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Anotacao de J . L. Saldanha Sanches

Acdrdio do STA de 1993/04,'-11

11" E que para demonstracao da tese defendida pela recorrida nao basta, so por
si, o mero arranjo contabilistico das verbas, relevante e, antes, a sua natureza, ja
que ao direito fiscal importa sobretudo a real configuracao das situacdes de facto "a
realidade economica a realidade de facto" a realidade economica conforme acordaos
do STA de 23107180 e 11103181 (in Acordcios Doutrinais n's 227 pag. 1310 e 2361237,
pag. 1049;
1 2 W e acordo com o n' 1 do art"'
do C6digo do Imposto de Mais-Valias sao
excluidos d a incid6ncia em Mais-Valias, a natureza de rendimentos tributaveis em
Contribuiclo Industrial:

Ora, os ganhos tributaveis em Contribuieao Industrial s i o os resultantes de
do Codigo da
proveitos da actividade comercial e industrial e, segundo o art"5"
Contribuicio Industrial so nao contam para efeito deste imposto os proveitos ou
ganhos realizados mediante transmisslo onerosa de elementos do activo
imobilizado ou de bens ou valores mantidos como reserva ou para fruicao, mas
como estamos nesta situacao, logo, de concluir que todos os proveitos ou ganhos
realizados com a transmisslo de bens permutaveis da empresa sao tributaveis em
Contribui~aoIndustrial;
13"ssim,
os lucros obtidos com a venda dos imoveis constituem materia
tributavel em Contribuieao Industrial, e nao em Imposto de Mais-Valias, nho
padecendo a liquidacao de qualquer ilegalidade.
Em face do exposto, o douto acordlo de que se recorre violou os artigos l', 2%
25"odos do C6digo da Contribuiqao Industrial>>(sic.) (Observe-se que o recorrente,
deve querer refeno n' 1 0 V a s conclusdes, com o emprego da palavra ((contenclo>~,
rir-se a (construeao>>).
A impugnante contra-alegou, pugnado pel0 bem fundado do ac6rdao recorrido.
0 Exm' Procurador-Geral Adjunto emitiu o parecer de que o recurso n i o merece
provimento, visto que, por um lado, vem assente, em materia de facto, que a
impugnante, embora tenha adquirido os imdveis para revenda, mudou de ideias e
passou a destina-10s a rendimento ou fruicao, e, por outro, que nada obstava a que
a impugnante mudasse a afecta~aodos predios, antes pel0 contrario a propria lei a
configurar um caso em que a tributaeao a titulo de imposto de mais-valias ou de
contribuigao industrial pode nao depender do proprio act0 de aquisicfio e das intendes
existentes no momento em que ela ocorreu, mas antes do comportamento futuro do
adquirente - o caso, sustenta, d a presuncao juris et de jure subjacente ao # 1-0
art"'
do C6digo do Imposto de Mais-Valias.
Colhidos os vistos dos Adjuntos, cumpre decidir.
I1 - Flui do exposto que a unica quest50 a decidir a de saber se os predios acima
aludidos, que foram incluidos na contabilidade da sociedade ora recorrida corno bens
do activo imobilizado, revestem de facto essa natureza ou se devem antes ser
qualificados como bens do activo permutavel da sociedade.
Desta qualificaciio depende a tributaqao em imposto de Mais-Valias ou em
contribuicao industrial.
Codigo d a Contribuicao Industrial preceitua que nao
Com efeito, o art' 25"o
contam para a determinacao do lucro tributavel: a ) As mais-valias e as menos-valias.
mesmo artigo dispde o seguinte:
Por sua vez, o 1"o
..Para efeitos deste Codigo, so se consideram, respectivamente. mais valias e
menos-valias os proveitos ou ganhos realizados e as perdas sofridas mediante
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transmissao onerosa, qualquer que seja o titulo por que se opere, em elementos
do activo imobilizado ou em bens ou valores mantidos como reserva ou fruigao...
Assim, face a estes preceitos, nao sofre qualquer duvida que, n a 1"aquela.s
hipoteses, os ganhos obtidos com a sua alienacho estavam sujeitos a imposto de Mais-Valias; n a segunda, porem, tais ganhos eram tributaveis em contribuicao industrial.
Este, pois, o thema decidendum. Vejamos.
I11 - 0 acordao recorrido considerou provada a seguinte matCria de facto, que este
STA n2o pode questionar, em face do disposto no a r t V l c , ne 4, do ETAF, aprovado
