantes para o município da ocupação do domínio 
público pela recorrida.

24. Concluiu então o Tribunal Central Administrativo que o aumento 
foi arbitrário porque não sustentado por quaisquer premissas verdadeiras 
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que permitam explicá -lo e justificá -lo, confirmando assim a sentença 
de primeira instância.

25. Desse acórdão, recorreu o EMMP para o Tribunal Constitucional 
que veio a recorrer ao mecanismo da decisão sumária para julgar o pleito 
decidindo -se pela não inconstitucionalidade da norma onde se prevê 
a taxa impugnada com base em anteriores decisões em que, por falta 
de elementos, o Tribunal Constitucional se julgara impossibilitado de 
apreciar e de se pronunciar pela inconstitucionalidade.

26. Com base nessa decisão o Tribunal Central Administrativo veio 
a proferir o douto acórdão de que ora se recorre sendo que a ora recor-
rente nunca teve qualquer possibilidade de produzir alegações junto do 
Tribunal Constitucional ou, após a baixa dos autos, junto do Tribunal 
Central Administrativo.

27. O princípio da proporcionalidade tem uma vertente de proibição 
do excesso e se assim não fosse no caso em apreço, a Câmara Munici-
pal de Sintra poderia cobrar qualquer valor pela utilização do domínio 
público, existindo assim um verdadeiro preço de monopólio violador 
do disposto na al. e) do artigo 81° da CRP.

28. Ainda a respeito da alegação de que a taxa a que respeita os autos, 
e sem prejuízo da prova negativa efectuada, há que ter em atenção as 
incumbências do Estado e dos Municípios nesta matéria.

29. Ora, logo ao nível constitucional, as autarquias locais, sobretudo os 
municípios, a nível ambiental não dispõem senão do poder de colaborar 
com o Estado, uma colaboração a realizar de resto no quadro legal em 
que este a promover.

30. Da análise atenta das leis que concretizam os preceitos consti-
tucionais acima mencionados, é de concluir que esta ideia está bem 
patente.

31. Na lei de Bases do Ambiente, é visível a prevalência das atribui-
ções do Estado, cabendo ao serviço deste responsável pelo ambiente o 
licenciamento prévio da construção, ampliação, instalação e funciona-
mento de estabelecimentos e o exercício de actividades efectivamente 
poluidoras (art. 33°, nº 1), cabendo ao Governo a condução de uma 
política global nos domínios do ambiente, da qualidade de vida e do 
ordenamento do território, bem como a coordenação das políticas de 
ordenamento regional do território e desenvolvimento económico e 
progresso social, devendo o Governo e a administração regional e local 
articularem entre si, no âmbito das respectivas competências, a imple-
mentação das medidas necessárias à prossecução dos fins previstos 
nesta lei (art. 37°).

32. Isto, obviamente, não significa nem podia significar, como de 
resto se reconhece neste último preceito da LBA, que as autarquias 
locais, maxime os municípios, não disponham de algumas atribuições 
no domínio da protecção do ambiente.

33. Muito embora até ao presente não tenha tido lugar a concretização 
legal dessas atribuições, uma vez que a autorização legislativa concedida 
ao Governo pela LOE/95, em que no seu art. 13°, nº IX se autorizava 
este a transferir para os municípios competências numa área de resto 
bastante limitada da protecção do ambiente, não chegou a ser utilizada, 
sendo certo que, justamente porque estamos numa matéria verticalmente 
partilhada em que a parte de leão cabe indiscutivelmente às instâncias 
superiores como o Estado, e não às inferiores como os municípios, não 
se pode prescindir dessa concretização legal.

34. E que não se tome esta taxa como um tributo ambiental já que, 
dada a impossibilidade de medir ou mensurar, com o mínimo de rigor, 
os custos ambientais de molde a constituírem a exacta medida dos cor-
respondentes tributos, um pouco por toda a parte os tributos ambientais 
assumam preferencialmente a configuração de tributos unilaterais, ou 
seja, impostos. Se assim se entendesse, então estaríamos perante uma 
taxa “disfarçada” de imposto, caso intolerável constitucionalmente.

35. Ao estabelecer tributos de tão exagerado montante, a Câmara 
Municipal de Sintra está também a violar o princípio da confiança, 
previsto no já mencionado art. 266° nº 2 da CRP, e as liberdades de 
iniciativa económica e de empresa contemplados nos artigos 61°, 80° 
al. c) e 86° da CRP.

36. Ora, o princípio da confiança impõe limites ao legislador no 
sentido de que a nova lei não leve a uma marcada desvalorização da 
posição daqueles em que se repercutiam os efeitos determinados por lei 
antiga, desde que as expectativas criadas sejam dignas.

37. O aumento das taxas em apreço, por ser desmesurado, arbitrário 
e injustificado – Cfr. a base probatória apresentada e sempre aceite 
pelo Tribunal Central Administrativo, pelo menos até à prolação do 
douto acórdão recorrido –afecta claramente as expectativas legítimas 
da ora Recorrente.

38. Mais, se se entender que estamos perante tributos ambientais, 
então tem plena aplicabilidade a dogmática constitucional relativa aos 
limites jus fundamentais.

39. O estabelecimento pela Câmara Municipal de Sintra de uma taxa 
de valor tão elevado constituiu uma verdadeira restrição à liberdade 
económica das empresas do  ramo, o que está em desconformidade 
com os preceitos constitucionais acima indicados (artºs. 61°, 80° al. c) 
e 86° da CRP).

40. E se sobre isso não há prova então devia a mesma ter sido produ-
zida na linha do alegado na petição inicial no seu artigo 12.° a propósito 
da reacção dos revendedores e da própria ANAREC, e da conduta adop-
tada pelo município em face de tais explicações descrita no artigo 13° 
da mesma peça.

41. No plano da legalidade, no que respeita à lei das Autarquias Locais 
(LAL), as taxas em apreço parecem tê -la respeitado, o mesmo já não se 
pode dizer em relação ao Código de Procedimento Administrativo (CPA), 
Lei Geral Tributária (LGT) e Lei das Finanças Locais (LFL).

42. Quanto ao CPA, é clara a violação do art. 5° n. 2 desse di-
ploma.

43. Acresce referir que, o que as normas da LGT e LFL permitem aos 
municípios, sobretudo a constante do art. 19°, al. c), da LFL, é tão só a 
cobrança de taxas “pela utilização do solo, subsolo e espaço aéreo do 
domínio público municipal e aproveitamento dos bens de utilidade pú-
blica”. O que significa que não tem cobertura legal a pretensão municipal 
de cobrar taxas também para fazer face aos custos ambientais.

44. E isto se e na medida em que estejamos perante autênticas taxas, 
perante tributos que passem com total êxito o teste da proporcionali-
dade.

45. Depois, violariam a LBA, pois já referimos, a mesma prevê que 
haja coordenação entre o Governo e os municípios.

46. Finalmente enferma a taxa a que respeitam os autos de desvio 
de poder.

Não houve contra -alegações.
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Neste STA, o EPGA defende que o recurso não merece provi-
mento.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto fixada no TCA:
1. Por ofício de 19 de Dezembro de 1995, a Câmara Municipal de 

Sintra notificou a A. para proceder ao pagamento, durante os meses de 
Janeiro e Fevereiro de 1996, de 1.592.880$00.

2. A título de taxa pela instalação de um posto de abastecimento de 
carburante líquido, ar e água que a A. explora e se situa no concelho de 
Sintra, na Av. Elias Garcia nº 181 em Queluz.

3. A Câmara Municipal de Sintra criou uma taxa de ocupação do 
domínio público de instalações abastecedoras de carburantes líquidos 
e gasosos cujo valor, em 1988, por cada bomba de combustível e por 
ano era o seguinte:

a) instaladas inteiramente na via pública ……. 30.000$00
b) instaladas na via pública, mas com depósito em propriedade par-

ticular …………. 20 000$00
c) instaladas em propriedade particular mas com o depósito na via 

pública ……….. 20 000$00
d) instaladas inteiramente em propriedade particular, mas abastecendo 

na via pública …………… 15 000$00
4. Em 20 de Outubro de 1989, por deliberação da Assembleia Munici-

pal foi aprovada uma nova tabela de taxas, vigente desde 2 de Dezembro 
de 1989, por cada bomba e por ano, nos seguintes valores:

a) instaladas inteiramente na via pública ….. 300 000$00
b) instaladas na via pública, mas com depósito em propriedade par-

ticular …………….. 200 000$00.
c) instaladas em propriedade particular mas com o depósito na via 

pública ……………. 200 000$00.
d) instaladas inteiramente em propriedade particular, mas abastecendo 

na via pública ………… 150 000$00.
5. As actualizações que se seguiram nos anos seguintes tiveram por 

base valores de inflação, tomando sempre como referência a tabela 
de 1989.

6. Da acta nº 13/91 da reunião ordinária da CMS de 20.6.91, transcreve-
-se o seguinte passo:

“...veio a esta Câmara no dia 7 de Março de 1990...a questão das 
taxas das Bombas de Gasolina... [e] uma informação com uma Tabela de 
Taxas do Departamento Económico e Social e, na altura, suspendeu -se 
a cobrança dessas taxas para que uma Comissão estudasse o assunto.

A verdade é que até agora não veio a esta Câmara a Tabela para 
ser aprovada e não se está a fazer a cobrança das taxas dos postos de 
abastecimento de gasolina, nem pela bomba, nem pela agulha de abas-
tecimento, nem de forma nenhuma.

