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Acórdão de 8 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Imposto de mais-valias. Sujeição terreno para construção.

Doutrina que dimana da decisão:

Os terrenos comprovadamente destinados a construção escolar
não se devem considerar, em atenção à filosofia que está
subjacente à criação do referido tributo, como terreno para
construção para efeitos de incidência do imposto de mais-va-
lias.

RECURSO No 13.045 de que é recorrente Teresa Maria Eugénia
de Bourbon Bobone e outros e recorrida a Fazenda Pública e de
que é RELATOR o Exmoo. Conso. Dro. HORTA DO VALLE.

Acordam no Pleno da Secção do Contencioso Tributário do Su-
premo Tribunal Administrativo.

Vem o presente recurso interposto por Teresa Maria Eugénia de
Bourbon Bobone e outros, do Acórdão da Secção que concedendo
provimento àquele outro para ela directamente interposto pela Fa-
zenda Pública da decisão do Tribunal Tributário de 1a Instância, re-
vogou esta mesma, julgando improcedente a impugnação que as ora
recorrentes haviam deduzido contra a liquidação do imposto de mais-
-valias que no montante a 17.075.261$00 lhes havia sido efectuada
pela 1a Repartição de Finanças de Coimbra.

Nas suas alegações e conclusões sustenta em suma que no conceito
de construção urbana estabelecido no § 2 do no1 do art.1 do Código
do Imposto de Mais-Valias apenas cabem as construções destinadas
à expansão habitacional ou comercial, sendo certo que o terreno tran-
saccionado, à data da realização da respectiva escritura de compra
e venda se encontrava inserido em espaço destinado, segundo o Plano
de Urbanização de Coimbra, à implementação ao Polo II da cidade
de Universitária, cujo plano geral de ordenamento fora aprovado an-
teriormente, tendo-se ainda feito constar daquela escritura que o ter-
reno em causa era adquirido pelo Estado para ampliação das ins-
talações da Universidade de Coimbra.

Contra-alegam a Fazenda Pública dependendo a manutenção do
Acórdão sob recurso, sustentando que o no1 do artigo 1o do Código
do Imposto de Mais-Valias abrange todas as transacções onerosas
de terrenos para construção ainda que esta não seja afecta a habitação
ou comércio.

O Exmoo. Magistrado do Ministério Público, no seu parecer, pro-
nunciou-se pelo provimento do recurso.

Deu o Acórdão recorrido, como apurado que
- por escritura pública celebrada em 28 Jan.88 em conformidade

com minuta aprovada pelo Reitor da Universidade de Coimbra e
visada pelo Tribunal de Contas, os recorrentes declararam vender
ao Estado Português pelo preço de 87.772.750$00, uma parcela de
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terreno com a área de 135.035 m2 destacada do prédio denominado
Quinta da Portela, inscrito no artigo 2423 da matriz rústica da freguesia
de Sto.António dos Olivais, concelho de Coimbra.

- que em tal escritura o Estado Português declarou que a aquisição
de tal parcela e por tal preço, para autorizada pela Resolução de
22/12/87 do Conselho de Ministros e que tal terreno não estava sujeito
à disciplina do D.L.400/84 por a venda ser feita ao Estado e aquela
se destina à ampliação das instalações da referida Universidade se-
gundo planos previamente estabelecidos de acordo com a Câmara
Municipal de Coimbra.

- os ora recorrentes apresentaram a 28/1/88 na 1a Repartição de
Finanças de Coimbra a declaração M/1 prevista no artigo 18 do
C.I.M.U., nela tendo declarado ir transmitir, por venda, ao Estado
a dita parcela de terreno para construção.

- instaurado o competente processo administrativo de (imposto)
liquidação de imposto de mais-valias veio nele a ser apurado o mon-
tante daquele tributo, de 17.075.261$00.

- a referida parcela de terreno está abrangida pelo Plano Geral
de Urbanização de Coimbra de 1974, aprovado apenas no que respeita
a índices urbanísticos de 0,35+0,10, está inserida no espaço destinado,
segundo aquele Plano, à implantação do Polo II da Cidade Univer-
sitária de Coimbra, cujo Plano Geral de Ordenamento foi aprovado
por despacho de 5.2.86 do Secretário de Estado da Administração
Escolar, e foi adquirido pelo Estado para instalação dos departamentos
de Tecnologia da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade
de Coimbra.

Na abordagem da questão que lhe havia sido veiculadas no recurso
para si interposto, a Secção, pelo Acórdão sob exame, entendeu que
a hipótese descrita encontrava acolhimento na norma de incidência
do aludido imposto de mais-valias já que para além de se estar perante
uma aliás não contestada figura de transmissão onerosa de um terreno
se encontrava também preenchido o conceito legal de ”terreno para
construção”.

Retenha-se que tanto a decisão de 1a Instância como o Acórdão
ora recorrido em nada divergem na qualificação do meio translativo
do direito de propriedade sobre o aludido terreno, que enunciam
como uma transmissão onerosa, como são ainda coincidentes ao qua-
lificarem o falado terreno, quer pela sua situação objectiva, quer pela
sua declarada destinação, como terreno para construção.

A discordância surge sim quando atribuem àquele termo construção
e para efeitos de incidência do imposto de mais-valias amplitude
diversa.

Na decisão de 1a instância faz-se restringir aquele termo às cons-
truções destinadas a habitação e comércio e daí que consequente-
mente, face à destinação concreta do terreno, demonstrada nos autos,
ampliação e instalações universitárias, nos termos aludidos, que se
tivesse concluído pela não sujeição dos aludidos ganhos ao imposto
de mais-valias. Esse também o posicionamento dos recorrentes.

Diversamente entendeu o Acórdão ora sob exame que não des-
cortina razão válida para tal entendimento, devendo o aludido termo
”construção” constante do normativo de incidência referir-se à cons-
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trução urbana, à edificação, ainda que não visando a habitação ou
comércio.

Nos termos do artigo 1 do C.I.M.V. achavam-se sob a incidência
do respectivo tributo os ganhos realizados através da transmissão one-
rosa de terrenos para construção, acrescentando o § 2 que como
tais eram havidos as situadas em zonas urbanizadas ou abrangidas
por planos de urbanização já aprovados, bem como os assim declarados
no título aquisitivo.