pel0 DL n' 129184, de 27 de Abril:
<<a)Nos termos dos seus estatutos, a impugnante exerce as actividades
enumeradas a fls. 13 e dentro destas tem vindo a esercer a actividade de
compradora de predios para revenda;
b j 0 capital social d a impugnante de 200 000 000$00 que se divide em 200 000
acgdes de 1000$00 cada uma (fls. 14 e 15) das quais a Companhia de Seguros
Imperio, EP possuia 193 250 (fls. 21);
ci Esta seguradora Presidente do Conselho de Administra~aoda impugnante (fls.
17 e 18);
d) E define as orientacdes de gestao d a impugnante nomeadamente quanto
constituicdo, transformac80 e destino do parque imobiliario da mesma
impugnante;
e) A impugnante apresentou em tempo as dec. mod. 2 de contribuiqao industrial
acompanhadas dos documentos e elementos complementares e as declaraedes
de imposto de mais-valias referentes aos exercicios de 1979, 1980 e 1981 (fls.
22 a 32);
f j Em Maio de 1984 foi a impugnante notificada para pagar a contribuicao industrial e juros compensatorios constantes de fls. 33, 34 e 35;
g ) Em Setembro de 1984 foi avisada nos termos de fls. 36 de que em Outubro de
1984 estaria a pagamento a 1"restaclo;
h) Em Novembro de 1984 recebeu a notificac80 de fls. 37 nos termos da qual a
contribuigao industrial de 1979 era alterada nada tendo a pagar face deducao
nos termos do art"9Vo
C.C.I. na importsncia de 2 058 065$00;
i) A Administra~aoFiscal adicionou, no exercicio de 1979 o lucro d a venda do
terreno d a Costa da Caparica no montante de 14 857 137$00 e, no exercicio
de 1981, o lucro da venda d a obra da Avenida da Liberdade, 144 a 156, no
montante de 47 093 780$00;
j) Em 23.6.1972 a impugnante comprou, por 15 050 000$00, um terreno para
construg80 resultante d a demoligiio dos n% 1146, 148 e 150 a 158 na Avenida
da Liberdade com isengao de sisa por o destinar a revenda (fls. 38 a 44) a qual
veio a ser paga conforme consta de fls. 45;
1) Em 10.11.72 e 15.12.72 a impugnante comprou 317 e 417, respectivamente, do
predio contiguo com o n' 144 pelos precos, respectivamente de 2 500 000$00 e
5 450 000$00 (fls. 46 a 58);
mi No act0 da escritura pagou a sisa dos 317 (fls. 59) tendo vindo a pagar, em
14.1.75, a sisa referente aos 4i7 (fls. 60):
ni Este predio foi objecto de ocupacao por mais de 50 pessoas (fls. 61 e 62);
01 As licencas de demolicao e construcao para estes im6veis foram emitidas
em 31.8.1979 (fls. 64 a 661, destinando-se a construcao e arrendamento
comercial:
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p) A Companhia de Seguros Imperio, unica accionista da ISU - Estabelecimento de Saude e Assistgncia, S.A.R.L. (fls. 69) vinha procurando dotar
esta sua associada com uma nova unidade hospitalar para valer como clinica
aberta ao public0 em geral e em apoio ao langamento do Seguro Saude
Imperio;
q) Em 30.12.1981 a impugnante celebrou a escritura de permuta de fls. 72 e ss.
pela qual permutou o imdvel referido por um predio em construc80 situado na
freguesia de Santa Maria de Belem;
,j Submeteu a impugnante Cimara Municipal de Lisboa um project0 de obras de
a l t e r a ~ d oe ampliagao para o qual foi emitida licenga de construg80 em
1.10.1982 (fls. 76 e 77);
s) E m 16.5.1974 a impugnante comprou para revenda o imovel identificado
n a escritura de fls. 79 e ss.. situado na Costa da C a ~ a r i c aonde existia um
salao de cinema e outras instalagdes para comercio, pel0 que ficou isenta de
sisa;
t ) Para fazer valer o seu direito construgao teve a impugnante que recorrer aos
tribunais (fls. 84 e ss.):
u ) Enquanto o predio n i o foi demolido a impugnante comparticipou nas receitas
de exploragao do cinema tendo recebido em 1975 a quantia de 198 804$00
conforme consta de fls.109 a 113;
u) Relativamente a este predio a impugnante, dando-lhe outro destino, veio a
pagar a sisa em 30.6.78 conforme resulta de fls. 114;
x ) Feita a demoligio, a impugnante vendeu este prkdio em 1979 apenas com as
escavaqdes feitas, a fim de resolver os seus problemas de liquidez;
z ) Apos o exame escrita de fls. 130 e ss. a Administragao Fiscal corrigu a materia
colectavel nos termos de fls. 119 e ss.. .