Foi apenas um industrial que pagou e fê -lo pela Tabela que se consi-
derou elevada, não tendo sido também ainda reembolsado a Comissão 
de Revisão de Taxas deveria fazer vir a esta Câmara, rapidamente, uma 
Tabela para ser aprovada e se poder proceder à respectiva cobrança com 
retroacção, pois há cerca de um ano que a Câmara está desembolsada 
destes postos de abastecimento...).

7. Da acta nº 24/91 da reunião ordinária da CMS de 31.10.91, 
transcreve -se o seguinte passo:

”... No que se refere à questão das Bombas de Gasolina... Pensa que 
este assunto está numa Comissão que se reuniu 3 ou 4 vezes, mas que 

nunca chegou a apresentar nenhum relatório para a revisão da Tabela 
de Taxas...”.

8. A CMS não exigiu o pagamento daquelas taxas durante os anos de 
1989, 1990, 1991, 1992, 1993 e 1994.

9. O posto dito em 1) está inteiramente instalado em terreno do 
domínio público.

10. A Tabela de Licenças e Taxas vigente no Município de Sintra 
desde 4.6.1984, foi aprovada pela sua Assembleia Municipal em sua 
reunião de 11.5.1984 (prevendo no seu art. 43º a taxa de 15.000$00 
para bombas de carburantes líquidos inteiramente na via pública, e de 
1.000$00 para as bombas de ar ou água.

11. A Tabela de Taxas e Licenças vigente no Município de Sintra desde 
8.3.1988, foi aprovada pela sua Assembleia Municipal em sua reunião 
de 5.2.1988, prevendo no seu art. 42º a taxa de 30.000$00 para bombas 
de carburantes líquidos inteiramente na via pública, e de 5.000$00 para 
as bombas de ar ou água.

12. As taxas e quantitativos em questão previstos em 1989 foram 
actualizados anualmente tomando em consideração o índice anual de 
preços ao consumidor, com excepção dos anos de 1994 e 1995 nos quais 
não houve actualização.

13. A evolução da taxa de inflação em Portugal, desde 1974 a 2001, 
é a que consta da tabela de fls.573, cujo teor aqui se dá por inteiramente 
reproduzido.

3. Na sua petição inicial, a impugnante, ora recorrente, centrou toda 
a sua argumentação, na alegação de que a taxa exigida (face à alteração 
da tabela, que se traduziu num aumento de 900%) é um verdadeiro 
imposto.

E a impugnante obteve nas instâncias provimento do seu pedido.
Mas o Tribunal Constitucional não julgou inconstitucional a norma 

ao abrigo da qual foi liquidada a taxa em questão. Ou seja: não acolheu 
a pretensão da ora recorrente.

Escreveu -se nomeadamente na decisão do TC, trazendo à colação 
um aresto anterior do mesmo Tribunal:

“Não é do facto de não ter existido nenhuma alteração na prestação 
da Câmara que necessariamente se pode concluir pela violação da pro-
porcionalidade; seria necessário, para o efeito, que tivesse sido feita a 
demonstração de que há uma desproporção intolerável entre a quantia a 
pagar e, por exemplo, o montante que o particular teria de desembolsar 
se recorresse a outro meio alternativo de circulação, ou se tivesse de 
pagar a utilização de subsolo sob propriedade privada.

“Não podendo, pois, o Tribunal Constitucional concluir pelo ma-
nifesto desajustamento entre o montante a pagar a título de taxa pela 
utilização do subsolo do domínio público municipal e o valor que o 
particular retira dessa utilização, não pode igualmente concluir pela 
inconstitucionalidade das normas em apreciação por violação do prin-
cípio da proporcionalidade”.

E adiante trazendo ainda à colação um outro acórdão do mesmo 
TC:

“No caso concreto, não se pode concluir, por não ter sido demonstrado 
num plano objectivo e na perspectiva do interesse público, que não seja 
divisável fundamento relevante para a solução consagrada … pelo que 
não procede a invocada violação do princípio da segurança jurídica 
(princípio da confiança e princípio da boa fé)”.



496 497

E daí a decisão, que é do seguinte teor:
“a) não julgar inconstitucional a norma constante do nº 1 do art. 42º 

da Tabela de Licenças e Taxas da Câmara Municipal de Sintra, aprovada 
em 20 de Outubro de 1989;

“b) consequentemente, conceder provimento ao recurso e revogar a 
decisão recorrida, que deverá ser reformulada de acordo com o presente 
juízo de não inconstitucionalidade”.

Pois bem.
Em cumprimento do assim decidido, o TCA limitou -se a reformular 

o seu acórdão, revogando, em consequência, a decisão recorrida, e 
julgando improcedente a impugnação.

E – diga -se agora – o TCA não podia fazer outra coisa, face aos 
termos do acórdão do TC, e na consideração de que na petição inicial 
fora suscitada apenas a questão da ilegalidade da taxa, por (alegada) 
inconstitucionalidade.

Na verdade, o Tribunal Constitucional não julgou inconstitucional 
a norma em crise.

E, por isso, sob pena de violação do caso julgado, não podia o TCA 
deixar de decidir como efectivamente decidiu.

E, pelas mesmas razões não pode este Supremo Tribunal ordenar 
outras diligências, conducentes na óptica do recorrente, à prova de 
violação de preceitos constitucionais, como ressuma da sua alusão a 
normas desse tipo – vide conclusões 27ª, 35ª e 39ª.

Como vimos, o TC já declarou não estar a norma aqui em causa ferida 
de qualquer inconstitucionalidade, pelo que este juízo é já irrefragável, 
não podendo este Supremo Tribunal questioná -lo.

Nem vale falar agora em violação de normas do CPA, da LGT e da 
LFL.

Na verdade, não foram estes os vícios apontados ao acto de liquidação 
impugnado (mas sim, como vimos, e apenas, o vício da inconstitucio-
nalidade). Ora, este Tribunal não pode conhecer destes novos vícios de 
violação de lei imputados ao acto de liquidação, vícios que não são de 
conhecimento oficioso.

Nem importa falar em desvio de poder (conclusão 46ª) – vício que 
também não foi alegado – o qual aliás nem sequer vem caracterizado.

Vale isto por dizer que a pretensão da recorrente está inexoravelmente 
condenada ao insucesso.

4. Face ao exposto, acorda -se em negar provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente, fixando -se a procuradoria em 50 %.
Lisboa, 29 de Março de 2006. — Lúcio Barbosa (relator) — Baeta 

de Queiroz — Pimenta do Vale.

Acórdão de 29 de Março de 2006.

Assunto:

Nulidade da sentença. Ausência dos fundamentos de facto e de 
direito que justifiquem a decisão. Omissão de pronúncia.

Sumário:

 I — De harmonia com o disposto nos artigos 123.º, n.º 2, do 
CPPT e 659.º, n.º 2, do CPC, o juiz deve discriminar na 
sentença os factos que considera provados, fundamen-
tando as decisões.

 II — Todavia, se a decisão recorrida é uma decisão de rejeição 
liminar de um incidente suscitado pelo recorrente, no 
qual este solicitava a suspensão da instância executiva, 
uma vez que a questão jurídica assim suscitada, que 
consiste em saber se o referido incidente deve ou não 
prosseguir, por natureza não depende da alegação de 
qualquer facto que pudesse interessar para a decisão, 
não necessita o juiz de fixar qualquer elenco probatório 
que sirva de fundamento a essa mesma decisão.

 III — Pelo que e perante esta insuficiência, não deve ser 
anulada a sentença.

 IV — Existe omissão de pronúncia e, consequentemente, é 
nula a sentença (cf. artigos 660.º, n.º 1, e 668.º, n.º 1, 
alínea d), do CPC), se o juiz deixar de apreciar ques-
tões que lhe tenham sido colocadas e que não fiquem 
prejudicadas pela decisão.

Processo n.º 942/05 -30.
Recorrente: LUSOÉPOCA — Indústria de Porcelanas, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

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

1 – Lusoépoca – Indústria de Porcelanas, Lda, contribuinte 
nº 501466568, com sede em Tamel S. Veríssimo, Barcelos, não se con-
formando com a decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga 
que rejeitou liminarmente o incidente suscitado no processo de execução 
fiscal para cobrança de dívidas à Segurança Social, no valor global de 
7.337.996$00, dela vem interpor o presente recurso, formulando as 
seguintes conclusões:

A - A decisão final de indeferimento não pronunciou sobre a reclama-
ção que a executada apresentou em 17 de Maio de 2005.

B - O objecto da reclamação foi o não respeito do artigo 476º do CPC 
pelo Chefe de Serviço de Finanças de Barcelos, na medida em que o 
código de processo atribui às partes a faculdade de apresentarem em 
juízo uma nova petição quando a primeira não contenha o comprovativo 
de pagamento da taxa de justiça, valendo como entrada da segunda a 
data da entrada da primeira.

C - Assim, o legislador quis respeitar o princípio da celeridade pro-
cessual e do máximo aproveitamento dos actos.

D - Contudo, o Exmo. Senhor Chefe da Repartição de Finanças de 
Barcelos decidiu alterar a sua decisão de suspensão da execução fiscal 
para a não suspensão, apesar de os factos da segunda serem exactamente 
os mesmos da primeira, violando o preceito indicado, devendo valer, 
para efeitos processuais a sua primeira decisão.
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E  - A Meritíssima Juiz de 1ª Instância não se pronunciou sobre a 
reclamação, o que conduz a uma omissão de pronúncia, punida com 
nulidade da decisão, nos termos do artigo 668º, n°1, d) do CPC.

