J. L. SALDANHA SANCHES
GLORIA TEIXEIRA
JAIME ESTEVES
JOAO SILVA RODRIGUES

NRISPRUD~~NCIAFISCAL ANOTADA
SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

ALMEDINA

I?

Jurisprudincia F ~ ~ c uAnorada
l

2." - No caso "sub judice" nlo houve violaqfo dos artigos 18.", 33.",
34.", n." 2, aliilea d) do CIRC, antes pel0 contrario, ja que a recorrente
aplicou bem na sua escrita essas normas que Ihe permitiam constituir provisoes para crCditos de cobranfa duvidosa, em 1989 e como C comprovadamente o crCdito em causa;
3." - De facto, foi dado como comprovado que em 1989 - exercicio
em causa - existia um processo de falencia no qual nfo havia sido proferida sentenqa, mas onde atraves de oficio do Tribunal se comunica a niio
existencia de esperanqas ein receber aquele crCdito;
4." - Bem como se encontra comprovado que face ao regime existente no antigo C6digo da Contribuiqfo Industrial, entre 1984 e 1998,
a recorrente foi constituindo provisdes baseando-se apenas nos saldos
contabilisticos dos clientes devedores;
5." - E pacific0 ter sido com a entrada em vigor do actual artigo 34."
do CIRC que para constituiqiio das provisdes se passou a exigir a prova de
terem sido realizadas diligencias judiciais, mesmo para os crCditos em
mora ha mais de 24 meses;
6." - TambCm aceitando o pr6prio Fisco que as diligencias
necessarias podem ser provadas por qualquer documento que evidencie a realizaqiio das mesmas, pel0 que a carta de Advogado C suficiente
para o efeito sob pena de se esvaziar de sentido as dignas funqdes do
mesmo ;
7." - No caso concreto, nunca houve qualquer prejuizo para o Estado,
muito pelo contrhio, a niio ser assim considerado 6 a recorrente que ficara
prejudicada pois se em 1984 havia acrescido o valor do crkdito em causa
e nfo forem agora consideradas as provisdes, a mesma ver-se-a diminuida
de um direito que inegavelmente lhe assiste;
8." - E niio pode o Ex.mo. aplicador do direito pretender que a parte
reconheqa o direito apenas publicado em 1989 para contabilizaqfo da realidade anterior, sob pena de violaqfo do principio constitutional da niio
retroactividade em matiria fiscal;
9." - Por outro lado, nfo se pode confundir a simples realizaqiio de diligencias com a definitividade de uma decisfo judicial irrecorrivel;
10." - E que em 1984, ao contrario do pensamento esplanado pel0
douto ac6rdjio "a quo", a recorrente ainda niio podia ter constituido a
provisiio a loo%, como C evidente face 2 1egislac;iio aplicavel - cfr. art.
33." Codigo Contribuigfo Industrial e art. 13." do Dec.-Lei n." 442-BI88,
dr 30 de Novembro;
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11." - E C o proprio ac6rdiio ora recorrido que refere a existencia de
um processo de falCncia no qual em 24/01/84 n a o fora ainda proferida
sentenqa;
12." - E se esse ac6rd5o entende que nos autos nfo se comprova que
em 1989 ainda estivesse a decorrer tal processo, o que niio se admite nem
como hipotese, C um facto que ao contririo de tal conclusfo, a "simples"
declaraqfo de advogado comprova a existCncia de terem sido realizadas
diligencias no sentido da obtenqiio do crkdito em causa nesse processo;
13." - E se o crCdito ainda existia em 1989 (pois nfo foi recebido)
obviamente que relativamente ao mesmo, com base naquela carta e face ao
regime instituido pel0 art. 34." do CIRC, poderia ser constituida provisfo
como
~ a recorrente muito bem fez;
a 1007~
14." - Deveri assim decidir-se no sentido ja definido na douta sentenqa da 1." Instiincia, corn a anulaqiio das liquidagdes adicionais efectuadas pelo Fisco. pois so assim se fara a merecida e esperada JUSTICA.
A ERFP entende que o recurso niio merece provimento pois que niio
esta provado nos autos que, em 1989, ainda estivesse a decorrer o processo
de falencia do devedor em causa, niio se mostrando cumpridos, relativamente ao exercicio de 1989, os requisitos do art. 34." 1 do CIRC, pel0 que.
por forqa do principio da especializaqiio dos exercicios previsto no art.
18." do CIRC, nfo podia ser constituida a provisfo do crCdito.
No mesmo sentido se pronuncia a EMMP.