IV - Quid juris?
1 - NGo fornece a lei o conceit0 de ((elementos do activo imobilizado>>,constante
do 1"o
art"59
do Codigo da Contribuigao Industrial.
Tem a doutrina considerado que se trata de bens que nao sao produzidos ou
adquiridos com vista s u a revenda com o objectivo de obtengao de lucro, mas antes
de bens duradouros, que se encontram indisponiveis para venda, por se destinarem
producao, a utilizaggo, ou obtengao de rendimentos periodicos ou por se encontrarem
em reserva, para serem utilizados ocasionalmente ou vendidos apenas em situagdes
de necessidade de alcangar liquidez. Vide neste sentido Vitor Faveiro, in Nofoes
Fundamentais de Direito Fiscal PortuguOs, I1 Vol., pag. 763, Rogerio Ferreira,
Balangos, pag. 211, e Antonio Cardoso Mota, C.I. Mais-Valias, Z"di~50, pag. 70.
E e este tambem o sentido que a jurisprudgncia tern acolhido e que resulta, bem
vistas as coisas, do proprio lQitado, na medida em que o preceito, depois de aludir
aos (<elementosdo activo imobilizado~.coloca no mesmo ~e os ~ b e n sou valores
mantidos como reserva ou para fruigao,,. 0 preceito claro no sentido de que se trata
de bens duradouros, de bens que nao se destinam venda.
Por outro lado, tem a jurisprudencia acentuado que a distingao entre bens do
activo imobilizado e bens que dele nao fazem parte - ou seja, bens permutaveis - nao
depende de mera o p e r a ~ a ocontabilistica, antes resulta da sua natureza, aferida esta
em fungao do seu destino na empresa - cfr. acs. do STA 22.2.1978, in AD n' 198, pags.
774 e segs.. de 25.2.1981, in AD 11-28,
pags. 1176 e segs., e de 19.2.1986. in
ApPndzces do DR de 22.12.1987, pags. 237 e segs.