F - O incidente suscitado em 5 de Abril de 2005 suscita a questão 
de legitimidade dos Serviços de Finanças estarem em juízo. Porém, o 
meritíssimo Juiz não fundamentou a sua rejeição liminar do incidente 
suscitado, relativamente a esta questão, pelo que estamos perante uma 
ausência de fundamentos de facto e de direito que justificam a sua 
decisão. Mais uma vez violado o artigo 668º, n°1, agora a alínea b), 
do CPC.

G - Na verdade, o incidente invocado é uma verdadeira impugnação 
judicial.

H - Isto porque se invoca uma questão de ilegitimidade activa da 
execução e uma inconstitucionalidade de uma norma aplicada ao caso 
concreto.

I - Razões processuais não permitiram à Executada utilizar a deno-
minação “impugnação, mas razões substantivas permitem -no e até 
mesmo o obrigam.

J  - É que o Estado Português não é detentor dos créditos reclamados.
K - O Estado Português cedeu -os ao grupo financeiro “Citygroup” 

pela Portaria n° 1375 -A/2003 de 18 de Dezembro, pelo que já não lhe 
pertencem.

L - No entanto continua a utilizar a máquina fiscal – tão cara aos 
contribuintes cada vez que se move – para executar dívidas de privados, 
privilegiando este (o “Citygroup”) em relação aos demais, violando pre-
ceitos constitucionais, tais como o princípio da Igualdade dos cidadãos 
plasmado no artigo 13º da CRP e artigo 103º do mesmo diploma.

M - Dúvidas não restam que esta matéria é suficiente para uma verda-
deira impugnação, pelo que a não ser atendida por extemporânea, estar-
-se -á a sobre elevar o direito processual ao direito substantivo, numa época 
em que é unanimemente defendido exactamente o princípio contrário.

N - Não colhe o argumento de que o art. 5º n° 1 do Decreto -Lei 
n° 103/2003, de 05 de Dezembro, resolve a questão da legitimidade, 
ao afirmar que “os procedimentos e processos, de qualquer natureza, 
que tenham por objecto ou que envolvam créditos tributários cedidos 
para efeitos de titularização correm os seus termos de acordo com a lei, 
como se não tivesse ocorrido qualquer cessão”.

O - Tal preceito consubstancia uma simulação absoluta, logo nulo, e 
origina a inconstitucionalidade da legitimidade activa da execução.

P - Mais uma vez, a Meritíssima Juiz de 1ª instância não se pronunciou 
sobre esta questão vital para os presentes autos.

Q - Tal decisão é objecto de recurso, pelo que a executada impugna 
a decisão final proferida em 1ª Instância para que seja substituída por 
uma outra que decrete a ilegitimidade dos Serviços de Finanças em 
prosseguir a execução.

R - O presente recurso tem efeito suspensivo nos precisos termos 
dos artigos 169º, 212º e 286º n° 2 (interpretação a contrario) do CPPT 
e artigo 52º da LGT.

Termos em que deverão os Venerandos Conselheiros julgar proce-
dentes as alegações e consequentes conclusões formuladas, revogando a 
decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, por outra que:

A - Segundo o Sistema da Cassação determine a revogação da decisão 
de 1ª Instância e ordene a admissibilidade do incidente e o prossegui-
mento dos autos;

B - ou, em alternativa, segundo o Sistema do Revogatório reco-
nheça:

B -a) A ilegitimidade do Serviço de Finanças em estar em Juízo, e 
consequente modificação subjectiva da instância executiva, ordenando 
a tramitação para os tribunais comuns

B -b) A inconstitucionalidade do artigo 5º, n° 3 do Decreto -Lei 
n° 103/2003, de 05 de Dezembro,

B -c) E, ordene a suspensão da instância executiva.
A Fazenda Pública não contra -alegou.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido 

da procedência do recurso, uma vez que a decisão recorrida era nula 
“por omissão de pronúncia, nos termos do art.º 660.º n.º 1 alínea d) 
do CPC”.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – Nas conclusões da motivação do recurso, começa a recorrente por 

arguir a nulidade da sentença “a quo” com fundamento “na ausência de 
fundamentos de facto e de direito que justifiquem a decisão recorrida” 
e “omissão de pronúncia” (cfr. artº 668º, nº 1, als. b) e d) do CPC e 
125º, nº 1 do CPPT).

No despacho que se debruçou sobre as invocadas nulidades da de-
cisão, a Mmª Juíza escreveu que “o referido articulado foi apresentado 
no Serviço de Finanças de Barcelos em 17 de Maio de 2005, ou seja, 
em data posterior ao incidente, instaurado e distribuído neste Tribunal 
como “Outros Processos Urgentes”.

Esse articulado vem na sequência da apresentação do referido in-
cidente.

O que se pretende na reclamação tal como no incidente é a suspensão 
da acção executiva conforme pedido formulado pela ora recorrente.

Entendemos que este articulado, o da reclamação, é acessório ao 
do incidente, ambos versando o mesmo pedido  - suspensão da acção 
executiva  - e consequente suspensão da venda.

Ao rejeitar -se o incidente, consideram -se rejeitados os articulados 
subsequentes, que é o caso da reclamação”.

Importa, assim, começar pelo conhecimento das nulidades, por que 
prioritário (cfr. artº 124º, nº 1 do CPPT).

3 – Pode, desde já, avançar -se que não ocorre a que resultaria da 
ausência de fundamentos de facto e de direito que justifiquem a decisão 
recorrida.

É certo que, de harmonia com o disposto nos artºs 123º, nº 2 do CPPT 
e 659º, nº 2 do CPC, o juiz deve discriminar na sentença os factos que 
considera provados, fundamentando as decisões.

Também não é menos verdade que, da análise da decisão recorrida, 
ressalta à evidência que a Mmª Juíza decidiu sem que tivesse suportado 
essa sua decisão em quaisquer factos dados como provados, nenhum 
elenco probatório referido à realidade fixou que servisse de fundamento 
à sua decisão de direito.

Todavia e como vimos, a decisão recorrida é uma decisão de rejeição 
liminar de um incidente suscitado pela recorrente, no qual esta solicitava 
a suspensão da instância executiva, por não ser este o meio adequado à 
referida suspensão, mas sim os que constam dos artºs 169º, 212º e 52º 
do CPPT e da LGT, respectivamente.

Deste modo e por natureza, a questão jurídica, assim, suscitada e que 
consiste em saber se o incidente deve ou não prosseguir, não depende da 
alegação de qualquer facto que pudesse interessar para a sua decisão.
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Daí que a Mmª Juíza não necessitasse de fixar qualquer elenco pro-
batório que servisse de fundamento a essa mesma decisão.

Por outro lado, basta uma leitura menos atenta da referida decisão 
para facilmente se concluir que a Mmª Juíza “a quo” indica, na sua 
parte discursiva, não só os factos, mas também o direito indispensáveis 
à boa decisão da causa.

Pelo que e nesta parte, a arguida nulidade não pode deixar de im-
proceder.

4 – Quanto à segunda das arguidas nulidades e como é sabido, a 
nulidade da sentença por omissão de pronúncia verifica -se quando o 
tribunal deixe de se pronunciar sobre questões que devia apreciar (cfr. 
artº 125º do CPPT).

Na falta de norma neste diploma sobre os deveres de cognição do 
tribunal, há que recorrer à norma do artº 660º, nº 1 do CPC, por força 
do disposto no artº 2º, al. e) do CPPT.

Naquele normativo, impõem -se ao juiz o dever de conhecer todas as 
questões que as partes tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas 
aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras.

Por outro lado, dispõe o artº 156º, nº 1 do CPC que “os juízes têm o 
dever de administrar a justiça, proferindo despacho ou sentença sobre 
matérias pendentes e cumprindo, nos termos da lei, as decisões dos 
tribunais superiores”.

O Supremo Tribunal Administrativo vem entendendo que, quando o 
tribunal consciente e fundadamente não toma conhecimento de qualquer 
questão, poderá haver erro de julgamento, se for errado o entendimento 
em que se baseia esse conhecimento, mas não nulidade por omissão 
de pronúncia.

Esta só ocorrerá nos casos em que o tribunal, pura e simplesmente, 
não tome posição sobre qualquer questão que devesse conhecer, in-
clusivamente, não decidindo explicitamente que não pode dela tomar 
conhecimento.

No caso dos autos, a decisão recorrida entendeu que, sendo as causas 
de suspensão da instância as que se encontram previstas nos artºs 169º, 
212º e 42º do CPPT e da LGT, respectivamente e uma vez que a re-
corrente não deduziu qualquer impugnação judicial, recurso judicial, 
oposição ou reclamação graciosa contra a liquidação da dívida exe-
quenda, o incidente deduzido não era o meio adequado à suspensão 
da execução.

Não se tomou, porém, posição sobre as outras questões suscitadas 
pela recorrente no citado incidente.

Na verdade, a recorrente na sua petição suscitou outras questões, 
designadamente, a notificação do titular dos créditos  - Citygroup  - para 
vir deduzir, se assim o entendesse, o incidente de habilitação, que se 
reconhecesse a incompetência do Serviço de Finanças de Barcelos para 
prosseguir com a execução e a inconstitucionalidade do artº 5º, nº 1 do 
Decreto -Lei nº 103/03 de 5/12.

Na decisão recorrida não são apreciadas estas questões suscitadas 
pela recorrente, nem é invocada qualquer razão para não se tomar delas 
conhecimento e este não está prejudicado pela solução encontrada para 
a questão da suspensão da execução.

