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Não se conformando com a sentença do TAF do Porto que 
julgou procedente a impugnação judicial deduzida por 
Pronefro, SA contra a liquidação de IVA do ano de 2000 no 
montante global de €105.750,34 veio a Fazenda Pública 



dela interpor recurso para o TCAN concluindo assim as suas 
alegações: 
A. A liquidação impugnada relativa a IVA do ano de 2000, 
no valor global de € 105.750,34, provém do facto de não ter 
sido considerado pela Administração Tributária, o direito à 
dedução do IVA suportado por facturas emitidas por 
“Tecnijoma , Lda”, por se entender que as operações 
tituladas por tais facturas eram fictícias. 
B. Na douta sentença recorrida considera-se que a 
impugnante logrou provar a efectividade das operações, 
determinando em consequência a anulação das liquidações 
impugnadas, baseando-se fundamentalmente na prova 
apresentada pela impugnante, com especial relevo no 
depoimento das testemunhas por ela arroladas, 
desvalorizando a prova documental constituída pelo 
Relatório da Inspecção Tributária.  
C. Com o devido respeito, entende a Fazenda Pública que a 
douta sentença sob recurso incorreu em erro de julgamento 
quanto à matéria de facto e de direito, porquanto 
relativamente às operações tituladas pelas facturas n°s 244, 
243, 168, 202,203, 204, 205, 206, 207, 223, 224, 227, 241, 
242 e 289, em causa nos presentes autos, emitidas pela 
“Tecnijoma, Lda” (doravante designada por “Tecnijoma”) e 
relativas ao fornecimento à impugnante de uma “máquina 
para montagem de câmaras para hemodiálise segundo nova 
concepção”, a diversos moldes e a ensaios e testes, a 
impugnante não produziu prova da sua materialidade, ou 
seja, não produziu prova eficaz no sentido de abalar a 
convicção da Administração Tributária de que as mesmas 
não titulam operações reais ou que as operações existiram 
tal como foram declaradas nos respectivos documentos, 
cujo objectivo terá sido a candidatura a subsídios, não 
podendo assim, ser deduzido o IVA delas constante, nos 
termos do n° 3 do art° 19º do CIVA..  
D. No que respeita às referidas facturas, a Administração 
Tributária, em resultado das várias diligências que efectuou, 
fez prova de se tratarem de operações simuladas, através 
dos indícios sérios e objectivos, que traduzem uma 
probabilidade elevada de que as mesmas não titulam 
operações reais, como resulta do Relatório da Inspecção 
Tributária, que aqui se dá como reproduzido para todos os 
efeitos legais.  
E. Atentos estes indícios fundados e segundo as regras 
gerais sobre o ónus da prova e nos termos do art° 74° da 
LGT, competia à impugnante, que se arroga um direito que 



pretende exercer, o direito à dedução do IVA, provar a 
verificação dos pressupostos em que assenta tal direito, 
conforme jurisprudência firmada nesse sentido.  
F. A impugnante, contrariamente ao doutamente decidido, 
não logrou efectuar a prova plena, tendo, não obstante, o 
Tribunal admitido, no que respeita à factura n° 244, a 
existência de indícios de que a operação titulada nessa 
factura foi simulada.  
G. No que respeita a esta factura, a prova produzida não deu 
resposta a várias questões: 
• Tratando-se de uma intervenção e não de aquisição de uma 
máquina, como alegado e dado como provado pela douta 
sentença, a factura emitida pela “Tecnijoma” menciona 
“máquina para montagem de câmaras para hemodiálise 
segundo nova concepção”, nada referindo quanto à natureza 
e número dos serviços prestados por esta empresa, que 
alegadamente terão sido realizados na máquina adquirida à 
SISTER;  
• O facto de a máquina não ter sido encontrada aquando da 
verificação física por parte do IAPMEI, o que terá 
conduzido ao não financiamento por parte deste organismo, 
e igualmente, não ter sido localizada de imediato no início 
da acção inspectiva;  
• A irregularidade quanto ao documento de transporte, 
referente ao transporte da máquina para a “Tecnijoma” , 
porquanto quando está em causa a veracidade de 
determinadas operações, só o triplicado do documento 
original do transporte (dado que o original e o duplicado 
devem acompanhar os bens, segundo as regras do decreto 
lei que regulava ao tempo, a circulação de bens - decreto-lei 
n° 45/89, de 11 de Fevereiro), é que reunia as condições 
para confirmar o efectivo transporte e não a impressão num 
qualquer papel avulso. 
• Nada foi referido, e consequentemente nenhuma prova foi 
efectuada, sobre o regresso da máquina às instalações da 
impugnante, o que não lhe seria difícil, através do 
respectivo documento de transporte, desta feita emitido pela 
“Tecnijoma” e que a impugnante era obrigada por lei a 
manter em arquivo (DL 45/89).  
• Não dispondo a impugnante de meio de transporte 
adequado, não foi encontrada nenhuma factura de empresas 
de transporte que referissem o transporte de uma máquina 
da impugnante para a “Tecnijoma”;  
• Discrepância não explicada tecnicamente, quanto ao início 
das amortizações da máquina (2000) e da alegada 



