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Ao principio era a discricionaridade tecnica. Sempre que chegivamos
aos metodos de quantificaciio da obrigaciio tnbuthia estavamos perante
questdes tecnicas de que os tribunais niio podiam conhecer. 0 recurso
das decisdes administrativas versaria apenas a pretenciio das formalidades legais. 0 critirio de realizaqiio de uma provisiio, a realizaqiio das
amortizac;& ou a aceitabilidade de urn custo e n um dominio reservado para
a Adrninistraqiio, ao abngo do control0 judicial. Eram questaes contabilisticas e por isso para l i dos muros que encerravam a jurisprudhcia.
Em termos gerais o Direito do Balanqo era terra incognita que niio
era, nem devia ser, frequentada pelos juristas. Devena ser deixada aos
tkcnicos da Administraciio que exerceriam o seu critCno inapelive1 para
quantificar os impastos.
Niio t que estas ideias tenham desaparecido cornpletarnente: ainda
por vezes ouvimos os tribunais dizerem quando se trata de amortizaqdes
que siio questoes tecnicas quando na verdade se trata da determinaqiio
do alcance e da vigEncia do principio da prudencia que deve nortear a
decisiio contabilistica. Ou a Administraqao dizer que fez uma correcqao
ttcnica quando recusou um custo invocado pelo contribuinte. Como
se niio estivCssemos numa zona regulado pel0 C6digo do IRC ou como
se o C6digo do IRC n5o fosse uma norma juridica.
E como o nosso Codigo das Sociedades Comerciais guarda sobre
estas rnattrias um prudente silsncio e a I V Directiva sobre as Contas das
Sociedades (Directiva 781666lCEE) continua a aguardar transposiqao
parece que de facto os juristas nada tEm a ver com estas questdes.
Mas [Em: e o melhoi- exernplo disso siio as decisdes judiciais, pesquisadas, arrumadas e analisadas na tese de mestrado de Antonio Portugal na Faculdade de Direito de Lisboa que temos o prazer de prefaciar.
A tese esti centrada no conceito de custo, urn conceito juridico
que a lei niio define neni pode definir e cujos exactos contornos s6
pode~iiser definidos vela jurisprudCncia. .A questgo oomeGa pur ser
colocada nos litigic~selitre o sujeito passivo e a Adrnini3traqao para
depois ser resolvida pelas decisoes judiciais.
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Pelas inumerss decisoes judiciais (algumas centenas) que o A. exuniou e colocou a luz do dia dando-nos consciencia da defjniciio judicial
do conceito. 0 que implica a definiciio reciproca de outros conceitos juridicos interdependentes como rendimento ou lucro tributsvel. E interdependentes porque o conceito de rendirnento C recortado negativamente
pelo conceito de custo ou deduciio especifica que nos pennite obter o rendirnento objectivo liquid0 e o lucro tributivel constitui ou resultado da
operaciio de subtracqiio entre proveitos e custos.
Todo um conjunto d e conceitos corn urn nucleo significative mas
com fronteiras e zonas de significaqiio obscuras, situadas na bem conhecida penumbra que rodeia os conceitos mais ou menos indeterminados,
com urn maior ou menor grau de indeterminaqilo.
A concretizaciio destes conceitos tem que ser feita h luz dos principios
constitucionais que estruturam a distribuiqiio dos encargos tributsrios.
0 grau de oneraciio de cada contribuinte que vai determinar a igualdade como valor a atingir pela aplicaqiio da lei tributaria vai por isso
depender da soluciio que for dada ao problerna da aplicaciio da lei e da
definiciio destes conceitos. 0 pr6prio rendimento real que a C R P quer
tributar e que constitui uma regra necessiria para a obtenciio da igualdade entre os contribuintes espressa numa tributa~iiosegundo a capacidade contributiva depende e deve determinar uma concretizaciio materialmente justa destes conceitos.
Dai provCm a irnport3ncia da anjlise critica da jurisprud&ncia e
dos srlus principios: 6 isso que C feito neste trabalho e m perrnanente
diilogo critico corn a decisiio judicial.
E tendo realizado o Arduo trabalho de selecciio e arrumaciio dos
abundantissirnos materiais que siio o seu ponto de partida o A. niio se
perde nas minudencias. A recolha serve-lhe para a discuss50 de principios.
E e esse, em nossa opiniiio, o principal merit0 deste trabalho: a
investigaqao serve para descobrir orientacdes. As orientacoes para julgar os julgadores concordando com o que Ihe parece correcto criticando
o que lhe pareceu insuficientemente fundarnentado.
Mostrando, a quem ainda o n5o tivesse percebido, que a quantificacao d o imposto C urn problema juridico. E dos mais interessantes e
cornplexos dos muitos que contCrn o Direito dos Inipostos.
Jose Luis Saldanha Sanches

M O D 0 DE CITAR E ABREVIATURAS
As obras citam-se pelo autor, titulo e pigina. Nas refertncias subsequentes o
titulo C abreviado. A bibliografia consultada e citada consta do final da obra.
Para este estudo forarn tidas em conta decisdes judiciais profendas at6 30 de Abril
de 2002, sem prejuizo da menqjlo a urn ou outro aresto posterior e cujo tratamento
entendemos ser relevante. No final do trabalho encontra-se urna lista das decisdes judiciais citadas, ordenada cronologicamente, corn indicaqHo do tribunal, referencia do processo, nome do relator e referencia de publicaqjlo. 0 s acdrdHos njlo publicados encontram-se disponiveis nos virios "sitios" (sires) e bases de dados referenciados ao longo
do texto.
As decisdes judiciais s3o referenciadas no texto, como r e p , pelo norne da parte
(normalmente apenas a recorrente), seguida do ano em que a decisjlo foi profenda. Em
nota de pC de pigina serio fornecidos elementos adicionais para ~dentificaqioda decisilo citada, tais como o nlimero do processo, ldentificaqao do relator e referencia de
publicaqjlo.
Adverte-se para o facto de as versdes dos acdrdjlos constantes dos "sitios" e bases
de dados poderern sofrer alteraqdes. As I~iperligacdesmencionadas encontravam-se
acessiveis B data de 30 de Abril de 2002. Quando surja a indicaqjlo "ac6rdjlo inCditoV
tal significa que a decisjlo ainda n i o foi publicada, nem o respective texto integral esri
disponivel para consulta em qualquer das bases de dados ciradas. A utilizaqjlo da
expressso "processo n."" ou "recurso n."" na identificaqao dos arestos citados C feita indistintamente, tendo corno preocupaqio unica fornecer a identificaqjlo do processo judicial
corno C apresentada pelo tribunal.
As abreviaturas utilizadas s i o as de uso correnre, conforme lista que segue