Acresce que, naquela decisão, também não se apreciou a reclamação 
de fls. 56 e segs..

E aqui não colhe o argumento invocado pela Mmª Juíza “a quo” no 
seu despacho de fls. 222, uma vez que e ao contrário do que ali escreveu, 
o articulado da reclamação não é acessório ao do incidente.

Com efeito e por um lado, são diversos os pedidos. Naquela, para 
além da suspensão da execução até à prolação do incidente invocado pela 
executada em 5/4/05, a recorrente requer também que seja julgado nulo 
o despacho do CRF de Barcelos de que foi notificado em 7/5/05.

Por outro, o referido incidente tem por objecto o despacho do Chefe 
do Serviço de Finanças que ordenou a venda dos bens penhorados. Ao 
passo que com a reclamação a recorrente mais não visa do que impugnar 
o despacho daquela entidade datado de 7/5/05 e que consta de fls. 65.

Por isso é de concluir que, face aos citados artºs 156º, nº 1, 660º, 
nº 1 e 668º, nº1, al. d) do CPC e 125º, nº 1 do CPPT, ocorre a invocada 
nulidade.

5 – Nestes termos, acorda -se em conceder provimento ao recurso e 
anular a decisão recorrida, ficando, assim, prejudicado o conhecimento 
das demais questões.

Sem custas.

Lisboa, 29 de Março de 2006. — Pimenta do Vale (relator) — Lúcio 
Barbosa — Baeta de Queiroz.

Acórdão 29 de Março de 2006.

Assunto:

IRS. Mais valias. Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de Novem-
bro. Terreno para construção.

Sumário:

 I — Nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 442-A/88, 
de 30 de Novembro, os ganhos que não eram sujeitos 
a imposto de mais valias só ficavam sujeitos a IRS se a 
aquisição dos bens a que respeitam tivesse sido efectu-
ada depois da entrada em vigor do CIRS.

 II — Se, antes da sua vigência, foi adquirido um prédio rús-
tico, vendido em 1996, agora como terreno para cons-
trução, os ganhos daí resultantes não estão sujeitos a 
IRS, por não estarem abrangidos pela citada previsão 
legal.

Processo n.º 1213/05.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Arménio Martins Dias Taborda.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lúcio Barbosa.
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Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo:

1.ARMÉNIO MARTINS DIAS TABORDA, identificado nos autos, 
impugnou, junto do então Tribunal Tributário de 1ª Instância do Porto, 
a liquidação de IRS do ano de 1996.

O Mm. Juiz do TAF do Porto julgou a impugnação procedente, anu-
lando a liquidação impugnada.

Inconformada, a FAZENDA PÚBLICA interpôs recurso para o TCA 
 - Norte.

Formulou as seguintes conclusões nas respectivas alegações de re-
curso:

A. O ponto sob o qual a nossa interpretação diverge da efectuada pela 
douta sentença recorrida, situa -se no alcance a conferir à condição de 
delimitação negativa da incidência estabelecida no art. 1°, nº 1 do CIMV, 
quando refere: “...transmissão onerosa de terrenos para construção, (...) 
quando dela resultem ganhos não sujeitos a encargo de mais -valias pre-
vistos no artigo 17º da Lei nº 2030, de 22 de Janeiro de 1948...”.

B. A douta decisão parte da premissa de que a condição de delimi-
tação negativa da incidência se preencheria pela susceptibilidade de, 
em abstracto, existir sujeição a encargo de mais -valias, isto é, parte do 
pressuposto de que, se se reúnem condições para que eventualmente 
na situação em causa se verificasse a sujeição a encargo de mais -valia, 
então está verificada a condição para afastar a incidência do imposto 
de mais  valias.

C.Com esta interpretação não pode a Fazenda conformar -se, já que, a 
seu ver, e ressalvado o respeito devido por melhor opinião, o que releva, 
nos termos daquele normativo, é a efectiva sujeição àquele encargo, 
a qual deverá ser demonstrada para que se não preencha a norma de 
incidência, exigindo a lei para que os ganhos não sejam tributados por 
este imposto, que tenham sido sujeitos aos encargos de mais -valia, não 
se bastando, com a existência dessa susceptibilidade por preenchimento 
das condições para o efeito.

D.Inexiste nos autos qualquer elemento que permita aferir da efectiva 
sujeição a encargo de mais -valias.

E.Assim sendo, e ao contrário do que foi decidido, não se verifica 
provada a existência da condição que delimita negativamente a incidên-
cia de Imposto de Mais -Valias, que seria ter -se verificado a sujeição a 
encargo de mais  valias, pelo que, os ganhos resultantes da transmissão 
preencheriam a norma de incidência real do antigo CIMV e logo pela 
aplicação da disposição transitória do Art. 5° do DL 442 -A/88,de 30.11, 
ficam sujeitos a IRS.

F.A douta sentença recorrida violou o disposto no Art. 5° do 
DL 442 -A/88, de 30.11, no Art. 1°, n. 1 e no Art. 10°, n. 1 alínea a) e 
n. 3 do CIRS.

Não houve contra -alegações.
No TCA foi proferido acórdão que julgou esse Tribunal hierarquica-

mente incompetente para conhecer do recurso.
Subiram os autos a este STA.
Aqui, o EPGA sustenta que o recurso merece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2.É a seguinte a matéria de facto fixada na instância:
Após o impugnante ter apresentado a sua declaração de rendimentos 

respeitante a 1996 de imposto sobre o rendimento das pessoas singulares 

(IRS), foi notificado pela repartição a fim de apresentar declaração de 
substituição, por não terem declarado na primeira a venda de um prédio 
rústico adquirido em 24/05/1984.

Por escritura pública de compra e venda outorgada em 09/02/1996 
e lavrada no Cartório Notarial de Valongo, o impugnante vendeu por 
21.000.000$00 um prédio rústico inscrito na competente matriz predial 
rústica da freguesia de Valongo sob o art. nº 1265, facto que declarou 
na declaração de substituição que apresentou.

Por contrato promessa de compra e venda outorgado pelo aqui im-
pugnante e Alves Bandeira e Cª, Ld, tendo como objecto o mesmo 
prédio rústico acima descrito, estipulou -se como condição suspensiva 
da promessa a viabilidade da construção de um posto de abastecimento 
de combustíveis.

O impugnante foi notificado da liquidação adicional de IRS relativa 
ao ano 1996, com data limite de pagamento em 19/12/2001.

Em 28/11/02 o impugnante apresentou reclamação graciosa que 
mereceu deferimento parcial em 28/03/03.

3.De acordo com as partes, e na esteira da perspectiva assumida pela 
Mm. Juiz a quo, os rendimentos em causa são rendimentos da categoria 
G. À data, o art. 10º, n.º 1, a) do CIRS dispunha que “constituem mais-
-valias os ganhos obtidos que, não sendo considerados rendimentos 
comerciais, industriais ou agrícolas, resultem de alienação onerosa 
de direitos reais sobre bens imóveis”. E, atenta a data de aquisição do 
prédio (24/5/84) há que atentar no regime transitório previsto no art. 5º 
do Dec. -Lei nº 442 -A/88, de 30/11, segundo o qual “os ganhos que não 
eram sujeitos ao imposto de mais -valias, criado pelo Código aprovado 
pelo Dec -Lei nº 46.373, de 9/6/65, só ficam sujeitos ao IRS se a aquisição 
dos bens ou direitos de cuja transmissão provêem se houver efectuado 
depois da entrada em vigor deste Código”.

Cotejando os artigos legais pertinentes (art. 1º do CIMV e o art. 17º 
da Lei nº 2030), de 22/1/48), a Mm. Juiz conclui que os ganhos obtidos 
pela venda aqui em causa não ficam sujeitos a IRS.

Depois de chamar à colação o art. 1º do CIMV, segundo o qual tal 
imposto incide sobre os ganhos de “… transmissão onerosa de terre-
nos para construção (…) quando dela resultem ganhos não sujeitos a 
encargos de mais valias previstos no artigo 17º da Lei n.º 2030, de 22 
de Janeiro de 1948” e este artigo 17º da Lei nº 2030 segundo o qual “os 
prédios rústicos não expropriados quando, por virtude de obras de urba-
nização (…) aumentem consideravelmente de valor pela possibilidade 
da sua aplicação como terrenos de construção urbana ficam sujeitos a 
um encargo de mais valia …”, a Mm. Juiz conclui que não há lugar 
a tributação por isso que, estando nós perante prédio rústico que, por 
virtude de obras de urbanização, ficou sujeito a encargos de mais -valia, 
está afastada a respectiva incidência, pelo que os ganhos obtidos estão 
excluídos de tributação.

Que dizer?
Atentemos primeiro que é pacífico nos autos que, aquando da venda 

do prédio em 1996, o terreno em causa é um terreno para construção. 
Assim o define o RFP na sua contestação e o aceita implicitamente a 
Mm. Juiz na sentença, sem reparo de quem quer que seja.

Pois bem.
Vejamos.
O imposto de mais -valias incidia sobre os ganhos realizados através 

da transmissão onerosa de terreno para construção, qualquer que seja o 
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título porque se opere desde que dessa transmissão resultem ganhos não 
sujeitos a encargos de mais valia, ou os ganhos realizados não tenham a 
natureza de rendimentos tributáveis em contribuição industrial.

Ou seja: o que o legislador pretendeu foi retirar da incidência do 
imposto sobre as mais valias os ganhos tributados quer pelo imposto da 
contribuição industrial, quer pelo imposto de encargos de mais -valias.