intervenção (grande reparação - 2002), quando 
supostamente a máquina só entrou em funcionamento no 
final da intervenção e só aí é que poderia começar a ser 
amortizada, não se podendo compreender, por outro lado, 
como é que se factura em 2000, consequentemente com 
determinação do montante, uma intervenção altamente 
especializada de acordo com as necessidades e as 
características pedidas pela impugnante ao longo do tempo 
e que só terá terminado em 2002, quando não existe 
qualquer projecto, orçamento ou qualquer outro documento 
justificativo desse valor à data da factura;  
• Não ficou demonstrada de forma objectiva a necessidade 
de fazer uma intervenção numa máquina, que atingiu um 
valor quase duas vezes superior ao da própria máquina, e 
apesar de se querer convencer através da prova testemunhal, 
que uma máquina com as características pretendidas ou da 
mesma índole, atingiria o valor de 2 milhões e meio de 
euros, a verdade é que não foi provada a aludida consulta no 
mercado externo.  
H. Apesar da douta sentença não se ter pronunciado, é 
patente a não aderência da realidade, emergente da prova 
produzida, da formação efectivamente prestada pela 
impugnante a funcionários da “Tecnijoma”, com a constante 
da documentação relativa a estes serviços prestados e à 
utilização de espaços e equipamentos de demonstração, o 
que reforça a convicção da Administração Tributária de que 
tais serviços, mais não foram do que o expediente usado 
para contrabalançar o valor facturado pela factura n° 244.  
I. Mas a dar-se como provado, como o fez a douta sentença, 
que a referida factura titula uma operação real, embora não 
de aquisição, como se retira da sua leitura, mas sim de 
prestação de serviço, e constituindo a factura uma 
formalidade “ad substantiam” para o exercício do direito à 
dedução do IVA, então a mesma não respeita os requisitos 
do art° 35°, n° 5 do CIVA, porquanto além de não ser 
verdadeira nos seus termos, não descrimina os serviços 
prestados, pelo que não pode ser deduzido o IVA dela 
constante, nos termos do n° 2 do art° 19º do mesmo código. 
J. Entende-se do mesmo modo, contrariamente ao 
sentenciado, que a prova produzida, no que se refere à 
facturação da ‘Tecnijoma” para a impugnante relativa a 
moldes (facturas n°s 168, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 223, 
224, 227, 243, 289), não consegue contrariar os fortes 
indícios apontados pela Administração Tributária de se 
tratar de facturação fictícia.  



K. Salvo melhor opinião, a prova testemunhal quanto a esta 
questão, foi de forma geral, genérica, isto é, não 
individualizou os moldes postos em causa pela inspecção, 
sendo certo que a Inspecção Tributária fez um levantamento 
apurado sobre todos os moldes facturados pela “Tecnijoma” 
à impugnante, como se encontra detalhadamente explicitado 
no respectivo relatório e foi seguindo, no que respeita à sua 
localização, as indicações dadas pelos responsáveis das duas 
empresas, apenas estando agora em questão aqueles que não 
foram produzidos ou que não foram encontrados, quer nas 
instalações da impugnante quer nas entidades contactadas. 
L. A impugnante, em concreto, não demonstrou que todos 
os moldes que lhe foram facturados foram de facto 
produzidos ou que se encontravam nos locais que indicou 
no decorrer da acção inspectiva, tendo o sócio-gerente da 
própria entidade fornecedora dos moldes (Tecnijoma”) 
declarado ser inexistente o molde n° 540 facturado pela 
factura n° 289, no valor de 3700 000$00 mais IVA, o 
mesmo sucedendo com o molde n° 525 respeitante à factura 
n° 168 no valor de 5 800 000$00 mais IVA, que além de ter 
sido declarado inexistente, nem sequer terá existido a 
intenção de o fabricar.  
M. E no que respeita ao molde constante da factura n° 243, 
igualmente não podemos concordar com a douta sentença, 
no sentido de que a AT se limita a fazer meras suposições, 
porquanto a própria impugnante referiu no inicio da 
inspecção que esse molde se encontrava dentro da máquina 
de embalar adquirida à SISTER, tendo a inspecção 
constatado “in loco” que dentro da referida máquina se 
encontrava um conjunto de 2 outros moldes.  
N. Acresce que, no que se refere aos documentos juntos 
pela impugnante aos autos (extractos bancários e cópias de 
cheques), para prova de que os movimentos financeiros 
referentes ao pagamento dos moldes ocorreram 
posteriormente à data da emissão da declaração do ROC, no 
sentido de não terem sido verificados fluxos financeiros no 
montante de 68 281 000$00 com a “Tecnijoma”, tais 
documentos nada acrescentam aos autos, na medida em que 
já tinham sido analisados em sede inspectiva, e, somando, 
salvo erro ou omissão, o montante de 36 405 904$00, não 
justificam, como se verifica, a totalidade da falha nos fluxos 
financeiros detectada pelo ROC.  
O. No que respeita às facturas n°s 241 e 242 da 
“Tecnijoma” para a impugnante, relativas a ensaios e testes, 
não se pode subscrever a douta sentença, no sentido de não 



ter a Administração Tributária recolhido elementos sólidos 
para considerar tais facturas simuladas, porquanto no 
âmbito da acção inspectiva, não ficou demonstrado que a 
“Tecnijoma” tenha efectuado qualquer ensaio ou teste para 
solução de automatização, sendo que não foram exibidos 
pela impugnante, nem existem nos arquivos da 
“Tecnijoma”, conforme foi declarado em auto, orçamentos, 
projectos, desenhos, estudos, ou qualquer correspondência 
com a impugnante.  
P. Nos presentes autos não se conseguiu igualmente realizar 
a prova da materialidade subjacente a tal facturação, pois 
que para além de não ter sido oferecido qualquer elemento 
documental, os depoimentos das testemunhas inquiridas a 
este respeito, versaram mais sobre o desenvolvimento em 
geral da actividade da impugnante e da “Tecnijoma” no que 
respeita às técnicas de injecção, do que propriamente sobre 
os concretos ensaios ou testes objecto da facturação em 
causa. 
Q. Ao contrário do decidido, em face dos factos apurados e 
transpostos para o relatório pela inspecção tributária, não 
pode senão concluir-se, tal como ali se concluiu, estarmos 
na presença de operações simuladas, não sendo a prova 
produzida bastante para, em contraposição com aqueles 
factos, neutralizar, os indícios sérios que estiveram na base 
da formação da convicção de que aquelas transações são 
fictícias, sendo, consequentemente indevida a dedução do 
imposto efectuada pela impugnante assente nas mesmas.  
R. Devem manter-se na ordem jurídica as liquidações 
adicionais efectuadas pela Administração Tributária, por 
não incorrerem nos vícios que lhes imputou a douta 
sentença recorrida.  
S. A douta sentença sob recurso, violou as disposições 
legais supra citadas.  
Contra alegou a recorrida assim concluindo: 
A) Uma vez que a máquina adquirida à «SISTER», apenas 
possibilitava o trabalho com duas referências, além de que a 
mudança das mesmas tinha que ser feita de forma manual, 
ao que acresce o facto de a Alegante ter celebrado um 
acordo de parceria com uma multinacional alemã, 
«Fresenius Sister”, por força do qual se obrigou a assegurar 
o fornecimento de um número determinado de linhas de 
hemodiálise, com mais de cem tipos de referências ou 
produtos distintos, por um período de quatro anos, 
renovável por igual período, não possuindo tecnologia 
interna e meios próprios, recrutou os serviços da 