2. 0 ac6rdfo recorrido fixou o seguinte quadro factual:
1 ) A impugnante exerce a actividade de ComCrcio por grosso de
maneira em bruto e produtos derivados, C.A.E. 5 1531 e 6 sujeito passivo
de IVA, no regime normal colectado em IRC pela 2." Repartiqiio de Finanqas do concelho de Figueira da Foz;
2) A correcqfo aos valores indicados pela contnbuinte resultaram de
fiscalizaqiio efectuada i empresa em 03 de Fevereiro de 1994, pelos Serviqos de Fiscalizaqiio, no imbito de IVA e IRC, relativamente aos exercicios
de 1989 a 1993;
3) Verificando-se que o valor de Esc. 7.756.557$00, deduzido ao
prejuizo fiscal declarado no exercicio de 1989, se refere ii njio aceitaqiio
como custo de provisdes de uma cobranqa duvidosa constituidas sobre
a divida total do cliente Peter Schmitz (Alemiio);
4) Cliente a quem, por decisiio do Tribunal Civel de Bochum (Alemanha) havia sido aberto Processo de Falsncia;
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5) Nos anos de 1984 e seguintes, at6 1988, a impugnante constituiu
reforqos e ou reposiqdes de Provisdes para Crkditos Duvidosos;
6) Estes movimentos de provisdes incidiram sobre o saldo total de
clientes, no qua1 estava incluido tambkm o crCdito do mencionado Peter
Schmitz;
7) Constata-se a existencia de um processo de falencia no qual niio
havia ainda sido proferida sentenqa;
8) Considera-se reproduzido e provado o documento de fls. 48 dos
autos, onde, designadamente, se consagra que ((6 comunicado que o Administrador da Falencia informou a 26 de Maio de 1993, que as verbas disponiveis eram insuficientes, pelo que os credores da falencia niio tern de
esperar quaisquer quotas,,;
9) Aquando da introduqiio do C6digo do IRC o crkdito referido
existia h i mais de 24 meses;
10) Em 1982, a impugnante contabilizou em Perdas Extraordinirias o valor de Esc. 7.756.556$00, referente ao crkdito que detinha sobre
aquele cliente;
1 1) Esta divida do cliente alemiio foi inicialmente considerada como
incobrivel, ja em 1982, e nesse ano contabilizada corno Perdas Extraordinirias;
13) Tendo, depois, e m 1984, a impugnante voltado a debitar aquela
importiincia em clientes de cobranqa duvidosa, por contrapartida de outros
ganhos imputhveis a exercicios anteriores;
13) Em 06.07.84, a impugnante apresentou uma declaraq50 mod. 2
de substituiqiio, corrigindo o quadro 18, apuramento do lucro tributivel,
com o acrkscimo do valor em causa;
14) 0 que niio chegou a ser considerado pelos Serviqos de Fiscaliza~50;
15) Quanto ao exercicio de 1984, a impugnante na declaraqiio
mod. 2 desse ano, deduziu no quadro 18 da mesma o valor de Esc.
7.756.557$00, que, em referencia ao ano de 1982 lhe havia sido acrescido;
16) Justificando tal procedimento no mapa demonstrativo de custos
e proveitos de exercicios anteriores.