.
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2 - Ora, qual foi o destino que a impugnante e ora recorrida deu aos predios em
questao, ou seja, o terreno sit0 na Avenida da Liberdade em Lisboa e o predio sit0
na Costa da Caparica?
Segundo se v@da materia de facto fixada pelo acordiio recorrido - que este
Supremo Tribunal n5o pode reapreciar -, a impugnante comprou ambos os predios
corn intengio de os revender para obteng5o de lucros, pel0 que ficou isenta de sisa
por essa aquisigao.
Entretanto, ainda segundo a materia de facto fixada pel0 dito acordao, a
impugnante mudou de intengao, afectando os predios a outro destino e pagando a sisa
de cuja i s e n ~ a ohavia beneficiado.
Assim, a impugnante, em vez de revender o terreno sito na Avenida da Liberdade,
decidiu construir nele u m edificio para arrendamento e mais tarde decidiu permutalo por outro predio sit0 em Belem. Quanto ao predio da Costa da Caparica,
semelhantemente se passaram a s coisas. Tendo-o comprado para revenda, a
impugnante decidiu mais tarde destina-lo a fonte de rendimento, explorando um cinema que nele existia.
A este prop6sit0, cumpre acentuar que a fixaggo destes factos estava perfeitamente
dentro d a compet6ncia do Tribunal Tributario de 2Vnstgncia. Trata-se de factos da
vida da impugnante, de ocorr6ncias concretas d a vida real - cfr. Antunes Varela, in
Reuista de Legisla~cioe JurisprudOncia, ano 1229, 1197884, pag. 219 -, que competia
ao referido tribunal fixar, de harmonia corn o preceituado no art-19,
n",
alinea
a ) , do ETAF. De resto, apurar se a contabiliza~aodos predios como bens do activo
imobilizado um mero arranjo contabilistico, com vista obtengao de vantagens fiscais,
materia relativa intengao d a administragao da empresa, o que constitui materia de
facto, como se acentua no acordao recorrido - cfr. o mesmo autor, ibidem, n"787,
pag. 307.
Dai que nao proceda a alega~aodo recorrente de que o acordao recorrido fez errada
interpretaqao dos factos - cfr. n V O V a s respectivas conclusdes.
Ora, ser que o que releva para se apurar a natureza quer do terreno d a Avenida
d a Liberdade quer do predio d a Costa da Caparica - como bens do activo imobilizado
ou como bens permutaveis - e, como pretende o recorrente, o destino que a
impugnante tencionava dar-lhes quando os adquiriu - isto e, a revenda -, ou e antes
o novo destino que a impugnante decidiu a certa altura atribuir-lhes - destino esse
que era o que se verificava quando a impugnante decidiu vender os predios -, como
decidiram a s instsncias?
Nao pode sofrer qualquer duvida de que a correcta a ultima alternativa.
Na verdade, como bem se salienta no acordho recorrido, nada na lei impunha que
a impugnante ficasse vinculada ad aeternum intengao de revender os prkdios, antes
impugnante e r a licito ajustar a sua estrategia comercial a novas circunstancias,
nomeadamente em face de diferente conjuntura do mercado, dentro dos limites dos
seus fins estatutarios.
Por outro lado, a natureza de bens do activo imobilizado independente da
exist6ncia ou nao de lucros resultantes da sua afecta~fio.A colocagao dos bens em
reserva nao geradora potencial de rendimentos, sendo que a ernpresa pode auferir
outros beneficios que nho o rendimento. Essa s i t u a ~ a opode ate ser determinante de
prejuizos, pel0 menos em certo ou certos periodos. Nada disso impede a qualificaqao
dos bens como bens do activo imobilizado.
0 que releva, em suma, o destino que a empres? decide atribuir aos bens, a funqao
economica que eles passam nela a desempenhar. E, alias, o que resulta do art"159,
n% 1 e 2, da 4" Directiva do Conselho das Comunidades Europeias, de 25.7.78, citado
no acordao recorrido.

Acordao do STA de IYY3/04,21
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Ora, como ja se referiu, a impugnante decidiu a certa altura mudar o destino dos
predios. Deixou de os destinar a revenda para lhes atribuir outra fungao, na economia
da sua empresa.
Tanto basta para que se deva concluir, como o fizeram as instgncias, que os predios
em quest20 bem contabilizados foram pela empresa como bens do activo imobilizado,
pel0 que a liquidagao efectuada pela Administra~goFiscal foi ilegal.
Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso.
Sem custas, por delas haver i s e n ~ 2 0 .
Lisboa, 2 1 de Abril de 1993. - as.) Jose' Jesus Costa (Relator) - Francisco Rodrigues
Pardal - E r n k n i Marques d a Silua Figueiredo. Fui presente, Ant6nio Mota Salgado.