“Tecnjoma”.  
B) Neste pressuposto, a entidade contratada, promoveu a 
informatização de cada um dos postos de montagem, de 
forma a possibilitar que a partir do sistema organizado de 
produção, se pudesse proceder à total mudança da referência 
sem intervenção do operador, com economia de tempo e 
minimização de erro.  
C) Assim, tal como se demonstrou e provou em sede de 
audiência de julgamento, a factura n.° 244, refere-se à 
aquisição e implementação de um conjunto de alterações na 
máquina adquirida à «SISTER» e, que constituem uma linha 
de montagem com automatização, designadamente para 
efectuar a ligação entre:  
i) Mesa de trabalho inox com sistema de colagem;  
ii) Corpo de etiquetas de marca Herme;  
iii) Cortadora de segmentos de tubo com respectivo 
comando electrónico;  
iv) Comando mecânico com sistema electropneumático.  
D) Todo este processo foi explicado pela testemunha José 
Martins, que através dos conhecimentos práticos que tem 
nesta matéria, realizou uma demonstração de como funciona 
a chamada «linha de montagem», composta por quatro 
sectores distintos, tratando-se de uma verdadeira cadeia de 
montagem.  
E) A inexistência de estudos ou orçamentos escritos, deve-
se ao facto de estarmos na presença de uma intervenção 
progressiva no equipamento, caracterizada como uma 
realidade dinâmica, insusceptível de orçamentação.  
F) Por outro lado, a comparação do preço da máquina com o 
preço pago pela intervenção realizada nada prova, uma vez 
a intervenção na máquina, foi determinada pela necessidade 
urgente de introduzir as adaptações exigidas pelo processo 
produtivo, tendo-se eliminado o recurso a entidades 
estrangeiras pelo custo e pela distância, face à necessidade 
de acompanhar os ensaios de produção, aliado às facilidades 
de manutenção e desenvolvimento, no futuro, das alterações 
introduzidas, tal como explicou a testemunha José Martins.
G) O equipamento foi transportado para as instalações de 
«Tecnijoma» e, nelas realizada a intervenção que permitiu a 
alteração do processo produtivo, sendo hoje uma realidade 
visível, corpórea e indiscutível, com reflexos ao nível da 
produtividade, que aumento em 80%, confirmando 
testemunha Alice Fernandes, que todo o equipamento que 
sai das instalações da Alegante, que não seja mercadoria e 
produto acabado, segue acompanhado com as respectivas 



guias de transporte. 
H) A ausência de factura expressa da transportadora 
“Alfabérica» na contabilidade da Alegante, resulta da 
natureza da relação profissional, tendo sido facturado um 
preço estimado e incluído na conta/corrente do resumo 
quinzenal do período em causa, uma vez que facturação 
emitida “Alfabériaca”, não é individualizada, é antes, 
emitida à quinzena, e tendo em conta o critério “Kg” e não 
o produto individualizado, tal como o referiu a segunda 
testemunha.  
I) A não amortização do equipamento, resultou de um 
critério contabilístico adoptado pela Alegante, que optou 
por autonomizar as implementações realizadas na máquina 
adquirida à «SISTER», da própria máquina, tal como foi 
demonstrado pela segunda testemunha através do ficheiro 
do imobilizado da “Pronefro”, onde ilustrou a amortização 
da máquina com início no ano de 2000 e a amortização das 
alterações no exercício de 2003.  
J) Tendo-se produzido prova (documental e testemunhal), 
de que o equipamento existe fisicamente, que entrou no 
processo produtivo, aumentou o índice de produtividade da 
empresa, não poderia ser outra a decisão do Tribunal a quo, 
que não, considerar a factura n.° 244 como verdadeira e, em 
consequência aceitar o IVA deduzido.  
K) Os moldes descritos nas facturas números 202, 203, 204, 
205, 206, 207, 223, 224, 227 e 228, por serem protótipos 
que integram o projecto «CARE”, foram contabilisticamente 
tratados como «ferramentas», e entregues na Universidade 
do Minho, para apresentação do projecto, factos 
confirmados pelos depoimentos da primeira e da segunda 
testemunhas.  
L) O facto de os moldes não terem sido localizados, não 
poderá assumir qualquer relevância, no âmbito do imputado 
acordo simulatório, nem, poderá ser imputado à Alegante o 
descaminho dos moldes, louvando-se assim o entendimento 
prosseguido pelo Tribunal a quo.  
M) Quanto ao molde n.° 525, a Fazenda Publica para além 
de não alegar, nem provar, a simulação da operação e, a 
dispensabilidade do custo, ignora que seja habitual no 
tráfico mercantil a ocorrência de pagamentos por conta, ou 
pagamentos totalmente antecipados, de fornecimentos de 
bens ou serviços futuros, facto que não exclui a 
dedutibilidade de IVA.  
N) É falso que os moldes constantes da factura n.° 243, 
fizesse parte da máquina adquirida ao mesmo fornecedor 