Crê-se ser lícito concluir que, pelas situações que constam do alcance
daquela norma como propícias a ocasionar ganhos passíveis de tri-
butação, a lei não teve o propósito de perseguir tributariamente todas
as situações - e é fácil hipotizá-las em que para o contribuinte tivessem
advindo lucros ou ganhos resultantes de fenómenos para cuja so-
brevalorização em nada contribuiu, e que na sabida lógica do diploma
que implementou o tributo em causa, deveriam caber na norma de
incidência.

Pode pois dizer-se que o imposto de mais-valias tinha um reduzido
campo de incidência, como o próprio legislador o reconhecia ao fazer
constar do relatório do citado Código - veja-se o seu no2 - que a
ideia subjacente à apontada filosofia era apenas aplicada aos bens
cujas mais-valias se verificavam com maior frequência, as de maior
vulto ou que não ofereciam dificuldades sérias de determinação, o
que se verificava, entre outros, com os terrenos para construção.

A própria lei como que se autolimita fazendo reverter a restritas
situações, a falada incidência que, volta a frisar-se, a filosofia sub-
jacente à criação de tal tributo justificaria uma maior abrangência.

Circunstância esta necessariamente a ter em conta na interpretação
que se haja de fazer do conteúdo e sentido do termo ”construção”,
para cuja clarificação não é despiciendo o que também se faz constar
do já referido relatório, em cujo no6, e para se justificar a aplicação
de uma mais onerosa taxa quanto à tributação dos ganhos obtidos
nas transacções de terrenos para construção, se refere à decisiva cir-
cunstância da rapidez com que as mesmas subiam consideravelmente
de preço.

Ora este apontado condicionalismo leva-nos a entender que dentre
a construção urbana que o dito preceito visava sem dúvida abarcar
apenas se incluíam as construções destinadas à expansão habitacional
ou comercial, que eram os casos em que como é sobejamente co-
nhecido, por virtude de um mais feroz funcionamento da economia
de mercado, mais frequentemente se descortinavam situações espe-
culativas, sendo pois nessa área que os preços subiam consideravel-
mente com rapidez.

E a tal vertente do fenómeno da urbanização, ligado à expansão
dos aglomerados populacionais, que melhor se coaduna toda uma
ideia de uma constatável (ideia de) sobrevalorização acrescida a que
a lei atribui relevância determinante.

Entende-se pois que o termo ”construção” mencionado na norma
de incidência não abrange o tipo daquelas que extravasam a sua afec-
tação a fim habitacionais e comerciais ou industriais.

Ora, como apurado ficou em sede factual, o terreno transaccionado
situava-se em área que no Plano Geral de Urbanização afectada se
achava à instalação de departamentos da Faculdade de Ciência e
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Tecnologia da Universidade de Coimbra, destinação confirmada pelo
adquirente Estado na respectiva escritura de compra e venda.

Não estavam pois os ganhos daquela operação resultantes, sujeitos
ao tributo liquidado.

No sentido de que os terrenos destinados a implantação de edi-
ficações escolares se não deveriam considerar como terrenos para
construção, para efeitos de sujeição ao imposto de mais-valias, ve-
jam-se os Acórdãos deste Tribunal de 22.7.87 in Rec.4155, de 29.6.88,
Rec.5255 e de 16.11.88, Rec.5.303.

Termos em que se acorda em revogar o Acórdão recorrido e con-
sequentemente em confirmar a decisão da 1a instância, assim se con-
cedendo provimento ao recurso.

Sem custas.

Lisboa, 8 de Fevereiro de 1995. - Carlos Alberto Pereira Gouveia
Horta do Valle - Relator - Ernâni Marques da Silva Figueiredo -
Domingos Brandão de Pinho - Francisco Rodrigues Pardal Serafim
Edmundo da Silva - Luís Pais Borges - Agostinho de Castro Martins
- (vencido, pelos fundamentos constantes do acórdão recorrido,
de que fui relator). - José Jesus Costa - (vencido, pelas razões
invocadas pelo Exmoo. Conselheiro Castro Martins). - Manuel Fer-
nando dos Santos Serra - (vencido, por acompanhar a fundamen-
tação constantes do acórdão recorrido). - Fui presente, António
Mota Salgado.

Acórdão de 8 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Recursos. Sua finalidade, objecto e âmbito. Questões novas.
Poderes de cognição do pleno da secção. Inconstitucio-
nalidade.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Os recursos visam a revisão da legalidade ou ilegalidade
duma decisão judicial, apenas havendo que conhecer,
no tribunal “ad quem” da decisão recorrida e dos vícios
de forma ou de fundo, que lhe são imputados ressalvadas
as questões de conhecimento.

II — O objecto e o âmbito dos recursos são fixados pelas con-
clusões formuladas na respectiva alegação.

III — Os recursos não se destinam a obter, do tribunal “ad
quem”, decisões sobre “questões novas”, salvo as de co-
nhecimento oficioso e que não tenham sido já decididas.

IV — O pleno de cada secção apenas conhece de matéria de
direito, salvo se decidir em primeiro grau de jurisdição.
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V — A inconstitucionalidade deve ser suscitada com referência
a uma norma ou certa interpretação da mesma, não bas-
tando a sua mera alegação.

Recurso no, 13 073. Recorrente a Empresa das Águas do Vimeiro,
Limitada; Recorrido: Caixa Geral de Depósitos; Relator: Ex-
mo. Conso. Coelho Dias.

Acordam, em conferência, no pleno da Secção do Contencioso
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. “Empresa das Águas do Vimeiro, Lda”, inconformada com o
acórdão da Secção, de fls.76, de 19.6.91, no qual se negou provimento
ao recurso que havia interposto da sentença de fls. 36, que julgara
improcedente a “oposição” que deduzira à execução fiscal movida
pela Caixa Geral de Depósitos, bem como a arguição de nulidade
por falta de requisitos essenciais do título executivo, ordenando o
prosseguimento da execução, daquele aresto veio recorrer para o Pleno
da Secção, assim concluindo a alegação do recurso:

“ao contrário do que se afirma na douta sentença do Tribunal
Tributário de 1a Instância e no douto Acórdão do S.T.A.