1. Uma empresa compra um terreno destinado a revenda e procede a
respectiva inscric50 no seu activo permutavel. Mas a s mutaveis circunstiincias da conjuntura economica (a compra foi pouco antes de 1974) faz com
que a decis5o da venda seja adiada, que seja paga a sisa por ter decorrido o
prazo previsto pela lei para que a venda possa ter lugar sem pagamento de
sisa e que sejam consideradas outras hip6teses de destino para esse mesmo
terreno.
A venda acaba por ter lugar, mas ja depois dos imoveis terem passado para
o activo imobilizado da empresa. E o STA deu raz5o a empresa, qualificando
como mais-valia o rendimento obtido por essa mesma venda.
2 . As questoes que este ac6rd5o levanta e resolve n a linha de um
jurisprud6ncia ja definida para estes problemas, sgo de urna extrema
importAncia. Porque a lei fiscal portuguesa antes da reforma fiscal, depois
da reforma fiscal grasas ao art. 18 do Estatuto dos Beneficios Fiscais e mesmo
agora nos termos do art. 44" do CIRC concede um regime privilegiado as mais-valias.
E porque o STA para resolver esta questao parte do postulado que " direito
fiscal importa sobretudo a real configurac50 d a s situae6es de facto" "a
realidade economica e a situacao de facto" numa linha tambem ja definida
em outros ac6rd5os do mesmo tribunal.
Que tal principio tenha servido neste caso para fundamentar urna s o l u ~ d o
favoravel para o contribuinte pouco interessa: o mais importante e a expressa
assun~iiodeste canone interpretativo por parte do STA: ele representa um
principio a ter em conta sempre que tratamos d a interpretasgo da lei fiscal.
Mas afirmado de forma tiio peremptoria pode levar-nos ( e em muitos casos
tem levado) longe demais.

Neste caso ele pode ser invocado um vez que estamos na zona marcada
por algum grau de indeterminacao da relac50 entre os registos e os principios
contabilisticos e a determinacho do lucro tributavel, ainda no dominio da
Contribuieio Industrial. Trata-se de obter urna soluc50 de acordo com os s5o
principios da contabilidade para onde o CCI expressamente remetia para que
procedesse a determinaeio do lucro tributavel.

3. Mas vejamos a zona em que se insere o problema: urna empresa que
tem como actividade principal a compra e venda de imoveis, conserva alguns
no seu patrimonio. Porque opc6es comerciais legitimas levaram a essa
solu~ao.
Sera que a nova qualificae50 contabilistica tem releviincia fiscal?
A s o l u ~ i odeste problema poderia passar pel0 analise da relevAncia fiscal
do balanso comercial, pela aceitacfio dos principios contabilisticos pela lei
fiscal e pela natureza declarativa, do ponto de vista fiscal, dos registos
contabilisticos. Mas propomo-nos aborda-la sob outro Angulo: o que esta
latente no ac6rdio 6 urna distincio entre os comportamentos da empresa que
por terem urna estrita justifica~fio empresarial devem ser aceites pela
Administra~fiofiscal e os comportamentos que por terem como objectivo
apenas a redueso da carga fiscal nso devem por esta ser aceites: ou seja as
manipulacoes contabilisticas que se destinam apenas a reduzir o lucro
tributavel.
4. P a r a resolver esta questio o Plano Oficial de Contabilidade resolveu
introduzir entre nos o "principio da preval6ncia da substincia sobre a forma".
Mas d a possibilidade da introdusao deste principio, proveniente do direito
norte-americano "1. Mas o seu alcance fiscal e mesmo a sua possibilidade de
integraedo num ordenamento juridico como o nosso, surge como inteiramente
duvidosa.
Por n i o ter sido object0 de quqlquer expressa deck50 do legislador fiscal.
Mas de mod0 menos formal, o que esta patente na analise deste caso 6 a
ja citada distincao e n t r e comportamentos empresariais com fins exclusivamente empresariais - a empresa deixa o terreno por vender porque a
conjuntura o aconselha, a empresa muda a s u a estrategia de actua@o ou
dirige-se a novos ramos de negocio - e os comportamentos destinados exclusiva ou primordialmente a conseguirem urna menor carga fiscal atraves do