“Tecnijoma”, aliás bastaria fazer uma breve análise pelos 
documentos contabilísticos da Alegante para se concluir que 
os moldes representados na factura em mérito, não foram 
adquiridos por terceiros e muito menos que faziam parte da 
máquina.  
O) Tal como o confirmou a primeira testemunha, os moldes 
aqui referidos são colocados no equipamento de acordo com 
as necessidades da Alegante, inerentes ao processo 
produtivo, tendo os mesmos sido adquiridos à “Tecnijoma” 
e, integrados no processo produtivo a que a própria AF 
assistiu.  
P) Os extractos bancários e cópias dos cheques, juntos aos 
autos pela Alegante foram devidamente comentados pela 
testemunha Alice Fernandes, por via dos quais, foi possível 
explicar a declaração tipo reserva do ROC, bem como, 
demonstrar que as facturas conexionadas foram totalmente 
pagas e auditadas no âmbito do Projecto Care, facto que 
posteriormente legitimou os financiamentos do projecto, 
como a própria testemunha afirmou.  
Q) A sociedade “Tecnijoma”, foi a entidade que promoveu 
a modificação no equipamento, a entidade que recebeu os 
pagamentos inerentes à facturação relativa aos ensaios e 
testes com automação, pelo que, não faria qualquer sentido 
negar a factologia que as facturas 241 e 242 retratam.  
R) Ademais, tendo o referido facto sido devidamente 
explanado pela testemunha José Martins, não poderá 
perfilhar-se outro entendimento, que não o vertido na 
sentença em recurso, segundo o qual, os factos apurados 
pela A.F., “(...) não constituem indícios de que os serviços 
referidos nas facturas não o foram efectivamente; o facto de 
ser referido pela entidade prestadora de serviços que não 
existem em arquivo orçamentos, projectos estudos, 
correspondência trocada entre duas empresas não significa 
que os serviços não tenham sido prestados. E o 
representante da Tecnijoma não disse, segundo vem 
referido no relatório, que os serviços não tenham sido 
prestados.”  
S) Embora impende-se sobre a A.F. a realização da prova 
efectiva da verificação dos fundamentos legais da sua 
decisão, com conteúdo positivo e desfavorável para a 
Alegante, em face da prova produzida, não poderá o 
Tribunal ad quem, deixar de concluir que a “Pronefro” 
logrou provar, não só, que as operações tituladas nas 
facturas postas em crise, correspondem a verdadeiras 
operações entre empresas, assim como, a verificação dos 



pressupostos de que depende o exercício do direito à 
dedução de IVA.  
T) Daí que se entenda que a decisão em Recurso não merece 
qualquer reparo, devendo manter-se na Ordem Jurídica.  
O Mº Pº teve vista no processo. 
Colhidos os vistos cumpre decidir. 
Foi a seguinte matéria de facto que o Tribunal «a quo» deu 
como provada: 
3.1.Factos provados, não provados e respectiva motivação 
Com fundamento nos elementos existentes nos autos, 
considero provados os seguintes factos, com relevância para 
a decisão da causa:  
a). A impugnante foi objecto de uma acção inspectiva 
levada a cabo pelos Serviços de Inspecção Tributária da 
Direcção de Finanças do Porto e tendo por objecto os 
exercícios de 1999, 2000 e 2001.  
b). Na sequência dessa acção de fiscalização, a AT procedeu 
a correcções técnicas em sede de IRC e IVA, tendo apurado, 
relativamente ao exercício de 2000, IVA em falta, no 
montante de € 105.750,34 - cfr. relatório de inspecção 
constante do P.A apenso e que se dá por reproduzido para 
todos os efeitos legais.  
c). Segundo o relatório de inspecção, o apuramento do 
imposto em falta, assentou, designadamente, no seguinte:  
“(...) III - Descrição dos factos e fundamentos das 
correcções meramente aritméticas à matéria tributável  
No que respeita a facturas ou documentos equivalentes 
emitidos pela Tecnijoma à Pronefro  
A) Quanto à máquina adquirida à Tecnijoma, com a 
designação de “maquina para montagem de câmaras para 
hemodiálise segundo nova concepção”, facturada através 
da factura n° 244 de 2 9/09/2000, no valor de 
82.900.000$00 + IVA no montante de 14.093.000$00, 
verificou-se o seguinte:  
A.1. - No dia 2/05/2002, mediante a pretensão de ver a 
máquina adquirida à Tecnijoma, com a designação de 
“Máquina para montagem de câmaras para hemodiálise 
segundo nova concepção”, obtivemos da Drª Alice ..., a 
informação de que a mesma se encontra nas instalações da 
Tecnijoma. Na mesma altura foi - nos exibido o contrato de 
injecção celebrado entre as duas firmas, mediante o qual a 
Tecnijoma passaria a fornecer à Pronefro componentes em 
plástico, pequenas peças, a serem integradas nas listas de 
hemodiálise que esta empresa produz. 
A.2. - No dia 9/05/2002, deslocamo-nos às instalações da 