1o.- Verifica-se a figura da prescrição, porque estão a ser exigidos
juros para além dos 5 anos, artigo 310 alínea d) C.P.C.I.

2o.- Não se verifica a extemporaneidade do requerimento face às
constantes suspensões da execução.

3o- É ilegal e manifestamente injusta a exigência de juros para
além dos legais.

4o.- É inconstitucional o executado não ter a possibilidade de se
defender neste processo o que lhe cria prejuízos irreparáveis.”

Termina, pedindo, com o provimento do recurso, se anule o acórdão
recorrido e a sentença, absolvendo-se a executada da instância, com
as legais consequências.

1.1. Não houve contra-alegações.
1.2. O Exmo. Magistrado do Mo.Po. emitiu o seguinte parecer:
“O acórdão recorrido fez correcta interpretação e aplicação da

lei, pelo que deve ser confirmado.
Termos em que o recurso não merece provimento.”
1.3. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Vem fixada a seguinte matéria de facto:
“1o. Por contrato celebrado em 22.4.75 entre a exequente e a exe-

cutada, aquela concedeu a esta um empréstimo sob a forma de aber-
tura de crédito, até ao montante de 60.000.000$00 para fins industriais
(doc. de fls.4 a 14 do processo de execução fiscal).

2o. os levantamentos por cheques seriam efectuados até 22.4.76
(Doc. cit.).

3o. O capital emprestado vence juros de onze e três quartos por
cento, que a Caixa se reserva o direito de alterar dentro dos limites
legais em vigor na data da mesma alteração (doc. cit.).

4o. Relativamente ao período de utilização fixado até 22.4.76, o
juro seria liquidado e pago, ou debitado na conta, em 22.10.75 e
no fim do semestre seguinte, e durante o prazo de amortização seria
incluído nas respectivas prestações (doc. cit. - cláusula 2a.).
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5o. O saldo em dívida na data em que findaria o período de utilização
seria amortizado em 14 prestações semestrais, iguais de capital e juros,
de montante cada uma de 6.405.225$00 com o vencimento, a primeira
em 22.10.76 e as restantes nos semestres seguintes (doc.
cit.-cláusula 5a., I).

6o. O prazo estipulado para a amortização poderá ser modificado
para o contrato (doc. cit.).

7o. Em caso de mora serão devidos juros à taxa que ao tempo
vigorar para o contrato (doc. cit.).

8o. A C.G.D. poderá debitar na conta do empréstimo os respectivos
juros e quaisquer despesas respeitantes ao mesmo e a cujo reembolso
tenha direito (doc. cit.-Cláusula 8a.).

9o. Para garantia do empréstimo e respectivos juros até à taxa anual
de 12,5 % e citadas despesas, foi constituída hipoteca da exequente,
sobre o prédio rústico identificado na cláusula do contrato de fls. 4
a 14 dos autos de execução, e ainda para garantia do mesmo em-
préstimo, foi constituído penhor a favor da exequente, sobre os bens
móveis que fazem parte do equipamento industrial da executada iden-
tificados no contrato de constituição de penhor cuja certidão se en-
contra junta a fls. 16 a 65 dos autos de execução.

10o. Da conta de débito de fls. 3 do processo de execução fiscal
que acompanhou o pedido de instauração da execução, consta que
a dívida exequenda ascendia, em 22.11.84, o montante de
157.340.870$00, sendo 60.000.000$00 de capital, 97.340.560$60 de ju-
ros de 23.8.80 a 22.11.84 e 310$00 de despesas.

11o. Da mesma nota de débito consta que a partir da data referida
em 10o., quanto a juros, o débito agravar-se-á 106.730$01, por dia,
encargo correspondente a juros calculados à taxa actualizada de 34,5,
incluindo a sobretaxa de 2 %, acrescida das despesas extrajudiciais,
que a CGD efectue da responsabilidade do devedor.

12o.A executada foi citada para a execução em 12.11.85 (certidão
de fls. 71 vo. do processo de execução fiscal).

13o. A petição da presente oposição entrou em juízo em 1.6.87”.
2.1. Face a tal factualidade, atenta a decisão da instância e o alegado

pela recorrente e recorrida, passou o aresto da Secção a apreciar
as duas questões que entendeu colocadas pelo recurso: a falta de
título executivo e a capitalização de juros, por só serem devidos os
juros dos cincos anos anteriores à execução.

E, quanto a ambas desatendeu a pretensão da recorrente, salien-
tando no tocante à prescrição dos juros, ponto 4 daquele acórdão,
ter ficado provado nos autos - No.10o. do probatório “. . . que os
juros indicados na nota de débito que acompanhou o título executivo
dizem respeito ao período que vai de 23.8.80 a 22.11.84 ou seja inferior
ao período de 5 anos (arto .310o., alínea d), do Cód. Civil).”.

Consignou-se, também, no acórdão recorrido, o seguinte: “Acontece
ainda que a decisão recorrida rejeitou por extemporaneidade, o pedido
formulado e a R não atacou tal parte da referida decisão. Porém
a aludida extemporaneidade não impediu, assim, o conhecimento das
questões alegadas, pela R que, dada a sua natureza foram devidamente
apreciadas.”.

2.2. Como é sabido, e constantemente afirmado, o recurso traduz-se
num pedido de revisão da legalidade ou ilegalidade da decisão judicial,



8

a fazer por um órgão judicial diferente (superior hierarquicamente),
ou pelo mesmo, em face de especiais razões e argumentos, no caso
do recurso extraordinário de revisão (arto. 772o., 1, do C.P.Civil)-cfr.
Castro Mendes, “Recursos”, Ed. da AAFDL 1980, fls.4.