Daí se colige que se pretendeu afastar a possibilidade dos mesmos 
ganhos virem a ser atingidos mais do que uma vez: pelo encargo de 
mais -valias ou pela contribuição industrial e, ainda, pelo imposto de 
mais -valias.

Sendo, portanto, os referidos ganhos alcançados pelo encargo de 
mais -valias ou pela contribuição industrial, ficam, logo por isso, fora 
da incidência do imposto de mais -valias – afastou, deste jeito, a lei, a 
possibilidade de uma dupla tributação (1).

Daí que, portanto, não seja necessário que o encargo tenha sido 
liquidado ou cobrado.

Foi o próprio legislador fiscal quem, com o n.º 1 do art. 1º do CIMV 
aceitou a simples incidência do encargo como bastante para afastar a 
mais valia do imposto, assim se desinteressando de tudo o mais que, 
quanto ao primeiro, se seguisse (2).

Refira -se agora, num parêntesis, que não são apenas os encargos de 
mais -valias previstos expressamente na norma que vimos analisando que 
estavam fora da incidência do imposto de mais valias. Na verdade, há 
que considerar igualmente as situações descritas no art. 6º, nº 1, do DL 
nº 46.673 que estabelece que a licença de loteamento será titulada por 
alvará do qual constarão as obrigações que em face do estudo económico 
deve assumir, tais como o encargo de mais -valias (…). E tal encargo 
mostra -se incluído no nº 1 do art. 1º do CIMV (3).

Pretendia -se evitar a dupla tributação (em imposto de mais -valias e 
imposto de encargo de mais -valias).

Descendo agora à hipótese dos autos, a pergunta que se faz é esta: 
incidirá IRS sobre os ganhos do impugnante?

Já vimos que o Mm. Juiz respondeu negativamente à questão posta.
E bem.
Mas não acompanhamos a fundamentação da respectiva decisão.
Na verdade, na hipótese dos autos, e para que haja a possibilidade 

da existência de mais valias tributáveis, é necessário que o prédio em 
causa seja terreno para construção.

Mas com uma abrangência definida, que abarque quer o momento 
da aquisição, quer o momento da transmissão.

E, como veremos depois, o momento imediatamente anterior à vi-
gência do DL n.º 442 -A/88, de 30/11.

Pois bem.
A recorrente Fazenda Pública centra todo o seu discurso na qualifi-

cação do prédio como terreno para construção, mas perspectivada no 
momento da venda.

E daí que faça referência ao contrato promessa de compra e venda 
(art. 4º da contestação) – reportando -se a uma condição suspensiva do 
contrato (a viabilidade da construção de um posto de abastecimentos 
de combustível.

E, na decorrência, a conclusão de que se estava agora perante um 
prédio urbano, já que, em função disto, o imóvel se destinou a fim diverso 
do previsto no nº 2 do art. 3º do CCA art. 8º da contestação.

E daí a síntese lógica: aquando da outorga do contrato de compra e 
venda já existiam as condições inerentes à instalação do mencionado 
posto de abastecimento, e nestes termos estávamos perante um terreno 
para construção – art. 7º da contestação.

Ou seja: do discurso da Fazenda Pública é possível surpreender a 
seguinte constatação: À data da compra do prédio pelo impugnante 
(24/5/84) era este um prédio rústico. Por sua vez, aquando da venda 
(9/2/96) estávamos já perante um terreno para construção.

E do mesmo discurso, decorre claramente que à data da entrada em 
vigor do CIRS, o prédio em questão era um prédio rústico.

Mas sendo isto assim como é, então não é devido imposto de mais-
-valias.

Na verdade, e para que seja aplicável o art. 5º do DL nº 442 -A/88, 
de 30/11, é necessário que se trate de terrenos com a mesma natureza 
(terrenos para construção), quer antes, quer depois da vigência deste 
normativo, pois, caso contrário, estaríamos perante uma aplicação re-
troactiva da lei.

Como tal não acontece, não estão os ganhos (mais valias) sujeitos a 
imposto de rendimento (IRS).

A pretensão do recorrente não é assim de atender.
4.Face ao exposto, acorda -se, com a presente fundamentação, em 

negar provimento ao recurso.
Sem custas.

Lisboa, 29 de Março de 2006 — Lúcio Barbosa (relator) — Pimenta 
do Vale — Baeta de Queirós. [Vencido, por considerar que o bem jurídico 
vendido não é o mesmo que foi adquirido antes da entrada em vigor do 
CIRS (artigo 5.º, n.º 2, do Decreto -Lei n.º 442 -A/88, de 30 de Novem-
bro), pelo que não está abrangido pela norma de não sujeição do n.º 1; 
e que daí não resulta aplicação retroactiva, pois o imposto incide sobre 
o ganho resultante da venda por comparação com o gasto implicado 
pela aquisição, independentemente do momento em que esta tenha 
ocorrido (artigo 10.º do CIRS), não sendo a norma do n.º 1 do artigo 5.º
do Decreto-Lei n.º 442 -A/88 norma de incidência, antes se limitando a 
afastar da sujeição a imposto as vendas de imóveis adquiridos antes da 
entrada em vigor do CIRS.]

(1) Acórdão do Pleno do STA de 14 de Junho de 1984, in AD, n.º 278.
(2) Acórdão do Pleno do STA de 11/4/84, in AD n.º 280.
(3) Acórdão do Pleno do STA de 11/6/81, in AD n.º 147.

Acórdão de 29 de Março de 2006.

Assunto:

Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas. Custos 
dedutíveis. Despesas de alimentação. Subsídio de refeição. 
Duplicação de custos.
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Sumário:

 I — Constituem custos fiscalmente dedutíveis, para efeitos 
do disposto no artigo 23.º do Código do Imposto sobre 
o Rendimento das Pessoas Colectivas, os pagamentos 
feitos a restaurantes por uma empresa de construção 
civil como contrapartida do fornecimento de refeições 
tomadas por trabalhadores seus que desloca para obras 
situadas em vários locais.

 II — O facto de a empresa pagar aos mesmos trabalhadores 
subsídio de refeição não configura uma duplicação de 
custos capaz de afastar a dedutibilidade das despesas 
feitas nos restaurantes.

Processo n.º 1236/05 -30.
Recorrente: José da Costa & Filhos, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.no Sr. Cons. Dr. Baeta de Queiroz.
1.1. JOSÉ DA COSTA & FILHOS, LDA., com sede em Molelos, 

Tondela, recorre da sentença do Mmº. Juiz do Tribunal Administrativo 
e Fiscal de Viseu que só parcialmente julgou procedente a impugnação 
da liquidação de imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas 
(IRC) relativo ao exercício do ano de 1995.

Formula as seguintes conclusões:

«1.
As despesas com alimentação são, na natureza, diferentes das ajudas 

de custos e dos subsídios de refeição e desde logo, não constituem 
duplicação de custos, pelo que devem ser aceites fiscalmente em con-
formidade com o Art.° 23° do CIRC;

2.
As despesas com alimentação, no montante de 2.447.085$00, são 

custos fiscais, ainda que em duplicação, cfr. Art.° 23° do CIRC;

3.
Por outro lado, existe excesso de pronúncia na parte da comprovação, 

na sentença, o que constitui nulidade, Art.° 125° do CPPT;

4.
Contudo, subsidiariamente o custo está comprovado, pelo que deve 

ser considerado para efeitos fiscais, cfr. Art.° 23° do CIRC.
Nestes termos;
Deve a douta decisão recorrida ser revogada e substituída por outra 

que aprecie os vícios e erros alegados, com efeitos na anulação da 
liquidação impugnada (...)».

1.2. Não há contra -alegações.
1.3. O Mmº. Juiz proferiu despacho de sustentação da sua sentença.
1.4. O Exmº. Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal é de 

parecer que o recurso não merece provimento.
1.5. O processo tem os vistos dos Exmºs. Adjuntos.

2. A matéria de facto vem assim fixada:

«A)
A impugnante JOSÉ DA COSTA & FILHOS, L.DA, dedica -se à 

construção civil e obras pública, C.A.E. 45212 fls. 3 do processo ad-
ministrativo apenso.

B)
Acha -se enquadrada no regime normal mensal de IVA, tem contabi-

lidade organizada e os registos estão em dia, cfr. fls. 3 e 4 do processo 
administrativo apenso.

C)
A Administração Fiscal, com fundamento em “lucro fiscal inferior à 

média do sector, sem justificação aparente” e na sequência de “pedido de 
informação do S.I.V.A., oficio 57511 de 03/06/97, fiscalização cruzada 
a pedido de reembolso”, procedeu, entre 18/07/1997 e 31/07/1997, a 
exame à escrita/contabilidade da impugnante, e elaborou o relatório de 
fls. 2 e segs. do processo administrativo apenso, donde se destaca:

(...)
III – ANÁLISE CONTABILÍSTICO -FISCAL
1. - ANÁLISE DA ACTIVIDADE
Tratando -se de uma actividade com obras de carácter plurianual, o 

sujeito passivo seria obrigado a cumprir com o determinado no art° 19° 
do C.I.R.C. É de salientar que no ano em análise, estavam a ser cons-
truídos simultaneamente várias obras, nomeadamente:

1 - Obra Misericórdia Tondela
2 - Escola Profissional de Tondela
3 - Igreja de Tonda
4 - Pavilhão – Clube Desportivo de Tondela
5 - Casa de Dr. Samuel
6 - Gimnodesportivo de Tabuaço
7 - Gimnodesportivo Sernancelhe
8 - Piscinas Municipais de Tondela
9 - Arranjos Largo P.S.P  -Tondela
10 - Adega Coop. Tondela – Inaionox
11 - Piscinas Tabuaço
12 - Bloco Tondelar
Os documentos de custos em arquivo apenas permitem identificar 

as obras até Agosto de 1995. Após esta data, não possuem qualquer 
identificação que permita identificar o seu destino.