Tecnijoma, situadas em Ovar, distrito de Aveiro, a fim de 
verificar a máquina, a qual não foi encontrada nas 
referidas instalações ao que o Engenheiro .. .., sócio 
gerente da Tecnijoma, declarou que na realidade não 
forneceu uma máquina à Pronefro, mas sim prestou um 
serviço que consistiu em melhorar a capacidade de 
comunicação e software duma máquina que lhe havia sido 
entregue pela Pronefro, conforme auto de declarações 
elaborado em conjunto pelas duas Direcções de Finanças. 
Estas declarações foram prestadas na presença da Drª 
Alice Fernandes que por coincidência se encontrava na 
Tecnijoma por motivos financeiros relacionados com 
negócios que existem entre as duas empresas. Confrontada 
com as declarações do Eng.° Martins, a mesma declarou 
que quando uma semana antes tinha afirmado que a 
máquina se encontrava na Tecnijoma, se confundiu com 
uma outra máquina que entretanto também estava entregue 
à Tecnijoma para intervenção.  
A.3. - Em 16/5/00 novamente nas instalações da Pronefro, 
foi - nos apresentada a máquina que terá sofrido a dita 
intervenção referida pelo Eng.° Martins, designadamente 
por “Máquina de montagem automática de câmara de 
admissão de heparina”, com a seguinte composição, 
conforme auto de ocorrência elaborado com o Eng.° 
António Azevedo, Director Distrital da Pronefro: 
- mesa de trabalho em inox com sistema de colagem;  
- corpo de etiquetas de marca “Herme’  
- cortadora de segmentos de tubo com respectivo comando 
electrónico, de marca francesa não identificada, com 
contador de cortes da marca “Hengstler”; 
- comando mecânico com sistema electropneumático de 
marca “Festo” ligado a armário distribuidor série 
n°017332 da “Undeiwriters Laboratories – UL” 
- autómato “Siemens”, com uma chapa onde está inscrita a 
data de 3011/96.  
Solicitada a factura de aquisição desta máquina foi-nos 
exibida a factura n° 990073 de 20/1/2000 do fornecedor 
italiano SIS.TER.SPA, cuja descrição se reportava a uma 
linha completa de montagem automática pelo preço de 
550.000.00 liras, o equivalente 56.947.172$00, conforme 
auto de ocorrência elaborado em 16/05/2002 com a Drª 
Alice Fernandes. A máquina fazia parte integrante deste 
conjunto, à qual corresponde o preço de aquisição de 
170.000.000 liras, correspondente a 17.601.852$00. Como 
se verifica pelo descritivo da factura, trata-se de uma 



máquina automática, não sendo possível estabelecer uma 
comparação entre a máquina tal como consta da factura de 
aquisição e a que nos foi apresentada, uma vez que a 
composição da mesma não é descrita na factura de 
aquisição. 
Segundo informação da Drª Alice não possui qualquer 
documento contabilístico que demonstre qual foi em 
concreto a intervenção da Tecnijoma na referida máquina, 
nomeadamente estudos, projecto, orçamento, aquisição de 
material, correspondência trocada entre as empresas, 
autorização de despesa ou ordem de pagamento. 
Questionado o Director Geral da Pronefro...., o mesmo 
referiu.... que “não existem documentos, nomeadamente 
autorização de despesa e ordem de pagamento, por não ser 
prática corrente da empresa, porque os negócios são 
mesmo assim, muitos negócios são feitos verbalmente”. 
Questionado quanto ao preço da intervenção efectuada pelo 
Eng.° Martins, “entende que a “massa cinzenta” é muito 
valorizada e não tinha porque duvidar do preço 
apresentado pela Tecnijoma.”  
Foi exibido apenas um documento de transporte, duma 
máquina das instalações da Pronefro para as instalações 
da Tecnijoma, com data de emissão de 16/2/2000, o qual 
para além de não identificar a máquina, não obedece aos 
requisitos exigidos pelo DL..., por não conter a expressão 
“processado por computador”, o que nos levou a pôr em 
causa a veracidade da sua emissão em tempo oportuno.(...)
Face à indicação de que o transportador tinha sido a 
empresa ALFAIBERICA - Prestação de Serviços, Lda, 
fizemos um cruzamento de informação, onde ficou 
demonstrado que naquele dia esta empresa apenas 
transportou 1 caixa de produtos fabricados e 5 cadeiras de 
hemodiálise, conforme factura, relatório anexo e guias de 
transporte. 
Verificou-se também na contabilidade da Pronefro que a 
linha completa de montagem automática, adquirida à 
SISTER donde faz parte a máquina com a designação de 
“…”, foi adquirida com recurso a crédito bancário, tendo 
sido dado como garantia, fazendo parte do contrato 
celebrado entre a empresa e o Banco Nacional 
Ultramarino, S.A., que não podia modificar o equipamento 
penhorado sem autorização escrita do credor. (...) esta 
entidade bancária foi-nos informado que tal autorização 
não foi requerida e por isso não foi concedida. 
Verificou-se também que esta máquina está a ser 



amortizada desde o ano de 2000 inclusive, à taxa de ..., a 
“grande reparação” efectuada na máquina no montante de 
82.900.000$00, consta no mapa de amortizações desde o 
ano de 2000, como um equipamento independente, não 
estando a ser objecto de qualquer amortização. (...)  
A.4. - Dado que a máquina facturada pela Tecnijoma à 
Pronefro integrou a candidatura n° 43/01868 ao Projecto 
de Investimento PEDIDP, no âmbito (...), foi solicitado ao 
IAPMEI .. o relatório de verificações físicas, onde se 
constata …. que a máquina não foi encontrada e por isso 
não foi considerada aplicação relevante, isto é, não foi 
financiada. Face ao exposto, temos indícios fundados de se 
tratar de uma operação fictícia, cujo objectivo terá sido a 
candidatura a subsídios.  
Verificou-se que a generalidade dos equipamentos 
adquiridos pela Pronefro foram-no com recurso a crédito 
bancário ou locação financeira, enquanto que o valor 
facturado pela Tecnijoma à Pronefro de 82.900.000$00 + 
IVA 14.093.000$00, através da factura n° 244 referente à 
maquina e facturado através da factura n° 243, referente a 
um molde no valor de 3.276.000$00, IVA incluído, foi pago 
a pronto, com o cheque n° sobre o Banco …, no valor de 
14.569.000$00,..; com o cheque n° .... Sobre o BES, no 
valor de 52.000.000$00, com o cheque n° .... sobre o BES, 
no valor de 22.300.000$00, que posteriormente foi anulado, 
e com 2 letras aceites no montante de 5.700.000$00, que 
posteriormente foram substituídas pelos aceites (...). Mais 
se verifica que a Tecnjjoma emitiu um recibo de quitação, 
no valor de 100.269.000$00, para pagamento das facturas 
n° 243 e 244, datado de 30/09/2000, que não se encontra 
contabilizado na Pronefro; todavia esta forma de justificar 
o pagamento resulta também de imperativo legal, 
“candidatura e atribuição de subsídios”, que exige que seja 
“demonstrado o pagamento”, pelo que se admite que terá 
havido compensação na forma de retorno posterior das 
verbas envolvidas uma vez que a operação nunca se 
concretizou.  
Conclusão:  
Face ao exposto, temos indícios fundados de se tratar de 
uma operação fictícia, cujo objectivo terá sido a 
candidatura a subsídios.  
B) Quanto aos serviços prestados pela Pronefro à 
Tecnijoma, no montante de 81.812.000$00 + IVA no valor 
de 13.908.040$00, verificou-se o seguinte:  
(...) Dada a falta de elementos contabilísticos e extra - 