3.
3.1. 0 acordao recorrido revogou a sentenqa proferida em 1 ." inst i n c ~ ae rnanteve a 1iquidac;iio. Para tanto entendeu que, dada como
provada a existencia de procebso de falencia instaurado em 1982 e ainda
a drcorrer em 1983, niio se cornprovando que em 1989 ainda estivesse
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a decorrer tal processo, assim como n5o comprovando a existencia do
crkdito a simples declaraqiio de advogado de niio haver esperanqas de
o credit0 vir a ser recebido em tal processo, niio se mostrariam cumpridos
os requisitos de que o art. 34." do CIRC faz depender a constituiqiio, no
exercicio de 1989, de provisgo de crCditos de cobranqa duvidosa a 100%.
Acrescenta que tais requisitos, previstos no n." 1 do artigo 34." do CIRC,
devem verificar-se em relaqiio ao exercicio e m que C efectuada a provisiio.
Conclui que nenhuma ligaqgo existe ao exercicio de 1989 pel0 que se
mostra, igualmente, violado o disposto no artigo 18." do mesmo C6digo.
Sustenta a recorrente, em sintese, que se o credit0 ainda existia em
1989 (pois n2o foi recebido) obviamente que relativamente ao mesmo,
com base naquela carta a que se refere o probatbrio e face ao regime
instituido pel0 art. 34." do CIRC. podia ser constituida provisiio a loo%,
como fez pois que, aquando da introduq20 do Codigo do IRC, o crkdito
referido existia h i mais de 24 meses.
A quest50 controvertida resume-se em determinar se podia a recorrente constituir a mencionada provisiio a 1OO%, e m 1989, com fundamento
na carta a que se refere o ponto 8) da matiria de facto provada da qual
consta que cck comunicado que o Administrador da Falencia infonnou a 26
de Maio de 1993, que as verbas disponiveis eram insuficientes, pelo que
os credores da falencia n3o tEm de esperar quaisquer quotas));
Importa, por isso, determinar se podia a recorrente deduzir para efeitos fiscais o valor de 7.756.557$00 como prejuizo fiscal do exercicio de
1989 e que a AF n5o aceitou como custo de provisdes de cobranqa duvidosa constituidas sobre a divida total do cliente Peter Schmitz a quem,
por decisiio do Tribunal Civel de Bochum (Alemanha), havia sido aberto
Processo de Falencia e no qual n20 havia ainda sido proferida sentenqa.
3.2. Nos termos do art. 33." do CCI "apenas seriio de considerar
como provisdes para efeito do disposto no n." 8 do art. 26." (que se refere
as provisdes que se consideram custos ou perdas imputiveis ao exercicio):
a ) As que tiverem por fim a cobertura de criditos de cobranqa duvidosa, calculadas em funqiio da soma dos crkditos resultantes da actividade
normal da empresa existentes no fim do exercicio.. .".
Este artigo, conforme escreve Martins Barreiros e outros, CCI.
2." edisiio, 1986, p. 31 1 , que passarernos a acompanhar, C urna limitaqiio
ao n." 8 do art. 26." do c6digo que se refere i s provisoes em geral pelo que
apenas siio de considerar as provisoes tipificadas e previstas nas alineas a)
e d) para a generalidade das empresas.
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A contabilizaqiio das provisdes baseava-se nos principios contabilisticos da pmdzncia, que aconselham que devem contabilizar-se as perdas
ainda que potenciais, e da independzncia dos exercicios ou da sua especializa~20econ6mica, que recomenda que sejam imputados ao exercicio
competente os encargos que lhe respeitam.
Nesta perspectiva deviam aceitar-se, para efeitos fiscais, as provisdes
para cobertura de crkditos de cobranp duvidosa destinados a compensar
aqueles crkditos que se espera sejam incobraveis sendo o seu cilculo efectuado n2o pel0 inventario dos criditos considerados duvidosos, mas sim
por forma estatistica, atravks de uma percentagem definida pela Administra~2o que incidiria sobre o montante dos crkditos resultantes da
actividade normal existentes no fim do exercicio.
Nesta perspectiva se entendia que o $2." do mesmo art. 33 estabelecesse que "as provisdes que n5o devam subsistir por niio se terem verificado os eventos a que se reportam, e bem assim as que forem utilizadas
para fins diversos dos expressamente previstos neste artigo, considerar-se-50 proveitos ou ganhos do respectivo exercicio".
0 DL 442-B188, de 30-1 1 , que aboliu a contribui~iioindustrial, aprovou o CIRC, e determinou que o mesmo entrava em vigor no dia 01-01- 1989 estabeleceu, no art. 13." 2, sob a epigrafe provisdes, que:
"o saldo em 01 de Janeiro de 1989 das provisdes a que se
referem as alineas c) e d) do art. 33." do CCI, aceites para efeitos
fiscais corn referencia a exercicios anteriores, depois de deduzido
o montante que delas tiver sido utilizado no exercicio de 1989, nos
termos que lhe eram aplicaveis, deve ser reposto nas contas de resultados dos exercicios encerrados posteriormente aquela data, para
efeitos de determinaq20 da matkria colectavel de IRC, num montante
ate a concorrzncia do somatbrio dos seguintes valores:

encerrados posteriormente aquela data, para efeitos de determina~20da
matkria colectivel de IRC.
0 que bem se entende se se atentar, como j i se referiu que este passou a adoptar critkrio diverso quanto i s provisdes fiscalmente dedutiveis.
Nos termos do art. 33." a) do CIRC podiam ser deduzidas para
efeitos fiscais as provisdes "que tiverem por fim a cobertura de creditos
resultantes da actividade normal que no fim do exercicio possam ser
considerados de c o b r a n ~ aduvidosa e sejam evidenciados como tal na
contabilidade".
Nesta perspectiva refere, ainda, o art. 34." 1 do mesmo Cbdigo que:
"para efeitos da constitui~iioda provisiio prevista na al. a) do n." 1 do
artigo anterior, s2o creditos de cobran~aduvidosa aqueles em que o risco
de incobrabilidade se considere devidamente justificado, o que se verificari nos seguintes casos:
a ) 0 devedor tenha pendente processo especial de recupera~iiode
empresas e protec~iiode credores ou processo de execu~20,falzncia ou
insolvzncia;
b) 0 s crkditos que tenham sido reclamados judicialmente;
C) 0 s crkditos estejam em mora ha mais de seis meses desde a data
do respectivo vencimento e existam provas de terem sido efectuadas
diligzncias para o seu recebimento.
0 n." 2 deste mesmo preceito legal estabelece que "o montante anual
acumulado da provis2o dos crkditos referidos na al. c) do numero anterior
niio podera ser superior as seguintes percentagens dos crkditos em mora:
d ) 100% para crkditos em mora ha mais de 24 meses.
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b) Importdncia correspondente a constitui~20ou r e f o r ~ ono exercicio em causa das provisdes a que se referem as alineas a) e b) do n." 1
do art. 33." do Cddigo do IRC".
Pretendeu este preceito criar disposiqdes transit6rias relativamente i s
provisdes que o CCI considerava custos definidas de forma diversa do
CIRC. Por f o r p deste preceito legal o diferencial entre o saldo, em 01-01- 1989, das provisbes referentes a anos anteriores e o montante utilizado no
exercicio de 1989 e a importdncia das provisoes fiscalmente dedutiveis,
nos terrnos das alineas a) e b) do n." 1 do art. 33." do C6digo do IRC, no
rnesmo exercicio, devia ser reposto nas contas de resultados dos exercicios
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Nos termos do transcrito art. 34." 1 do CIRC para efeitos da constitui~2oda provis2o prevista na alinea a) do n." 1 do artigo anterior, s2o
crCditos de cobranp duvidosa aqueles em que o risco de incobrabilidade
se considere devidamente justificado, o que se verificara quando o devedor tenha pendente processo de falzncia, os crkditos tenham sido reclamados judicialmente, estejam em mora, h i mais de seis meses, desde
a data do respectivo vencimento e existam provas de terem sido efectuadas
diligzncias para o seu recebimento.
A matkria factual fixada pel0 Tribunal Central Adrninistrativo encontra-se definitivamente assente n5o podendo ser alterada por este Tribunal.
Com efeito nos termos do art. 21." 4 do ETAF este Tribunal "apenas
conhece de matkria de direito nos processos inicialmente julgados pelos
tribunais tributhrios de 1." instiincia".