E, nos termos do arto. 690o., 1, do C.P.Civil, o âmbito e o objecto
do recurso são fixados pelas conclusões formuladas na respectiva ale-
gação, apenas havendo que conhecer, no tribunal “ad quem”, da de-
cisão recorrida e dos vícios, de forma ou de fundo, que lhe são im-
putados, ressalvadas as questões que sejam de conhecimento oficioso.
Recorre-se para se reagir contra uma decisão jurisdicional que se
considera não estar conforme à lei, por enfermar de vício de forma
- nulidades ou inexistência - ou de fundo - erros de julgamento, não
se destinando os recursos a obter, no tribunal “ad quem”, decisões
novas, mas unicamente a impugnar decisões proferias no tribunal
“a quo”, dada a sua finalidade de reapreciar decisões e não criá-las
“ex novo”, salvo relativamente a questões de conhecimento oficioso
(cfr. A. dos Reis, “Cód.P. Civil, Anotado”, vol. V, pg.113, Castro
Mendes, ob.cit.pgs.27/28, Ferreira Pinto e Guilherme Pereira da Fon-
seca, “Direito Processual Administrativo Contencioso”, pg.128, e Ar-
mindo Ribeiro Mendes, “Recursos em Processo Civil”, pgs.175/176
e 197/199).

De realçar é, ainda, para o caso específico dos autos, que, nos
termos do arto. 21o., 3, do ETAF, “O leno de cada Secção apenas
conhece de matéria de direito, salvo quando decida em primeiro grau
de jurisdição”.

2.3. Posto isto, vejamos se à recorrente assiste razão, em função
das conclusões que formulou, acima transcritas.

Afirma esta, em primeiro lugar, verificar-se a figura da prescrição,
por estarem a ser exigidos juros para além de cinco anos, invocando
o arto. 310o. d), do CPCJ, por manifesto lapso, quanto ao diploma,
pois quereria referir-se, certamente, ao Cód. Civil.

Ora, como se viu, ficou assente, em sede factual, tendo sido de-
vidamente salientado no acórdão da Secção, que os juros exigidos
respeitam a um período inferior a 5 anos.

Assim, a premissa de que parte a recorrente para concluir pela
prescrição de juros, assume-se como divergência em matéria de facto,
cujo conhecimento está vedado a esta formação do Tribunal - citado
arto.21o., 3, do ETAF - com a consequente impossibilidade de pro-
núncia sobre eventual ilegalidade atenta a invocada prescrição de
juros e o preceituado no arto. 310o., d), do Cód. Civil.

Improcede, pois, a primeira conclusão formulada no recurso e bem
assim a terceira, esta limitada à asserção da ilegalidade e injustiça
da exigência de juros para além dos legais, a qual, obviamente correcta,
fica prejudicada e sem qualquer conteúdo útil dada a improcedência
da primeira.

Quanto à 2a. conclusão, não ter sido extemporâneo o requerimento,
face às constantes suspensões de execução e entendendo-se, pela lei-
tura da alegação, que a recorrente se quis referir ao requerimento
de fls. 2 dos autos, vem esta colocar ao Tribunal questão nova, sobre
qual, portanto não deve incidir pronúncia.

Na verdade, referiu-se no acórdão da Secção - cfr. supra, ponto 2.1
- que a decisão da instância rejeitara, por extemporaneidade, o pedido
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formulado pela recorrente, não tendo esta atacado tal parte dessa
decisão. E, consequentemente, não se debruçou o acórdão sobre tal
questão, pelo que da mesma não pode, agora, conhecer-se, na rea-
preciação desse aresto. E, mesmo que se entendesse tratar-se de ques-
tão de conhecimento oficioso, estava a mesma já decidida com trânsito
em julgado por não impugnada no recurso interposto para a Secção,
nos termos do arto. 684o., 3, do C.P.Civil (cfr. A. Ribeiro Mendes,
ob.cit., pg.176).

Improcede, assim, igualmente a 2a. conclusão do recurso.
Finalmente, na 4a. conclusão, diz a recorrente ser inconstitucional

o executado não ter a possibilidade de se defender neste processo,
o que lhe acarreta prejuízos irreparáveis.

Ora, para além de não concretizar qualquer norma aplicada no
acórdão da Secção, inconstitucional “per se”, ou cuja interpretação
fosse violadora das disposições ou princípios consagrados na Cons-
tituição (cfr. Ac. do T.C., no.328/94, de 13 de Abril 94, publicado
no D.R., II Série, de 9.11.94), certo é que, contrariamente ao que
alega, a recorrente viu as suas razões devidamente apreciadas na ins-
tância e na Secção, amplamente e até para além do que seria exigível,
pois que, como se refere no aresto recorrido, “. . . a aludida extem-
poraneidade não impediu, assim, o conhecimento das questões ale-
gadas pela R que, dada a sua natureza, foram devidamente apre-
ciadas. . .”

Improcedem, assim, totalmente, as conclusões do recurso, devendo
manter-se na ordem jurídica o aresto recorrido.

3. Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça e a procuradoria,

respectivamente, em 70.000$00 e 70 %.

Lisboa, 8 de Fevereiro de 1995. — João José Coelho Dias (Re-
lator — Carlos Alberto Pereira Gouveia Horta do Valle — Ernâni
Marques da Silva Figueiredo — Francisco Rodrigues Pardal — Do-
mingos Brandão de Pinho — José de Jesus Costa — Manuel Fernando
dos Santos Serra — Agostinho Castro Martins — Benjamim Silva Ro-
drigues — Abílio Madeira Bordalo. — Fui presente, António Mota
Salgado.

Acórdão de 8 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Oposição de acórdãos.

Doutrina que dimana da decisão:

Existe oposição de acórdãos da Secção do Contencioso Tri-
butário do STA se um decide que, na liquidação do imposto
sucessório efectuada antes da redacção do art.o 30.o do
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Código da Sisa e do Imposto sobre Sucessões e Doações
dada pelo DL n.o 252/89, de 9 de Agosto, não deve atender-se
ao aumento do valor matricial de prédios resultante de ce-
lebração de novos arrendamentos celebrados entre a aber-
tura da herança e a data da liquidação, e outro decide
que, na liquidação do mesmo imposto efectuada também
antes do citado DL n.o 252/89 deve atender-se ao aumento
do valor matricial resultante de novos arrendamentos ce-
lebrados entre a abertura da herança e a liquidação;

Recurso n.o 15.342. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: António
Bernardino Ferreira Camilo e Outros; Relator: Exmo. Senhor Con-
selheiro Dr. Jesus Costa.

Acordam no Pleno da Secção de Contencioso Tributário do Su-
premo Tribunal Administrativo:

I — A Fazenda Pública interpôs o presente recurso do acórdão
de 9.2.94, de fls. 86 a 93, da Secção do Contencioso Tributário deste
Supremo Tribunal, ao abrigo do disposto no art.o 30.o, alínea b),
do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais, por oposição
ao acórdão da mesma Secção do STA de 17.2.1993, no recurso
n.o 13 716.