contabilísticos que evidenciem, sem margem para dúvidas, 
a prestação efectiva de serviços, temos indícios de se tratar 
de operação fictícia com vista a contrabalançar o valor da 
máquina facturada pela Tecnijoma, uma vez que noutras 
situações de prestações de serviços da Pronefro a outras 
empresas, anexo às notas de débito encontram-se as 
demonstrações dos valores facturados.  
C). Relativamente aos moldes facturados pela Tenijoma à 
Pronefro, no montante global de 101.540.790$00, verifica-
se o seguinte, conforme quadro que se segue:  
(...)  
C.1. - Relativamente aos moldes números 510, 508, 509, 
511, 512, 515, 519, 518 e 531, facturados através das 
facturas números 50, 51, 52, 54, 55, 58, 59, 60 e 209 
respectivamente, estes encontram-se nas instalações da 
Tecnijoma e estão a ser utilizados para a injecção de peças 
a fornecer por esta à Pronefro, de acordo com o Auto de 
Declarações de 9/5/2002, elaborado nas instalações da 
Tecnijoma, pelo Eng.° Martins na presença da Drª Alice 
Fernandes. 
C.2. - No que respeita ao molde facturado através da 
factura n° 243, de acordo com o mesmo Auto de 
Declarações referido no ponto anterior, este encontrar-se-
ia nas instalações da Pronefro, estando a ser utilizado na 
máquina que embala as linhas de hemodiálise terminadas. 
De acordo com a verificação física efectuada aos moldes 
das duas máquinas de embalar que a empresa possui não se 
verificou a existência de qualquer molde com as 
características referidas pelo eng.° Martins no Auto de 
Declarações que se junta em Anexo 1. Além disso a 
Pronefro referiu no início da acção inspectiva que este 
molde se encontrava dentro da máquina de embalar 
adquirida em 2000 à SISTER. Efectuada a paragem do 
processo de embalagem verificou-se que dentro da máquina 
estava um conjunto de dois moldes, respectivamente com os 
números ... e ..., um que (...), o que nos leva a admitir que os 
moldes já faziam parte da máquina ou foram adquiridos ao 
mesmo fornecedor e não à Tecnijoma. 
C.3. - Relativamente ao molde n° 530, constante da factura 
n° 290, este encontra-se nas instalações da empresa M. 
Duarte Faria para reparação, conforme auto de 
declarações de 9/05/2002. 
C.4. - No que se refere aos moldes números 513, 514, 
516,517, 525, 520P e 524, facturados através das facturas 
números ...., de acordo com o referido Auto de Declarações, 



estes encontravam-se na empresa Angelmoldes. Em visita 
às instalações da empresa Angelmoldes, efectuada pela 
inspectora . . .., foi confirmada a localização dos referidos 
moldes, à excepção do molde com o n° 525, uma vez que 
este, de acordo com o Auto de Declarações em anexo 1, não 
existe, nem há intenção de o fabricar atentas as relações 
comerciais entre as duas empresas se encontrarem numa 
fase de impasse. 
C.5.- Conforme Auto de Declarações de 9/05/2002, e 
quanto aos restantes moldes, facturados através das 
facturas n° 202, 203, 204, 205, 206, 207, 223, 224, 227 e 
289, o Eng.° Martins declara que desconhece onde se 
localizam. Estes moldes (protótipo), integram a 
Candidatura referenciada com o n° 25/00255 ao apoio 
previsto no âmbito do PEDIP II para os Projectos 
Mobilizadores para o Desenvolvimento Tecnológico, a que 
atribuiram o nome de projecto “Care”, à excepção do 
molde constante da factura n° 289, com o n° 540. 
Questionada a empresa quanto à localização dos moldes do 
projecto “Care”, bem como do molde n° 540, foi-nos 
informado que se se encontravam na Universidade do 
Minho - Departamento de Polímeros, tendo o eng.° Martins 
já declarado no Auto ..., não ter efectuado nenhum 
transporte das instalações da Tecnijoma para a 
Universidade do Minho, ao que a Pronefro nos exibiu guias 
de transporte por si emitidas. Em deslocação à 
Universidade do Minho (...) A demonstração efectuada 
permitiu-nos concluir que os moldes protótipo facturados 
através das facturas n° 202, 203, 205, 206, 207, 223, 224 e 
227 correspondem aos itens oito e nove (aperfeiçoamento 
de linhas de hemodiálise) os quais não se encontravam 
localizados neste departamento, encontrando-se sim os 
moldes protótipo dos itens 1 a 7, fornecidos ao ICTPOL 
pela empresa CELECTRO - Centro de Maquinação por 
Electroerosão, Lda, da Marinha Grande, conforme 
facturas/guias de remessa que nos foram remetidas por 
aquele Instituto. Importa referir que o consórcio que se 
candidatou a este projecto tem como promotor líder a 
Pronefro e como copromotores as empresas SETSA - (...), 
ICTPOL - (...) e INEB (....), verificando-se também que a 
empresa CELECTRO de acordo com o descrito nas facturas 
também faz parte do grupo IBERMOLDES e tem sócios 
comuns com a empresa SETSA. De acordo com a acção 
concertada com a D.F.Aveiro, não houve facturação de 
moldes protótipo pela firma Angelmoldes à Tecnijoma, 