18

Jurrsprudit~cra Fiscal A ~ ~ o l a d a

Nos termos deste preceito legal e porque, na situaqiio dos autos, estamos perante um processo, inicialmente, julgado pel0 tribunal tributkio de
1 ." instincia, a Secqiio de Contencioso Tributhio do STA "apenas conhece
de matkria de direito".
Serh contudo perante a matiria factual assente que terh de se determinar se podia a recorrente constituir a indicada provisiio fiscalmente
deddtivel e relativa ao niio recebimento da quantia de 7.756.557$00.
Nos termos do mencionado art. 34 1 a) do CIRC podia constituir-se
a provisiio prevista na al. a) do n." 1 do artigo anterior relativamente a criditos de cobranqa duvidosa em que o risco de incobrabilidade se considere
devidamente justificado, o que se verificaria, em qualquer um dos casos
a que se referem as diversas alineas a) a c).
Podia, por isso, a recorrente constituir tal provislio por, nos termos
da al. a), ter o devedor pendente processo de falEncia conforme resulta da
matiria de facto assente.
0 que bem se compreende pois que se o credor vier a receber qualquer importincia da falEncia imediatamente serh levado h conta de resultados desse mesmo exercicio.
Torna-se, nos termos expostos, desnecesshio averiguar se se verificam os demais requisitos a que se referem as alineas b) e c) do mesmo
preceito por se tratar de normas alternativas (utilizaqiio da express20 seguintes casos) e niio cumulativas.
Assim sendo entende-se que nlio pode manter-se o ac6rdiio em
apreciaqiio.

4. Termos em que se acorda em conceder provimento ao presente
recurso, em revogar o ac6rdiio recorrido em conceder provimento 2 impugnaqiio e em anular o act0 tributhrio da liquidaqiio impugnado.
Sem custas.
Lisboa, 02 de Junho de 1999
Ant6nio Pimpiio
Baeta de Queir6z
Ldcio Barbosa
Ant6nio Mota Salgado
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I . 0 Regime Fiscal das Provis6es
1. 0 Bmbito de escolha das empresas para a decisiio sobre a realiza$50 das provisdes constitui uma das zonas mais densamente regulamentadas do C6digo do IRC.
E bem se compreende que assim seja: a realizaqiio de provisGes,
orientada pel0 principio da prudEncia e conduzindo sempre a uma reduqiio
do lucro distribuivel e do lucro tributhvel C o meio mais simples de obter
um adiamento de tributaqgo.
E por isso facilmente se pode entender que estejamos numa zona
onde a lei, em vez de confiar ao sujeito passivo do imposto uma ampla
possibilidade de escolha quanto a realizaqiio das provisdes, cabendo a este
descobrir o melhor carninho para a obtenqiio de um resultado obtido
mediante o recurso aos siios principios da contabilidade - um conceit0
impregnado de um conteddo normativo que ainda hoje pode ser usado
- preferiu delimitar cuidadosamente a sua decisiio.
Criando os pressupostos juridicos para o an e o quantum das
provis6es.
A opqiio por regras muito especificas em vez da opq5o por uma
definiqiio geral de principios e consequente responsabilizaq50 do decisor
contabilistico pela escolha dos meios para obtenqiio dos fins, como sucedeu na legislaqiio fiscal portuguesa. tem um conhecido inconveniente:
conduzir a que, em algumas situaqdes, nos possamos encontrar perante
crkditos que de acordo com o objectivo constitucional de tributaqiio segundo o lucro real deveriam ser reconhecidos sem que isso pareqa caber
na previsiio normativa.
E isto sucede porque o legislador fiscal em Portugal, adoptando
ainda nestes casos o modelo francEs2 com a sua regulamentaqiio minuciosa, em contraste com a maior responsabilizaqiio da empresa que caracteriza o modelo a l e m i i ~ . ~
A existencia de regras especificas para o balanqo fiscal que em alguns casos
podem comprometer a fun550 do balanqo de proporcionar true andfair vlew das contas da
empresa nZo e so um problema portugues. V EssERsIde BONT,Liabrliries, in de BUNT/
/ESSERS/KEMMEREN, Fiscal Versus Commercial Profit Accounting in the Netherlands.
France and Germany, 105-1 18.
Sobre o modelo francis Ess~~slde
BONT ( n t l ) 115-116.
WEBER-GRELLET,
sleuerbilanzrechr (Miinchen 1996) 140.
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Regulamentaq50 particularmente densa no caso das dividas: em que
os diversos prazos da mora vai corresponder a maior ou menor permiss50
para provisionar.