2 - ANÁLISE DAS OPERAÇÕES REGISTADAS/DECLARA-
DAS

– -CAIXA. 1995
Os saldos desta conta não oferecem credibilidade. Através do doc. 

N° 18 de Janeiro de 1995, é efectuado o Débito de 20.000 contos por 
contrapartida de fornecedores diversos. Anexo n° 1.

Este movimento contabilístico foi inverso ao efectuado em Dez/94, 
a fim de não apresentar um saldo inexistente.

2.2: BANCOS.1995
Não foram exibidos extractos bancários, que possibilitassem uma 

eficaz conferência a controle dos saldos ou proveniência a destino dos 
respectivos depósitos e levantamentos.
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No encerramento do Mês de Janeiro a conta 12 Dep. à Ordem apre-
sentava um saldo Credor de 22 956 315$.

O Saldo de Caixa na mesma data era de 18.385.169$, Devedor, 
ANEXO 1 -A

– - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
– - DESPESAS DE DESLOCAÇÕES E ESTADIAS.
Esta conta teve um movimento total a Débito de 9.328.607$. Após a 

análise efectuada verificou -se que a mesma, suporta duas componentes 
distintas:

a) Despesas de Km, efectuadas alegadamente em viaturas de fun-
cionários a sócios da empresa, documentadas com mapas de Km, entre 
as várias obras.

b) Despesas de alimentação documentada com facturas de restauran-
tes, respeitantes aos empregados da empresa:

KM 6 881 522$
Alimentação 2 447 085$
Quanto à Segunda verba não a iremos considerar como custos da acti-

vidade, nos termos do ART° 23° do C.I.R.C, pelos seguintes motivos:
a) A firma processa mensalmente mapas de Ajudas de Custo, a 

empregados deslocados, cujo montante totalizou no ano em análise: 
19 723 600$.

b) Os recibos de vencimentos revelam ainda a atribuição de subsídio 
de refeição, no montante anual de 4.835.832$

2.4.  - COMPRAS MATÉRIAS PRIMAS
A factura 12704 de 31/10/95, da Macrufran – Moveis, Utilidades a 

Cozinhas, L.da, revela a aquisição de uma Cozinha Rústico Alemão, 
com complemento de electrodomésticos, cujo valor de aquisição foi de 
2.197.300$ mais I.V.A. ANEXO N°2

Esta cozinha foi fornecida a um cliente, Dr. Alibernaz, que adquiriu 
um apartamento construído por esta empresa à Tondelar.

Não foi facturado à Tondelar nem se encontra em E. Finais “Obras 
em Curso”, no imóvel onde foi colocada.

Não foi facturada ao cliente da Tondelar.
Assim e nos termos do Art. 23° do C.I.R.C, não consideraremos 

custos da actividade, já que não concorreu para a formação dos pro-
veitos ou ganhos.

– - EXISTÊNCIAS
2.5.1.  - PISCINAS TONDELA
Feita análise aos inventários “Obras em Curso”, verificou -se que 

a obra das Piscinas de Tondela, estava inventariada pelo montante de 
719.476$:

Através do ANEXO N° 3, conta final da obra da CÂMARA MU-
NICIPAL DE TONDELA, verificámos que no ano em análise foram 
OMITIDOS os montantes correspondentes aos seguintes autos de me-
dição, que não tendo sido facturados até 31 de Dezembro, deveriam ter 
transitado como obras em Curso:

AUTO 17C – 01/08/95 5 653 582$
AUTO 1817/10/95 1 941 547$ 7 595 129$
2.5.2.  - RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA ZONA INDUSTRIAL 

DE TONDELA
Através do ANEXO N° 4, verifica -se que o sujeito adquiriu serviços 

e materiais destinados a esta obra no montante:
Fact. 311 de 23/11/95 Carlos Alberto Correia Santos 1 354 000$ 

I.V.A 230 180$

Fact. 625 de 14/06/95 Ambidão Electri e Aquec Lda 1 050 000$ 
I.V.A 178 500$

TOTAL 2 404 000$
Estes serviços não foram facturados no corrente exercício, e foram 

OMITIDOS às OBRAS EM CURSO.
2.5.3.  - VARIAÇÃO DE PRODUÇÃO
Face ás inexactidões verificadas vamos de seguida proceder ao seu 

cálculo
OBRAS EM CURSO
E. INICIAIS 12 385 000$
E. FINAIS
Declaradas 27 005 000$
A Acrescer:
Pisc. Tondela Auto n° 17 C 5 653 582$
Auto n° 18 1 941 547$
Reserv. Água 2 404 000$ 37 004 129$
VARIAÇÃO DE PRODUÇÃO (CORRIGIDA) 24 619 129$
3.  - I.V.A
S. Passivo deduziu o I.V.A das Facturas em ANEXO N° 5 que não 

se encontram processadas de forma legal contrariando -o a alínea b) do 
n° 5 do Art. 35° do C.I.V.A.

Imposto desta forma Indevidamente deduzido foi no montante 
de 1.857.363$

ANEXO N°5.
3.1.  - Oficio do S.A.I.V.A
A acompanhar o oficio encontra -se fotocópia da factura n° 1319 de 

10/07/96, que revela o total de S. Prestados de 2 828 742$ e o I.V.A 
de 408 886$, quando o I.V.A. correspondente seria de: 2 828 742$ * 
17 % = 480 880$

Muito embora exista erro de cálculo do I.V.A, a Fazenda Nacional 
não saiu prejudicada porquanto, o sistema informático usado na con-
tabilização dos documentos, assumiu a correcta liquidação, do I.V.A. 
no montante de 480 880$, conforme se pode verificar, pelo extracto do 
Diário Vendas, bem como pela conta I.V.A. Liquidado taxa 17 %, de 
que se juntam as respectivas fotocópias ANEXO N° 6.

V – INFRACÇÕES VERIFICADAS
(...)
VI – CONCLUSÕES
Que a declaração mod.22, não traduz o Resultado efectivamente 

obtido, pelos motivos que em Síntese são:
• Falta de cumprimento do art 19º do C.I.R.C.
• Custos de alimentação não considerados nos termos do art. 23° 

do C.I.R.C.
• Custos de mobílias não considerados nos termos do art. 23° do 

C.I.R.C.
• Omissão de valores em Obras em Curso
• Não especialização dos exercícios (Art. 18° do CIRC)
VII – PROPOSTAS
Face ao exposto a às inexactidões encontradas, verifica -se que os 

elementos de escrita não traduzem a verdadeira situação patrimonial do 
contribuinte nem os resultados efectivamente obtidos, pelo que, vamos 
de seguida proceder às correcções já descritas a de novo determinar o 
Lucro Fiscal
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1.1  - Exercício de 1995
APURAMENTO DO LUCRO TRIBUTÁVEL 1995

Valores declarados Valores corrigidos

Serv. Prestados 272 490 976$ 272 490 976$

Variação de produção 14 620 000$ 24 619 129$

Out Prov. Ganhos Oper 134 805$ 134 805$

Prov. Ganhos Financ 796 591$ 796 591$

Prov. Ganhos Extra. 272 344$ 272 344$

TOTAL PROVEITOS 288 314 716$ 298 313 845$

CEVMC 98 803 777$ 96 606 477$

F. S. Externos 82 348 341$ 82 348 341$

Deslocações e Estadias 9 328 607$ 6 881 522$

Outros Custos 90 774 826$ 90 774 826$

Total dos Custos 281 255 551$ 276 611 166$

RESULT. ANTES IMPOST 7 059 165$ 21 702 679$

Variac. Patrim Ne 2 000 000$ 2 000 000$

SOMA 5 059 165$ 19 702 679$

A ACRESCER

Donativos Art. 39º a 40° 250 000$ 250 000$

Multas e penalidades 313 470$ 313 470$

Out. Custos e perdas Extra 34 645$ 34 645$

Correc. Exerc. Anter 15 288$ 15 288$

A DEDUZIR

Rest. Impost. dedutíveis 1 257$ 1 257$

SOMA 5 671 311$ 20 314 825$

Lucro tributável 5 671 311$ 20 314 825$

(...)
D)
A Administração Fiscal elaborou Liquidação n.° 8 310 025 374, de 

IRC, no montante de 6 312 711$00, sendo de IRC 5 271 665$00 e de 

Juros Compensatórios 1 041 046$00, referente ao exercício económico 
de 1995, cfr. fls. 14 destes autos.

E)
O prazo para pagamento voluntário terminou em 14/01/1998 — 

fls. 14.
F)

A petição inicial da presente impugnação deu entrada na Repartição 
de Finanças de Tondela em 09/03/1998, conforme carimbo aposto a 
fls. 2.

G)
A factura n.° 12704, de 31/10/1995, de aquisição da cozinha rústica 

foi devidamente contabilizada nas respectivas contas, conforme classi-
ficação anotada no próprio documento cfr. artigo 25 da PI, informação 
de fls. 28 e doc. de fls. 30.

H)
O Auto de Medição anexo à factura n° 1289 de 12/2/96 no valor de 

15.100.000$00, inclui uma verba de 2.200.000$00 (s/IVA), com a in-
dicação de “rectificação de móveis de cozinha (cozinha rústica alemã)” 
— relatório pericial de fls. 50.