relacionados com o Projecto “Care”. No que respeita ao 
molde n° 540, o próprio Eng.° Martins em auto de 
declarações de 10/07/2002, (..) afirmou que o molde n° 540 
não existe. Note-se que os documentos de transporte 
emitidos pela Pronefro não têm qualquer validade, pois, de 
acordo com o Dec. Lei 45/89 (Circulação de Mercadorias), 
não contêm a menção “processado por computador” nos 
termos do art. 7°, o que nos leva admitir que não foram 
elaborados em programa próprio e em data oportuna, mas 
sim expressamente para nos serem exibidos, uma vez que 
constatamos que no que respeita aos produtos que 
comercializa, emite guias de remessa e estas contêm a 
menção “processado por computador”. Noutras 
circunstâncias em que foram emitidos documentos de 
transporte, foram acompanhados de guias de transporte da 
empresa ALFAIBÉRICA, o que não acontece no caso dos 
moldes.  
C.6 - No que concerne ao pagamento dos moldes 
transaccionados entre a Tecnijoma e a Pronefro, verifica-se 
o seguinte: 
- o molde constante da factura 243, molde para máquina de 
embalar, no valor total de 3.276.000$00, foi pago 
conjuntamente com a máquina;  
- os moldes das facturas 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 
223, 224 e 227 foram pagos com os cheques n°. . .., no 
valor de 15.000.000$00; cheque n° ...., no valor de 
15.020.000$00 e com o cheque n° ..., no valor de 
892.000$00, todos sobre o BCP. Para pagamento do IVA 
destas facturas foi emitida uma transferência bancária no 
montante de 4.439.040$00. Mais se verifica que a 
Tecnijoma emitiu um recibo de quitação, no valor de 
30.551.040$00, para pagamento destas facturas, datado de 
30/9/2000, que não se encontra contabilizado pela 
Pronefro.  
- no que respeita aos restantes moldes, constantes das 
facturas números 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
168, 208, 209, 289 e 290, que totalizam o montante de 
57.875.000$00 + IVA no valor de 9.838. 750$00, o 
pagamento foi efectuado da seguinte forma:  
1. Foram aceites duas letras, no montante de 
11.925.000$00 e 9.750.000$00 para pagamento de 50% do 
valor das facturas 50 a 60, excluindo o IVA;  
2. foi emitido o cheque n° .. .., no valor de 7.369.500$00 
para pagamento do IVA das facturas 50 a 60;  
3. Foi aceite uma letra no valor de 3.393.000$00 para 



pagamento de 50% da factura n° 168, posteriormente foi 
efectuada uma transferência bancária, no valor de 
986.000$00 para pagamento do IVA desta factura;  
4. Foi aceite uma letra, no valor de 4.362.500$00 para 
pagamento de 50% das facturas 208, 209, 289 e 290, 
excluindo o IVA; 
5. Foi emitido o cheque n° ...., no valor de 259.250$00, 
para pagamento do IVA das facturas 208 e 209;  
Em declaração emitida em 30/09/2000, pela Sociedade de 
Revisores, para efeitos de candidatura n° 43/1868 ao 
SINDEPEDIP, o ROC… declara no ponto 4, que não foram 
verificados fluxos financeiros no montante de 
68.281.000$00 com a Tecnijoma. 
D). Quanto aos serviços prestados pela Tecnijoma à 
Pronefro, no montante de 4.800.000$00 + IVA no valor de 
816.000$00, facturados através das facturas n° 241 e 242, 
verificou-se o seguinte: 
D.1 - De acordo com a inspecção efectuada pela Direcção 
de Finanças de Aveiro, não ficou demonstrado que a 
Tecnijoma tenha efectuado qualquer ensaio ou teste para 
solução de automatização, facturados através das facturas 
números 241 e 242, respectivamente, uma vez que de 
acordo com o Auto de Declarações lavrado em ...., o sócio 
gerente da Tecnijoma, Eng. José Martins, declarou que “... 
não existem nos arquivos da Tecnijoma orçamentos, 
projectos, desenhos, estudos ou qualquer correspondência 
establecida com a Pronefro .. . “Para pagamento do IVA 
destas facturas foi emitido o cheque n° ........  
Mais se verifica que a Tecnijoma emitiu um recibo de 
quitação, no valor de 5.616.000$00, para pagamento das 
facturas n° 241 e 242, datado de 30/11/2000, que não se 
encontra contabilizado na Pronefro. 
Conclusão:  
Face ao verificado e descrito, estamos perante a existência 
de um negócio simulado, ascendendo aos seguintes valores, 
no que respeita a facturas fictícias utilizadas pela Pronefro 
e emitidas pela Tecnijoma:  
(...) 
Em termos de IVA:  
Verifica-se a dedução indevida do imposto liquidado nas 
facturas fictícias emitidas pelo fornecedor Tecnijoma - 
Plásticos Técnicos, Lda, no exercício de 2000, no valor de € 
105.750,34 (21.201.040$00).  
d). Na sequência de notificação para o efeito, a impugnante 
exerceu o direito de audição, nos termos do art. 60º da LGT. 