Alega a recorrente que o acórdão recorrido decidiu que, para efeitos
do disposto no art.o 30.o do Código da Sisa e do Imposto sobre Su-
cessões e Doações (d’ora em diante designado por CSISSD), o au-
mento do valor matricial dos prédios resultante de novos arrenda-
mentos posteriores à data da abertura da herança não deve ser levado
em consideração, ao contrário do que fez a Repartição de Finanças
de Vila Real, ao passo que o acórdão da Secção do Contencioso
Tributário deste STA de 17.2.1993 decidiu que, para efeitos do dis-
posto no citado art.o 30.o, o valor colectável relevante é o matricial
à data da liquidação, e que só assim não seria a diferença de valores
entre a data da transmissão e a da liquidação resultasse de alterações
radicais da riqueza transmitida (obras, melhoramentos) entretanto
ocorridos, que não em resultado de meras alterações de rendas dos
prédios transmitidos.

Existe, pois, uma manifesta contradição entre os dois acórdãos que
se impõe clarificar, pelo que o Pleno deve considerar essa oposição
e mandar prosseguir o recurso.

O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto emitiu o parecer de que se
verifica a alegada oposição de acórdãos.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir se se verifica ou não opo-
sição de acórdãos.

Vejamos, pois.
II — Para que exista oposição de acórdãos, e como é jurisprudência

pacífica, é mister que sejam idênticos os factos contemplados em
ambas as decisões, que a questão fundamental de direito decidida
seja a mesma e que os acórdãos tenham sido proferidas no domínio
da mesma legislação, como tal se considerando sempre que se não
verifique uma substancial alteração de regulamentação jurídica — cfr.,
de resto, a alínea b) do art.o 30.o do ETAF.
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Ora, confrontando os dois acórdãos considerados, logo se constata
verificarem-se todos os pressupostos para que deva concluir-se pela
oposição de acórdãos.

Na verdade, os factos sobre que versaram ambos os acórdãos são
perfeitamente idênticos: trata-se de liquidações de imposto sucessório
em que se tomou em consideração o aumento de valor matricial ocor-
rido por virtude da celebração de novos arrendamentos entre a aber-
tura da herança e a data da liquidação.

Por outro lado, em ambos os acórdãos se verifica a decisão da
mesma questão fundamental de direito, isto é, a de saber se o aumento
de valor matricial de prédios transmitidos jure hereditario resultante
de novos arrendamentos celebrados entre a data da abertura da he-
rança e a data da liquidação releva para o apuramento do valor dos
prédios a considerar na liquidação do Imposto Sucessório, nos termos
e para os efeitos do disposto no art.o 30.o do CSISSD.

Por último, ambos os acórdãos foram proferidos no domínio da
mesma legislação.

Nestes termos, acorda-se em que se verifica a oposição de acórdãos
invocada pela recorrente e, em consequência, ordena-se que o recurso
prossiga, devendo seguir-se os demais termos, de harmonia com o
preceituado no n.o 2 do art.o 767.o do Código de Processo Civil.

Sem custas, por não serem devidas.

Lisboa, 8 de Fevereiro de 1995. — José de Jesus Costa (rela-
tor) — Francisco Rodrigues Pardal — Carlos Alberto Pereira Gouveia
Horta do Valle — Ernâni Marques da Silva Figueiredo. — Fui pre-
sente, António Mota Salgado.

Acórdão de 8 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Direito processual. Recurso. Oposição do Acórdão.

Doutrina que dimana da decisão:

Só é admissível recurso para o Pleno da Secção se os Acórdãos
ditos em oposição decidiram idêntica questão fundamen-
tação de direito e no decurso de uma legislação.

Recurso no 15.825, em que são recorrente Augusto Álvaro Marques
Duarte e recorrido Fazenda Pública, e do qual foi Relator o Exmo.
Conso. Dr. Carlos Alberto Pereira Gouveia Horta do Valle.

Acordam no Pleno da Secção de Contencioso Tributário do Su-
premo Tribunal Administrativo.

Augusto Álvaro Marques Duarte, inconformado com o Acórdão
da Secção de 4 de Maio de 1994 na parte em que, negando provimento
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ao recurso por ele interposto do Acórdão do Tribunal Tributário
de 2a Instância, manteve a ali decretada improcedência da oposição
por ele deduzida numa execução fiscal contra o mesmo feita reverter,
veio recorrer para o Pleno da Secção com o fundamento de que
o aludido aresto estava em oposição com um outro proferido pela
mesma Secção em 22 de Janeiro de 1992.

Nas alegações a que se refere o no 3 do artigo 765o do Código
de Processo Civil conclui no sentido de que - ambos os Acórdãos,
sobre a mesma questão, que era a de saber se o regime do artigo
13o do Código de Processo Tributário seria ou não aplicável a todos
os processos pendentes à data (em vigor) da entrada em vigor do
mesmo Código, assentam sobre soluções opostas, já que enquanto
o acórdão recorrido decidiu que o regime do arto 15o citado não
era de aplicação retroactiva, não o aplicando ao caso dos autos pese
embora a sua pendência antes da vigência do c.p.T., o acórdão fun-
damento decidiu que o regime do arto 13o era de aplicação aos pro-
cessos pendentes e pois de forma retroactiva.

O Exmo. Representante da Fazenda Pública contrapôs que não
se verificava a apontada oposição por os Acórdãos em causa não
terem sido proferidos no domínio da mesma legislação.

Idêntico entendimento perfilha o Exmo. Magistrado do Ministério
Público que refere no seu parecer que no Acórdão recorrido se in-
terpretaram e aplicaram os artigos único do D.L. 68/85 e 16o do
Código de Processo das Contribuições e Impostos, no acórdão fun-
damento foi interpretado e aplicado o artigo 13o do Código de Pro-
cesso Tributário, não sendo pois a mesma, a legislação sob domínio
da qual foram proferidas tais decisões.