2. A Diversa Intensidade da Regulaqio
2. Se isto C assim no caso das dividas, jh o mesmo se niio passa na
zona das provisdes para litigios em curso.
Aqui o que encontramos C apenas o art. 33." do CIRC que nos diz
podem ser feitas provisdes que se destinem a ocorrer a obrigasdes e encargos derivados de processos judiciais em curso por factos que determinam a inclusiio daqueles entre os custos de exercicio.
E pouco mais.
Contudo, como afirma FREITAS
PEREIRA,
tem de haver regras claras
quanto ao momento de constituiqiio de provisdes para que estas n5o sejam
feitas apenas para maximizar as economias f i ~ c a i s . ~
Mas como tambim o mesmo autor escrevia posteriormente em relaq20 a provisdes para riscos e encargos no caso particular das provisdes
constituidas para processos judiciais em curso e pensdes de reforma
"6 mais dificil, dada a sua natureza, estabelecer regras precisas".5
E dada esta ausencia de regras no balanqo fiscal, as regras para
o momento em que deve ser feita a provis5o t2m que ser encontradas
nos principios contabilisticos.
Com as consequentes dificuldades para a decis5o: uma vez que
quando a lei impde um critCrio, bem ou mal, jh sabemos que regime deve
ser aplicado.
Mas quanto aos principios contabilisticos geralmente aceites, os tais
que a Administraq50 fiscal invoca com grande vontade, temos de primeiro determinar quais siio os aplichveis. Ser5o aplichveis, por exemplo,
os que se viio sendo definidos pelos padrdes intemacionais de contabilidade?
Se duvidas houvesse a tal respeito, elas foram recentemente resolvidas: o Decreto-Lei n." 367199 de 18 de Setembro, na alinea c) do art. 2.O,
veio criar um mecanismo de homologaqiio pelo Ministro das Finansas das
-

FREITAS
PEREIRA,
R e g m e Fl~caldns Probrsc?es - Elernenros para a Jua Rev~sa'o,
C'TF 292-294 (1983) 23
FREITAS
PEREIRA.
,4 Per~adlzafiiodo Lucro fi~scal(L~sboa19881 CTF n ' " 2 , 173
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directrizes da Comiss5o de Normalizaqrio Contabilistica que passam a ser
" de efeito obrigat6rioV.
Tendo uma directriz anterior (todas as directrizes jh publicadas foram
object0 de homologas50 por esse decreto) feito uma remiss50 genCrica
para os International Accounting Standards, como fonte genCrica de
direito contabilistico.6
Temos por isso os principios contabilisticos geralmente aceites tal
como se encontram codificados nos International Accounting Standards
como normas que podem ser aplicadas a resolus50 deste caso.

3. 0 Recurso aos Padr6es Internacionais

3. De uma forma pouco pensada, e sem grandes explicasdes, o legislador consagrou a transis50 dos s2os principios da contabilidade invocados
pel0 C6digo da Contribuisiio Industrial para os principios contabilisticos
geralmente aceites impostos pela evoluq8o na contabilidade. E mais tarde,
como esses principios est5o consagrados em virios padrdes, com vhrias
origens, escolheu os IAS - os International Accounting Standards - como
padriio de referEncia.7
A situas50, quanto a fontes de direito, C assim um pouco mais clara
do que na Cpoca em que a provisgo foi feita.
Um pouco mais clara.
Porque a remiss50 para fontes de direito como os standards contabilisticos como norma que sirva de regra de conduta - regula agendi - para as
decisdes contabilisticas da empresa C a prova provada que n50 estamos
perante questdes t5o clarificadas que possam ser resolvidas por uma determinada norma juridica: urn comando legal que exprima coln precisiio, de
forma tiio clara quanto possivel, os deveres contabilisticos das empresas.
ti Para uma descri~iiomais pormenor~zadadeste process0 v. do autor, Probletnus
Juridicos da Conrabilidade (0Direiro Conrabilisrico e as suas Fontes) e As Novas Regras
do Direiro Conrabilisrico (nota de actualizaflo) in Estudos de Direito Fiscal e Contabilistico (Coimbra 2000).
lnrern~ir~onal
Acco~lnringSrandards siio publicados anualmente pelo Internatlonczl .4ccolrnrlng Srandards Co~n~nirree.
Sobre a evoluylo nesta area no espaGo europeu
MCLEAY,
Aci~ourzrrrzgRegltlnrlon 111 Europe (London 1999). Em resultado das decisoes da
Cimeira de Lisboa sobre a informqiio nos mercados financeiros a Comissiio Europeia
comprometeu-se at5 ao fin1 do ano 2000 a fazer uma proposta formal para que as empresas
europeias apresentassem as suas contas de acordo con1 os lASs at6 ao ano 2095.
BRUXELAS,13.06.2000 Cob1 (2000) 359 final.