I)
A impugnante reconhecia sempre os proveitos na data da facturação 

— fls. 48».
3.1. Importa começar pela questão suscitada na conclusão nº 3, aonde 

se lê:
«(…) existe excesso de pronúncia na parte da comprovação, na sen-

tença, o que constitui nulidade, Art.° 125° do CPPT».
Pretende a recorrente que a sentença incorreu em nulidade ao apreciar 

questão de que não podia conhecer.
E essa questão é a da comprovação dos custos, que a Administra-

ção não invocara aquando das correcções introduzidas, fazendo -o a 
posteriori, o que constitui fundamentação sucessiva, que a lei não 
permite.

Na verdade, a suposta falta de comprovação de custos não serviu 
de fundamento ao acto que introduziu correcções à matéria colectá-
vel. Pelo contrário, no relatório da fiscalização diz -se que a despesa 
desconsiderada como custo está «documentada com facturas de res-
taurantes».

No entender da recorrente, a falta de comprovação de custos é um 
fundamento do acto acrescentado na informação prestada nos termos 
do artigo 129º nº 2 alínea b) do Código de Processo Tributário (CPT) 
para efeitos do disposto no artigo 130º nº 1 do mesmo diploma (hoje, 
artigos 110º e 111º do Código de Procedimento e de Processo Tributário 
– CPPT).

Mas, a ser assim, isto é, tendo a afirmação sido proferida naquelas 
circunstâncias, não estamos perante uma fundamentação a posteriori 
do acto – nem isso aqui seria relevante, por não estar em causa vício de 
forma relativo à fundamentação.

Porém, o que se diz naquela informação nada tem a ver com a falta 
de documentação das despesas questionadas; escreveu -se que «a firma 
não tem elementos que demonstrem que a despesa referida no ponto 
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anterior, não foi despendida com as mesmas pessoas a quem foram 
pagas as ajudas de custo e subsídio de refeição». Não se põe em crise 
a documentação das despesas com alimentação – apenas se afirma não 
haver documentos que permitam apurar que essas despesas foram feitas 
por empregados da recorrente a quem não foram pagos ajudas de custo 
e subsídio de refeição.

Foi na sentença que se introduziu o termo «requisito da comprovação», 
a nosso ver com pouca felicidade, por o conceito não ser ajustado ao 
caso. A comprovação refere -se à realização da despesa e não à sua in-
dispensabilidade, que há -de resultar de um juízo assente nessa realidade 
– que a despesa teve, efectivamente, lugar.

A sentença, ao julgar que, além dos requisitos em falta apontados pela 
Administração Tributária para considerar as faladas despesas como cus-
tos fiscais, faltava um outro – o da comprovação dos custos –, incorreu 
em mera incorrecção terminológica, pois a afirmação entende -se, no 
contexto, como respeitando à não comprovação da indispensabilidade 
dos custos. Não caiu em excesso de pronúncia, pois não extravasou 
do campo das questões que no processo estavam colocadas; além de 
a pronúncia ser irrelevante, em termos de sorte da demanda, pois já a 
constatação de que faltavam os requisitos inicialmente invocados pela 
Administração importava a manutenção do acto.

3.2. Quanto ao vício substancial, lê -se na sentença:
«A Administração Fiscal não considerou como custos da actividade 

desenvolvida pela impugnante as despesas de alimentação documentadas 
com facturas de restaurantes, respeitantes aos empregados da empresa, 
pelos seguintes motivos:

“a) A firma processa mensalmente mapas de Ajudas de Custo, a 
empregados deslocados, cujo montante totalizou no ano em análise: 
19.703.600$.

b) Os recibos de vencimentos revelam ainda a atribuição de subsídio 
de refeição, no montante anual de 4.835.832$”

(…)
Da prova produzida resulta o seguinte:
— A primeira testemunha (fls. 61) disse que recebia “mensalmente 

um vencimento e subsídio de refeição” e quando tinha “de se deslocar 
a alguma obra localizada fora de Tondela é -lhe atribuída uma ajuda de 
custo no fim do mês fixada globalmente em função da distância e do 
n° de dias deslocado”.

“Quanto aos demais trabalhadores (serventes, pedreiros, carpintei-
ros...) e dada a dificuldade em arranjar mão -de -obra a empresa paga -lhes 
a refeição quando estão deslocados, sem prejuízo do direito ao subsídio 
de refeição que mantêm”.

— A segunda testemunha (fls. 62) referiu que “enquanto esteve ao 
serviço da impugnante recebia além do vencimento um subsídio de 
refeição e, quando se encontrava deslocado fora de Tondela, recebia 
ainda ajudas de custo correspondentes aos Kms. percorridos e, também, 
que lhe eram “pagas as refeições sem prejuízo do direito ao subsídio 
de refeição”.

Disse, por último, que “quando pernoitava fora ficava em residencial, 
pagava a respectiva despesa e apresentava -a à empresa que depois a 
reembolsava à parte (não entrava no recibo de vencimento)” e “quanto 
às refeições sucedia o mesmo, excepto quanto às que lhe eram servidas 
em restaurantes que tinha contrato com a empresa”.

— A terceira testemunha (fls. 62 e 63) referiu que processava os 
vencimentos e “que nos recibos respectivos eram discriminados o ven-
cimento e o subsídio de refeição”.

Do exposto resulta que a impugnante suportou despesas com a 
alimentação dos trabalhadores e ao mesmo tempo pagava -lhes o 
subsídio de alimentação.

Uma vez que na contabilidade da empresa estão registadas, despe-
sas relacionadas a alimentação e ao mesmo tempo é processado aos 
trabalhadores o subsídio de alimentação é de concluir como conclui 
a Administração Fiscal, e de acordo com as regras da experiência, 
que a Impugnante paga por dois modos diversos a alimentação».

Há, assim, uma duplicação dos custos.
(…)
Quanto ao requisito da comprovação refere a Administração Fiscal 

“que a firma não dispõe de informações contabilísticas ou outras, que 
permitam identificar, quer as obras quer os trabalhadores afectos às 
mesmas, não é possível informar sobre a correlação, a existir, entre 
elas (fls. 28).

Por outro lado, da prova testemunhal produzida, também não é possí-
vel estabelecer a referida correlação, faltando, assim, um requisito para 
a consideração de tal custo contabilístico como custo fiscal.

Termos em que, nesta parte improcede a presente impugnação» (o 
destaque é nosso).

Ora, estando em causa a apreciação da legalidade de um acto tribu-
tário, por enfermar dos vícios alegados pela impugnante, o que importa 
saber é se a Administração, ao não considerar como custo fiscal a des-
pesa havida com alimentação de pessoal daquela, porque a esse pessoal 
pagava, simultaneamente, ajudas de custo e subsídio de refeição, é ou 
não conforme à lei.

De um ponto de vista dos factos, o Tribunal foi menos longe do que 
a Administração, dando por provado, não já que a recorrente pagava 
ao seu pessoal deslocado despesas com alimentação, ajudas de custo e 
subsídio de refeição, mas apenas que «a impugnante suportou despesas 
com a alimentação dos trabalhadores e ao mesmo tempo pagava -lhes o 
subsídio de alimentação».

Mas, retirando de tais factos a existência de uma «duplicação de cus-
tos», o Tribunal concluiu, de direito, como fizera a Administração: não 
podem as despesas com alimentação ser consideradas custo fiscal.

3.3. A norma legal que serviu de apoio à actuação da Administração 
Tributária e à sentença que a corroborou é a mesma a que se arrima a 
impugnante: o artigo 23º do Código do Imposto sobre o Rendimento das 
Pessoas Colectivas (CIRC), que, no segmento relevante, dispõe:

«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, nomeadamente os 
seguintes:

(…)
d) Encargos de natureza administrativa, tais como remunerações, 

ajudas de custo, pensões ou complementos de reforma, material de 
consumo corrente, transportes e comunicações, rendas, contencioso, 
seguros, incluindo os de vida e operações do ramo “Vida”, contribui-
ções para fundos de poupança -reforma, contribuições para fundos 
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de pensões e para quaisquer regimes complementares de segurança 
social».

As expressões «nomeadamente» e «tais como», esta na alínea d) 
do nº 1, aquela no corpo do mesmo número, revelam que não estamos 
perante uma enumeração querida como exaustiva, antes, exemplifi-
cativa.

Com interesse para o nosso caso, pode afirmar -se que, nos termos 
da apontada disposição legal, são custos as despesas com remu-
nerações ao pessoal e reembolso de despesas por este efectuadas, 
desde que comprovadamente indispensáveis para a realização dos 
proveitos ou ganhos sujeitos a imposto ou para a manutenção da 
fonte produtora.

O requisito da comprovação, apontado pela doutrina como um dos 
exigidos para a qualificação de um gasto como custo fiscal, está fora 
de questão. Como se viu já, a Administração verificou que as despesas 
em causa estão documentadas por facturas, cuja regularidade formal e 
substancial não questionou, emitidas por restaurantes.

Sobram os requisitos da indispensabilidade e da relação com os ga-
nhos sujeitos a imposto. Este último, cuja autonomia relativamente ao 
primeiro é duvidosa, não foi questionado, nem no acto administrativo 
apreciado pela sentença impugnada, nem nesta mesma.

3.4. O conceito de indispensabilidade, sendo indeterminado, tem sido 
preenchido pela jurisprudência casuisticamente. A produção jurispru-
dencial não elaborou um conceito a que aqui possamos apelar, e cuja 
aplicação resolva a questão de saber se o custo em causa deve ou não 
ter -se por indispensável.