Tudo visto.
Para relevantemente se poder falar em oposição de julgados le-

gitimadora do recurso para o Pleno da Secção nos termos do artigo
24o, al. b) do E.T.A.F., é indispensável que os Acórdãos ditos em
oposição tenham decidido sobre a mesma questão fundamental de
direito, aplicando os mesmos preceitos legais, de forma diversa, a
idênticas situações de facto.

Nos dois julgados em causa, o problema que se lhes colocou foi
o de saber quais eram os pressupostos e forma de estruturação da
responsabilidade dos sócios gerentes de sociedades originariamente
executadas por dívidas de impostos, questão essa surgida com uma
decretada reversão de execução contra aqueles mesmos ao abrigo
do artigo 16o do C.P.C.I., após uma certificada insuficiência patri-
monial da sociedade para solver os aludidos créditos do Estado.

A identidade da questão de direito, que se situa pois no âmbito
do instituto da responsabilidade subsidiária dos sócios gerentes de
responsabilidade limitada, é clara.

Também não suscita dúvidas a similitude das subjacentes situações
de facto, em que a falta de coincidência se limita aos anos a que
respeitam as dívidas em execução, mas todas elas não posteriores
a 1987, sendo anteriores a tal ano, em termos de solução jurídica,
no Acórdão recorrido.

Ainda dúvidas também não surgem quanto ao pressuposto da iden-
tidade da legislação ou regulamentação jurídica no domínio dos quais
os Acórdão foram proferidos.

13

Com efeito, quando tal ocorreu, estava já em plena vigência o
artigo 13o do Código de Processo Tributário, que regula aquela falada
responsabilidade subsidiária.

Resta pois saber se tal disposição foi objecto de interpretações
diversas, conducentes a diferentes soluções.

Parece claro que sim.
Na verdade, o Acórdão fundamento, colocado sobre a questão da

ocorrência dos pressupostos da reversão decretada ao abrigo do citado
arto 16o, a seu ver posteriormente completado pelo § único do D.L.
68/87, entendeu que aquele arto 13o, ou melhor, o regime nele contido,
se aplicava retroactivamente, logo pois a todos os processos pendentes,
ficando relegado para plano sem interesse a questão de saber da
prevalência de uma das construções daquela responsabilidade, a do
artigo 16o citado, ou a de tal norma depois de completada pelo §
único do D.L. 68/87. Como refere expressamente o Acórdão recorrido
”não sofre dúvida na verdade que o regime do C.P.T. é aplicável
aos processos de execução fiscal pendentes por dívidas de contribuição
e impostos, quer estas tenham nascido antes, quer depois da entrada
em vigor do Decreto-Lei no 68/87”.

Artigo 13o aquele nos termos do qual, e no entendimento do Acór-
dão recorrido, (os aludidos responsáveis subsidiários) a aludida res-
ponsabilidade subsidiária, assenta na culpa, competindo aos revertidos
o ónus de provar que não tiveram na diminuição do património da
sociedade de modo a tornar-se insuficiente para satisfação dos créditos
fiscais.

Diferente é a posição assumida no Acórdão recorrido. Nele, com
efeito, e na perspectiva de que o momento decisivo como gerador
daquela responsabilidade, é o da ocorrência do facto tributário, en-
tendeu não ser aplicável ao caso dos autos, em que as dívidas respeitam
aos anos anteriores a 1987, nem o regime enunciado no artigo 13o

do Código de Processo tributário, nem o constante do citado artigo
16o do C.P.C.I. já completado pelo D.L. 68/87.

Como refere o Acórdão, ”o artigo 16o do C.P.C.I. aplicar-se-á a
todos os processos de execução fiscal instaurados, relativos a todos
os factos tributários ocorridos anteriormente à entrada em vigor do
D.l. 68/87 ... por ser a verificação do facto tributário geradora da
responsabilidade, determinando o momento da aplicação do D.l. 68/87
e arto 13o do C.P.T.”.

Artigo 16o aquele que, e nos termos do mesmo Acórdão, postulava
uma responsabilidade ”ex lege”, baseada na culpa funcional dos ge-
rentes, que eram responsáveis ipso-jure pelos créditos de contribuição
e impostos liquidados a empresas de responsabilidade limitada.

Não é pois exacto, com o devido respeito, afirmar-se que os Acór-
dãos não foram proferidos no domínio da mesma legislação. Pese
embora o Acórdão recorrido haja optado pela aplicação do regime
contido no artigo 16o do C.P.C.I. face ao aquele outro contido no
preceito agora complementado pelo § único do D.L. no 68/87, o certo
é que para poder chegar a tal termo de opção teve que julgar ina-
plicável, pelas razões expostas, o citado artigo 13o, o que expres-
samente fez.

E nessa perspectiva, (que) é inegável que oposição exista entre
os julgados sob exame. A legislação em vigor à data das decisões,
foi por uma delas tida aplicável e pela outra como não invocável.
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Termos em que se acorda em julgar verificada a invocada oposição,
ordenando-se o seguimento do recurso.

Sem custas.

Lisboa, 8 de Fevereiro de 1995 - Carlos Alberto Pereira Gouveia
Horta do Valle (Relator) - Ernâni Marques da Silva Figueiredo Fran-
cisco Rodrigues Pardal - Agostinho de Castro Martins. - Fui presente:
António Mota Salgado.

Acórdão de 8 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Processo. Oposição de acórdãos. Competência dos tribunais
de 1a instância para apreciação da liquidação de taxas,
mais-valias e demais rendimentos gerados em relação fiscal.
Caso dos impostos.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Não existe oposição entre os acórdãos quando num acór-
dão - acórdão recorrido - está em causa a vindicação
de um imposto e no acórdão fundamento está em apre-
ciação uma taxa.

2 — Não havendo oposição, o recurso considera-se findo.

Recurso no. 17.311, em que é Recorrente Fazenda Pública e Recorrido
SÓBRIA-Sociedade Geral de Administração Imobiliária, SA, e de
que foi Relator o Exmo. Conso. Dr. RODRIGUES PARDAL.