'
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Por isso encontramos na subsecqiio IV do CIRC regras muito precisas para muitos tipos de provisdes para litigios judiciais.
E por se proceder a aplicasiio de principios contabilisticos e niio de
um comando contido na norma juridica tradicional existe urna inescaptivel
margem de decis5o - decis5o tomada sem apoio legal inequivoco - como
sucede muitas vezes no direito contabilistico.
Foi por isso a IV Directiva de 1978 da CEE determinando, no seu
paragrafo 3, que as contas anuais dever5o dar "urna imagem fiel do patrim6ni0, da situasiio financeira, assim como dos resultados da sociedade".
E, como C desta "imagem fiel do patrim6nion que pode resultar a
"fiabilidade" que se pretende que tenham as contas da sociedade, o n." 5
do art. 2." dispde:
"Se em casos excepcionais, aplicaqiio de urna disposisdo da
presente directiva se revelar contriria, deve derrogar-se a disposisiio
em causa, de mod0 que seja dada urna imagem fiel".
Consagrando a liberdade e responsabilidade da empresa quanto hs
decisdes contabilisticas ao optar por urna obrigasgo de resultado em vez
de urna obrigaq5o de meios.
E valendo aqui os principios como o que encontramos no International Acco~intingStandard 37 (1998) segundo o qual s6 pode fazer-se
urna provisiio se existir "urna estimativa digna de confianqa do montante
da obrigasiio".

4. Falcncia e Divida com mais de 21 meses
4. No caso tratado pel0 presente ac6rdiio estamos naquela zona de
regulamenta$iio densa: regulamentasiio suficientemente densa para que se
corra o risco de algumas consequsncias inesperadas devidas il dificuldade
de controlo da decisiio (ou por outras palavras: B rigidez da norma legal)
mas que deveriam permitir, nos casos normais, urna sua aplicasiio mais
ficil. Quando se verifica uma coincidencia entre a previs5o expressa da
norma e um caso concreto.
0 que n5o sucedeu neste caso.
Tratando-se de provisdes para crCditos de cobranqa duvidosa existiam como possibilidade de aplicac;iIo, como sublinha o acbrdiio "As alineas a), b) e c) do art. 33." do CIRC que "siio de aplicasiio disjuntiva por
se tratar de normas alternativas (utilizasiio da express50 seguintes casos)
e n50 cumulativas".
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Ou seja: neste caso concreto a sociedade poderia fazer a provis5o
a 100% por se tratar de urna divida em mora B mais de 24 meses ou pel0
facto do devedor estar em process0 de falsncia.
A posisiio da Administraqiio fiscal referida no texto do acbrdiio e
segundo a qual " n2o se mostrando cumpridos, relativamente ao exercicio
de 1989, os requisitos do art. 34." 1 do CIRC, pel0 que, por forqa do
principio da especializaqiio dos exercicios, previsto no art. 18." do CIRC,
niio podia ser constituida a provis20 do credito" dificilmente pode ser
compreendida.
Uma vez que nos parece indiscutivel, ainda que o ac6rdiIo se niio
pronuncie a tal respeito, que quanto ao momento de feitura de urna
provisiio o art. 18." do CIRC dificilmente seri aplictivel:
Verificados os pressupostos de realizasiio de urna provisiio o decisor
contabilistico esti investido de um poder-dever: urna permiss20 normativa
que C, ao mesmo tempo, um escrito dever de conduta.
E a decisiio de fazer a provisiio neste ou naquele ano - nos casos em
que haja um espaqo para a decisiio da empresa - vai ser feita segundo
os principios que regem a feitura de provisdes e niio a imputasiio, em
abstract0 e em termos gerais, dos custos e proveitos de determinados
exercicios. 0 que constitui a funqiio primordial do art. 18." do CIRC.