Que nos diz que se a inforrnacao serve para representar fielmente as transaccdes e outros
acontecimentos que se destina a representar i. necessario que esta seja apresentada sernpre
de acordo corn a sua substincia e realidade economica e n50 corn a s u a forrna juridica.
ALEXWDER 1 BRITON, Financial Reporting 3%d. (London 19931 159. BLAKE. Account~ng
Standards 3Qd. (London 1991) 21. Mas nurn sisterna juridico continemtal, rnais flexivel e corn
urn grau rnais elevado de ahstracy50 este suo das formas indevidas surge sob a designa~5ode
abuso de direito
"1
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uso nao abusivo porque nada na lei portuguesa o impede em termos gerais (2',
mas contra legem de formas juridicas: a empresa coloca o imovel no activo
imobilizado, para transformar a natureza do ganho a ser obtido com a sua
alienagao.
Ou seja urna d i s t i n ~ a ode base entre a actuagao com base em bona fide
commercial reasons (3' e comportamentos exclusivamente destinados a reduzir
a carga fiscal.
A mesma ideia que a jurisprudencia francesa tem desenvolvido com urna
distinggo entre a gestao normal e gestiio anormal, que permite em nome do
realism0 do Direito Fiscal utilizar o conceito de abuso de direito para certos
comportamentos considerados como fazendo parte de urna gestao anormal ' 4 ' .
E podergo ser considerados como integrando urna gestiio anormal
movimentos contabilisticos que violando as disposi~6eslegais sobre a sua
ordenacao funcional, venham adoptar solu~oesque niio encontram justificagiio
no comportamento recomendado pelos principios contabilisticos. Quando no
caso presente tudo indicava que e de um comportamento claramente ditado
pelas circunstiincias que resulta - como resultado acess6rio - urna vantagem
fiscal para o contribuinte.
Um tratamento mais generic0 destas questoes implicaria a introdugiio no
nsso ordenamento juridic0 de urna norma sobre o abuso de direito no Direito
Fiscal ( 5 ) .
Para definir mais claramente os comportamentos relevantes e irrelevantes
do ponto de vista da quantifica~aodos factos tributaveis.

J. L. SALDANHA SANCHES

'='
Tal como 6 inteiramente normal que a empresa mude o seu comportamento para obter urna
benficio fiscal. E precisamente isso que pretende obter a lei que o concede. 0 que tornava particularmente praticavel a extinqao como efeitos retroactivos de parte do art. 1 8 V o EBF que
figurava na proposta inicial do OGE194.Situaqao e m que o legislador vinha penalizar o que antes
tinha estimulado.
13'
Sobre este tipo de comportamentos ver AVERY-JONES. Nothing either Good or Bad, but
thinking make ita so- the Mental Element in Anti-Avoidance Legzslation, British T a x Review
n V (1983) 18-19.
'4' DAVIDIFOUQET,'LATOLRNERIEPLAGNET, Les Grands ArrPts de la Jurisprudence Fiscale
(Paris 1988) 83-94.
I"
Este t e m a foi recentemente object0 de u m estudo na perspectiva do direito comparado.
DAVID, L'Abus de Droit en Allemagne, en France, en Italie. aux Pays-Bas et a u Royaume-LTni,
RDFSF LII, n"
219931 220-256.. A utilizaqao do conceito implicaria aceitaqao plena do
principio da interpretaqao teleologica. Sobre isto v . L R B A S . Die Retrachtungsuezse i m
Sleuerrecht (Frankfurt a m Main 1987) e m especial na sua analise da relaqoes de dominio econrimico sobre os bens e oposiqao entre as perspectivas de Direito Civil e de Direito fiscal ou
Cc~mercial290-215.