Acordam, em conferência, no Pleno da Secção de Contencioso
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

A digna representante da Fazenda Pública veio, nos termos do
art. 30, alínea b), do ETAF, interpor recurso para o Pleno da Secção
de Contencioso Tributário, por o acórdão de 11.5.94 - recurso no

17311 - estar em oposição com acórdão proferido por esta Secção
de Contencioso Tributário de 18.01.89 - recurso no 5582 (no Apêndice
ao DR de 12.10.90, nos AD, 331 p. 932), quanto a mesma questão
de direito: competência dos tribunais tributários de 1a instância para
a apreciação de liquidação de taxas, mais-valias e outros rendimentos
gerados em relação fiscal.

A recorrente (R) alega que entre os dois acórdãos se verifica a
invocada oposição:
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- Foram proferidos sobre a mesma questão de direito fundamental:
competência dos tribunais para apreciar a liquidação das taxas mu-
nicipais e outros rendimentos gerados em relação fiscal (art. 22, no

2, da L1/87, de 6.1);
- Assentaram em soluções opostas: no acórdão recorrido - de 11.5.94

- decidiu-se que da liquidação de ”taxa de deficiência de aparcamento”
cabe directamente impugnação judicial, sendo competente o tribunal
tributário de 1a instância; enquanto no acórdão fundamento - 18.1.89
- decidiu-se que da decisão autárquica sobre reclamação de liquidação
de taxa de compensação cabe recurso para o tribunal tributário de
1a instância e não impugnação judicial directa (arts. 22, no 2, da L1/87
e 5 e 89 do CPCI);

- Os dois acórdãos foram proferidos no domínio da mesma le-
gislação: nos dois casos esteve em causa a questão de saber qual
o âmbito de aplicação do disposto no no 2 do art. 22 da L1/87 (Lei
das Finanças Locais).

A sociedade recorrida não contra-alegou.
O distinto magistrado do Ministério Público junto deste Supremo

Tribunal é de parecer que se dê por findo o recurso, por não haver
oposição entre os acórdãos em causa: a questão fundamental de direito
decidida no acórdão-fundamento foi a seguinte: da decisão autárquica
proferida sobre a reclamação da liquidação de «taxa de compensação
por aparcamento deficitário» cabe recurso para o tribunal tributário
de 1a instância, nos termos dos arts. 22, no 2, da L1/87 e 62, no1,
alínea g), do ETAF, e não impugnação judicial nos termos dos arts.
5 e 89 do CPCT e 62, no 1, alínea a) do ETAF;

por seu lado, no acórdão recorrido a questão fundamental de direito
foi a seguinte: a «taxa de compensação por aparcamento deficitário,
não é uma taxa, mas um imposto.

Assim, uma vez que nesses dois acórdãos não foram proferidas
pronúncias contraditórias sobre a mesma questão fundamental de di-
reito, falha um dos pressupostos do recurso por oposição de acórdãos
regulado no art. 763, no 3, e segs. do CPC, aplicáveis ex vi art. 102
LPTA.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
1.Vê-se do relatado que é preciso analisar se há a alegada oposição

entre os acórdãos em causa, pressuposto do seguimento do presente
recurso.

Nos termos do art. 30, alínea b), do ETAF, cabe recurso para
o Pleno da Secção de Contencioso Tributário, com fundamento em
oposição de julgados, quando o acórdão recorrido, relativamente ao
mesmo fundamento de direito e na ausência de alteração substancial
da regulamentação jurídica tenha perfilhado solução oposta a do acór-
dão da mesma Secção dado como acórdão fundamento.

A solução oposta só se verifica quando a mesma norma jurídica
tenha sido interpretada e aplicada de modo diverso a situações de
facto constituídos por elementos essencialmente idênticos que de-
veriam merecer, por concretizarem uma mesma hipótese normativa,
tratamento jurídico igual.

No acórdão fundamento está em causa o ataque à liquidação da
taxa de compensação e no acórdão de que se recorre sindicou-se
a liquidação da taxa de «deficiência de aparcamento».
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Vejamos, pois se se verifica a invocada oposição.
- O acórdão recorrido decidiu que, se a quantia liquidada fosse

uma taxa, o tribunal tributário só seria competente após o uso do
procedimento gracioso necessário, previsto no art. 22, no 2, da L1/87,
porém, se fosse um imposto - como na realidade era, por não haver
qualquer contraprestação, qualquer nexo sinalagmático - o processo
usado pela impugnante, através da deduzida impugnação judicial, era
o adequado e o tribunal tributário era o competente.

Quer dizer: a quantia impugnada era um imposto e, por isso, a
impugnação judicial deduzida, tinha de ser interposta perante o Tri-
bunal Tributário de 1a instância (art. 22, no 1, da L1/87).

- O acórdão fundamento - ac. de 18.01.89 - decidiu que a quantia
liquidada era uma taxa - taxa de compensação efectuada no processo
de aprovação de alterações ao projecto de licenciamento de construção
- e que a reacção deduzida perante o Ex.mo Presidente da Câmara
Municipal de Lisboa foi indeferida - art. 22, no 2, da L1/87 - e desse
indeferimento da reclamação da liquidação da taxa cabia recurso para
o Tribunal Tributário de 1a instância.

Assim, a quantia impugnada era uma taxa, daí que a primeira sin-
dicabilidade era apreciada pelos órgãos executivos da autarquia e
da decisão desta competia recurso para o tribunal tributário de 1a

instância.
Resulta, portanto, do cotejo destas duas decisões que há diferenças:

no acórdão recorrido está em causa a vindicação de um imposto e
no acórdão fundamento está em apreciação uma taxa, daí que se
esteja em presença de situações diversas as quais levaram a um acórdão
- o recorrido - a decidir que a norma aplicável era o art. 22, no

1, da L1/87 e o acórdão fundamento a basear-se no art. 22, no 2,
da L1/87.

Poder-se-á dizer que, em qualquer dos acórdãos, estava em dis-
cussão receitas do município não inscritas no art. 4, no 1, da L1/87,
mas sim receitas provenientes de taxas, mais-valias e demais ren-
dimentos gerados em relação fiscal e, por conseguinte, estavam abran-
gidas pela previsão do art. 22, no 2, da L1/87, pelo que seria indiferente
o facto de tais receitas se poderem qualificar como verdadeiros im-
postos, uma vez que estes, nos termos do citado art. 22, no 1, só
serão os enumerados no art. 4 no 1, alínea a), os quais, salvo a taxa
municipal de transportes - que ainda não é cobrada - são liquidados
pelas repartições de finanças.