O que nos não deve espantar: a própria noção de custo não é ob-
jecto de uma definição pela lei fiscal, sendo comummente adoptada 
a económica.

Há, em todo o caso, subsídios úteis, quer na doutrina, quer na juris-
prudência, que nos permitem dar alguns passos seguros na matéria. Na 
doutrina pode ver -se, com muita utilidade – e dele aqui fazemos uso –, 
o estudo DA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA PARCIAL ENTRE A 
CONTABILIDADE E O DIREITO FISCAL NA DETERMINAÇÃO 
DO RENDIMENTO TRIBUTÁVEL DAS PESSOAS COLECTIVAS: 
ALGUMAS REFLEXÕES AO NÍVEL DOS CUSTOS, de TOMÁS 
MARIA CANTISTA DE CASTRO TAVARES, in CIÊNCIA E TÉC-
NICA FISCAL, nº 396, págs. 7 a 177.

Antes de mais, é de notar que desapareceu, com o CIRC, a margem de 
discricionariedade de que gozava a Administração Tributária ao tempo 
da contribuição industrial, cujo respectivo Código continha, no seu 
artigo 26º, a possibilidade de rejeição da dedutibilidade dos custos que 
ultrapassassem os «limites tidos como razoáveis pela Direcção -Geral 
das Contribuições e Impostos».

À luz do vigente CIRC, pode desde logo afirmar -se que, a todas 
as luzes, constitui um custo indispensável o gasto que a própria lei 
imponha. Mesmo pelo critério mais limitativo – o da necessidade, 
que tende a só considerar dedutíveis os gastos sem os quais os pro-
veitos não poderiam ser obtidos – este tipo de despesa é elegível. Não 
obstante, há que atender a que nem todos estes custos, cuja incursão 
a empresa não possa evitar, são dedutíveis – lembre -se a derrama, 

que a lei exclui dos custos dedutíveis, e que motivou larga produção 
jurisprudencial.

Mas já ninguém discute que os gastos com as remunerações ao pes-
soal, posto que o empresário tem a obrigação legal – e contratual – de 
pagar os salários aos seus trabalhadores, e que o trabalho constitui um 
factor de produção, seja um custo fiscal. É claro aos olhos de todos 
que o trabalho é indispensável quer para produzir proveitos quer para 
a manutenção da força produtora.

Não é, porém, a lei que determina quantas pessoas deve um dado 
empresário empregar, e qual a remuneração que lhes deve atribuir, 
desde que acima do mínimo que estabelece. Poderá, então, discutir -se 
a indispensabilidade do montante salarial pretextando que a empresa 
emprega pessoal prescindível, ou que paga salários superiores ao pre-
ciso? Os critérios de gestão serão questionáveis pelo Fisco e apreciáveis 
pelo juiz, de modo a excluírem -se, para efeitos de tributação, despesas 
que efectivamente foram suportadas pelo sujeito passivo?

A resposta negativa parece óbvia. A regra é que as despesas correc-
tamente contabilizadas sejam custos fiscais; o critério da indispensa-
bilidade foi criado pelo legislador, não para permitir à Administração 
intrometer -se na gestão da empresa, ditando como deve ela aplicar 
os seus meios, mas para impedir a consideração fiscal de gastos que, 
ainda que contabilizados como custos, não se inscrevem no âmbito da 
actividade da empresa, foram incorridos não para a sua prossecução 
mas para outros interesses alheios. Em rigor, não se trata de verdadeiros 
custos da empresa, mas de gastos que, tendo em vista o seu objecto, 
foram abusivamente contabilizadas como tal. Sem que a Administração 
possa avaliar a indispensabilidade dos custos à luz de critérios incidentes 
sobre a sua oportunidade e mérito.

O conceito de indispensabilidade não só não pode fazer -se equivaler 
a um juízo estrito de imperiosa necessidade, com já se disse, como 
também não pode assentar num juízo sobre a conveniência da despesa, 
feito, necessariamente, a posteriori. Por exemplo, os gastos feitos com 
uma campanha publicitária que se revelou infrutífera não podem, só em 
função desse resultado, afirmar -se dispensáveis.

O juízo sobre a oportunidade e conveniência dos gastos é exclusivo 
do empresário. Se ele decide fazer despesas tendo em vista prosseguir 
o objecto da empresa mas é mal sucedido e essas despesas se revelam, 
por último, improfícuas, não deixam de ser custos fiscais. Mas todo o 
gasto que contabilize como custo e se mostre estranho ao fim da empresa 
não é custo fiscal, porque não indispensável.

Entendemos, pois, que são custos fiscalmente dedutíveis todas as 
despesas que se relacionem directamente com o processo produtivo 
(para o nosso caso, não interessa considerar as de investimento), de-
signadamente, com a aquisição de factores de produção, como é o caso 
do trabalho. E que, sob pena de violação do princípio da capacidade 
contributiva, a Administração só pode excluir gastos não directamente 
afastados pela lei debaixo de uma forte motivação que convença de 
que eles foram incorridos para além do objectivo social, ou seja, na 
prossecução de outro interesse que não o empresarial, ou, ao menos, 
com nítido excesso, desviante, face às necessidades e capacidades ob-
jectivas da empresa.

3.5. No caso, estamos perante despesas feitas com o pagamento de 
refeições fornecidas por restaurantes a trabalhadores de uma empresa 
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de construção civil, que os deslocava para vários locais aonde desen-
volvia obras, sendo que a tais trabalhadores era, concomitantemente, 
pago subsídio de refeição.

A sentença impugnada, corroborando o juízo feito pela Adminis-
tração Tributária, entendeu que estava perante uma duplicação de 
custos – «a Impugnante paga por dois modos diversos a alimenta-
ção». E por essa razão não considerou dedutível o gasto feito com 
tal pagamento.

Como já atrás se apontou, o caso configura um pagamento em espécie 
– a empresa propicia a expensas suas alimentação aos seus trabalhado-
res, servida em restaurantes. O problema, para a Administração, como 
para o Tribunal a quo, está na duplicação: pagar subsídio de refeição e 
despesas em restaurantes é pagar duas vezes a mesma coisa e, por isso, 
a empresa impugnante está a duplicar custos.

Não parece aceitável este entendimento.
A duplicação de custos consiste na dupla afectação do resultado 

pela repetida consideração da mesma despesa. Não é o que acontece 
no caso, em que a empresa incorreu em dois gastos diferentes: com o 
pagamento do subsídio de refeição, e com o pagamento das despesas 
efectuadas em restaurantes.

De todo o modo, e mesmo adoptando o entendimento perfilhado pela 
sentença recorrida, sempre se pode objectar que não é seguro estarmos 
perante uma duplicação. Para que não haja essa duplicação basta pensar 
que o subsídio de refeição se reporta ao almoço, sem que se saiba se as 
despesas pagas pela impugnante respeitam a essa ou a outras refeições 
– hipótese ponderável em se tratando de trabalhadores deslocados do 
seu local de residência.

Mas, ainda admitindo que se trate de almoços, falar de duplicação 
implica uma determinada perspectiva, que não aceita senão o gasto 
com aquilo que é estritamente necessário, porventura, o exigido 
pelos contratos colectivos a que a empresa está adstrita. Numa ou-
tra perspectiva, porém – e é a que adoptamos – , há -de admitir -se 
que o empresário pretenda recrutar o pessoal melhor habilitado; 
estimulá -lo a disponibilizar -se para se manter deslocado por períodos 
longos; assegurar a estabilidade da relação de emprego; prestigiar -se 
perante a clientela e a concorrência – e que, para isso, ofereça me-
lhores condições de trabalho e retribuição do que aquelas a que está 
imperiosamente obrigado. Por exemplo, suportando as despesas de 
alimentação em restaurantes, além de pagar o subsídio de refeição, 
como todos fazem.

Se o empresário fizer esta opção, não está a apresentar o mesmo custo 
em duplicado, mas a suportar dois custos distintos, ambos atinentes à 
remuneração do factor produtivo trabalho.

Note -se que se não trata de refeições tomadas pelo próprio empre-
sário, que não constituiriam custos dedutíveis se incorridos no âmbito 
da sua vida social ou familiar; nem de refeições servidas a operários 
da construção civil em restaurantes de luxo, que também haveriam 
de se ter por não dedutíveis face ao claro excesso relativamente às 
necessidades e/ou capacidades da empresa, excesso esse capaz de 
desfazer a conexão com o seu objecto social, tornando -as estranhas 
ao escopo empresarial.

Atente -se, ainda, em que nem a Administração Tributária, nem a 
sentença sob análise, põem em crise a quantificação da despesa.

Como assim, assente a sua qualificação como gasto incorrido para 
a realização dos proveitos e para a manutenção da fonte produtora, 
de acordo com o explanado, impõe -se a sua dedução: as despesas em 
causa foram suportadas pela impugnante, no seu interesse, desde logo 
porque na aquisição de um factor de produção, sem que se evidencie 
que a sua assunção configure um acto de gestão desajustado à obtenção 
dos ganhos.

Por estas razões, o recurso jurisdicional merece provimento.
4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de 

Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo em, 
concedendo provimento ao recurso, revogar a sentença impugnada, no 
segmento em que foi, e julgar procedente a impugnação judicial, na 
parte em que a mesma sentença a declarou improcedente.

Sem custas.
Lisboa, 29 de Março de 2006. — Baeta de Queiroz (relator) — Pi-

menta do Vale — Lúcio Barbosa.
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