Porém, este entendimento entrava na apreciação do decidido no
acórdão recorrido o que não está no objecto do presente recurso.

2. Em face do exposto, verifica-se que nos dois acórdãos não foram
proferidas pronúncias contraditórias sobre a mesma questão funda-
mental de direito, como exige o art. 763, no 1, do CPC, aplicável
ex vi art. 102 da LPTA, pelo que não se preenchem os requisitos
previstos na lei o que significa que não existe oposição entre os dois
referidos acórdãos e, em consequência, o processo tem de conside-
rar-se findo (arts. 30, no 1, alíneas b) e c), do ETAF, 766 e 767
no 1 do CPC).
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Nestes termos, acordam em declarar que não existe oposição entre
os acórdãos referidos e, em consequência, o recurso considera-se findo.

Não são devidas custas (art. 3 da Tabela de Custas no STA).

Lisboa, 8 de Fevereiro de 1995. - Francisco Rodrigues Pardal (Re-
lator) - Carlos Alberto Pereira Gouveia Horta do Valle - Ernâni
Marques da Silva Figueiredo - Agostinho Castro Martins - Fui pre-
sente: António Mota Salgado.

Acórdão de 8 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Oposição de julgados. Identidade da questão de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

Verifica-se a identidade da questão de direito, para o efeito
da existência de oposição de julgados que serve de fun-
damento ao recurso para o Pleno da Secção, quando é
divergente a aplicação da mesma norma jurídica sobre a
parte da matéria de facto que constitui campo de conhe-
cimento de ambos os julgados e em que a identidade também
se manifesta.

Recurso no. 18.075. Recorrente: Tinturaria Portugália, Lda.; Recor-
rida: Fazenda Pública; Relator: o Exmo.Senhor Conselheiro Dr. Er-
nâni Figueiredo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformada com o acórdão da Secção que revogou em parte
aresto do TT2a instância e julgou improcedente a oposição que havia
sido deduzida pela Tinturaria Portugália, Lda, contra a execução fiscal
movida para cobrança de dívida por contribuições e multa do regime
do Fundo de Desemprego, no montante de 2 752 678$00, veio a opo-
nente recorrer para o Pleno com base em oposição de julgados com
o acórdão da mesma Secção, de 7.3.84, publicado em Ap. DR, de
14.8.86, p. 178.

Concluiu as alegações a sustentar a identidade da natureza das
dívidas às execuções contra as quais reagiram as oposições julgadas
nos arestos em alegada oposição de julgados, a identidade dos fun-
damentos das ditas oposições, ser a mesma a questão de direito julgada
— a ilegitimidade da executada por não ser a possuidora dos bens
e actividade que originaram as contribuições — e serem opostas as
soluções dadas pelos dois acórdãos.

A FaPa admitiu a existência da invocada oposição.
O mesmo aduziu o EPGAdjunto.
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Cumpre apreciar.
Não vem comprovado o trânsito em julgado do acórdão fundamento

na Secção, mas o mesmo presume-se, nos termos da parte final do
art. 763o/4 do CPCivil, aplicável ex vi dos arts. 131o/1 e 102o e ss
da LPTA.

Da lei (arts. 30o/b) do ETAF e 763o do CPC) e da jurisprudência
corrente extrai-se que a oposição de julgados pressupõe asserções
antagónicas dos arestos tidos como opostos quanto à mesma questão
de direito, com base em situações de facto e enquadramentos jurídicos
idênticos (cf, por todos, Ac. do TPleno deste tribunal, de 21.6.88,
em AD 329/709).

No caso em apreço a identidade da situação de facto manifesta-se
em que, sendo a mesma a pessoa da executada em ambos os acórdãos,
à sua situação de ocupada e gerida pelos trabalhadores desde 18.11.74
e impedimento dos seus sócios gerentes de entrar na sua fábrica,
se reportam os probatórios de ambos os arestos.

Ainda, se verifica que os períodos a que respeitam os factos ge-
radores das dívidas exequendas (de Dezembro de 74 a Julho de 76,
no caso do aresto recorrido, de 1975 a 1978 no acórdão fundamento)
são ambos posteriores àquela data e anteriores à data do abandono
das instalações da sede da oponente pelos trabalhadores, em Fevereiro
de 1979.

Diferentes são, contudo, as causas das dívidas exequendas (no caso
do acórdão recorrido contribuições, compensação pela mora e multa,
devidos ao Fundo do Desemprego, no acórdão fundamento impostos
de compensação e circulação e contribuições à caixa de previdência).

Perante a mesma pretensão do oponente, em ambos os acórdãos,
a da sua ilegitimidade como executada por não ser a possuidora dos
bens e actividade que originaram a dívida exequenda, ambas fundadas
no mesmo preceito permissivo — o art. 176o/b) do CPCI — os acór-
dãos em presença deram, contudo, soluções divergentes ao ponto,
na medida em que o acórdão recorrido deu relevo à falta de relação
directa entre a dívida exequenda e os bens penhorados, vendo essa
falta de relação directa verificável em dívidas derivadas das contri-
buições ao Fundo do Desemprego que se originavam em relações
jurídicas de trabalho, enquanto o acórdão fundamento se alheou de
tais dados e do relevo que o acórdão recorrido lhes conferiu, quando
é certo que em parte do campo de facto do seu conhecimento havia
dívidas de conformação similar: — a das contribuições à caixa de
previdência.

Assim, é neste campo, em que se encontram ambos os acórdãos
— seja, o das dívidas de prestações em que se não verifica a referida
relação directa entre a dívida e os bens que a originaram — que
se implantou a identidade da questão jurídica que veio a receber
soluções opostas em ambos os arestos em presença.

E que justifica que se dê por verificada a alegada oposição de
acórdãos para o efeito de servir de fundamento ao recurso.

Termos em que se decide existir oposição de julgados, prosseguindo
os autos seus termos, conforme art. 767o/2 do CPCivil.

Sem custas.

Lisboa, 8 de Fevereiro de 1995. — Ernâni Marques da Silva Fi-
gueiredo (Relator) — Agostinho Castro Martins — Francisco Rodri-
gues Pardal — Carlos Alberto Pereira Gouveia Horta do Valle. — Fui
presente, António Mota Salgado.
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