e). No seguimento das correcções efectuadas, a 
Administração Fiscal emitiu as correspondentes liquidações 
adicionais em sede de IVA, no montante de € 105.750,34 e 
dos respectivos juros compensatórios.  
f). A impugnante dedica-se ao fabrico de dispositivos 
médicos, designadamente linhas de sangue para 
hemodiálise, os quais exigem conhecimentos técnicos 
especiais, sendo certificada pelo BSI (organismo inglês).  
g). Tais dispositivos são produzidos nas instalações da 
impugnante numa sala branca e de ambiente controlado, 
através de um equipamento denominado “linha de 
montagem”.  
h). A linha de montagem é constituída por quatro sectores 
distintos: uma mesa de trabalho comprida em inox com um 
sistema de colagens que envolve cerca de 27 pessoas, a 
trabalhar em contínuo, através de um tapete rolante; um 
corpo de etiquetas de marca “Herme”; uma cortadora de 
segmentos de tubo com comando electrónico e um comando 
mecânico com sistema electropneumático.  
i). Até finais de 1999, a impugnante tinha um processo de 
produção tradicional, em mesas (células) individuais de 
trabalho: produzia o tubo na extrusora e, à saída, o tubo era 
cortado e agrupado em molhes (unidades de segmentos de 
tubos com a mesma dimensão), sendo distribuído às várias 
operadoras que iniciavam o processo de montagem e iam 
passando, manualmente, para a operadora seguinte.  
j). Com a introdução, em 2000, do sistema de produção em 
contínuo, através do tapete rolante, (que veio substituir as 
células individuais), além do aumento de produtividade, 
melhorou significativamente a qualidade da produção.  
k). A passagem do sistema de produção de células 
individuais para a produção em contínuo originou, que com 
mesmo número de operadoras, a produção passasse de 2500 
para 4500/5000 pares de linhas de hemodiálise.  
1). A necessidade de aumentar a produtividade da 
impugnante resultou da celebração, em 1999, de um 
contrato (por um período de quatro anos) com a Fresenius, 
cuja parceria obrigava a que as referências de produção 
mudassem a cada instante.  
m).A linha de montagem com o tapete rolante adquirida à 
SISTER em 2000 - cuja descrição consta da factura de 
fls.119/121 e se dá por reproduzida para todos os efeitos 
legais - para fazer face a essa necessidade de aumento de 
produtividade, estava preparada para fabricar apenas duas 
referências e permitia a mudança de referência de forma 



manual.  
n). A máquina em causa destinava-se a uma fábrica da 
SISTER, em França, que não chegou a abrir, facto que 
contribuiu para que a sua aquisição fosse a um preço 
bastante vantajoso para a impugnante.  
o). A impugnante fabrica as referências constantes do 
documento de fls.164/168 e cujo teor se dá por reproduzido 
para todos os efeitos legais.  
p). A Tecnijoma foi apresentada à impugnante pela BNU 
Capital, para quem a impugnante estava a realizar um 
trabalho em Penafiel, na área da saúde.  
q). A intervenção da Tecnijoma na máquina adquirida à 
SISTER, imediatamente a seguir à sua compra, foi ao nível 
da informatização, robotização e automatização daquela, 
introduzindo a possibilidade de modificar todas as 
referências automaticamente e com a certeza de não haver 
erro, de forma a responder às especificidades de produção 
da impugnante.  
r). A intervenção implicou o transporte de parte da referida 
máquina para as instalações da Tecnijoma (em Ovar).  
s). Naquela época, o transporte de equipamentos e produtos 
da impugnante era efectuado por uma empresa de 
transportes denominada “ALFAIBÉRICA”.  
t). A intervenção da Tecnijoma na máquina durou mais de 
um ano e foi feita de forma progressiva, até atingir a 
perfeição desejada.  
u). O desenvolvimento das intervenções na máquina 
resultava de reuniões realizadas entre os técnicos das duas 
empresas envolvidas.  
v). O investimento na máquina foi feito em resultado de 
necessidades concretas, específicas e objectivas e o retorno 
estava contratualmente assegurado pela parceria de quatro 
anos estabelecida com a Frenesius.  
w). Não era prática na impugnante haver autorização interna 
para realização de despesas.  
x). A referida máquina foi adquirida pela impugnante à 
SISTER, com recurso a crédito bancário, concedido pelo 
BNU, tendo aquela servido de garantia do pagamento do 
empréstimo.  
y). A impugnante não solicitou qualquer autorização ao 
Banco Nacional Ultramarino, nem este lha concedeu. 
z). A impugnante não faz pagamentos a dinheiro de forma a 
poder identificar todos os fluxos financeiros da empresa.  
aa).A impugnante iniciou a amortização da máquina 
adquirida à SISTER em 2000 e as intervenções efectuadas 



pela Tecnijoma, de forma independente, em 2003 - cfr. fls. 
111 a 118 dos autos.  
ab).A impugnante prestou serviços de formação à 
Tecnijoma nas suas próprias instalações e nas instalações 
desta.  
ac).O molde que vinha na máquina de embalar não 
satisfazia as necessidades da impugnante e, por isso, esta 
precisou de adquirir moldes tendo em conta as suas 
condições específicas de produção. 
ad).A máquina de embalar da impugnante só utiliza um 
molde de cada vez, o que implica que sempre que se muda a 
linha de produção é necessário mudar o molde.  
ae).A Tecnijoma desenvolvia moldes para e a pedido da 
impugnante.  
af).O projecto “CARE” é um projecto financiado pelo 
Governo Português, em que participaram cinco entidades - 
três empresas (a SESA, a Interplástica e a impugnante) - e 
duas unidades (o INED e a ICTOPOL - Universidade do 
Minho) -, constituindo um consórcio, cujo objectivo era o 
desenvolvimento de um “cluste’.  
ag).Para o desenvolvimento desse dispositivo médico foi 
necessário criar vários moldes protótipos (moldes para 
ensaios clínicos) de forma a verificar se o produto realmente 
funcionava.  
ah).A impugnante era líder desse projecto de investigação 
para desenvolvimento de um processo produtivo de 
tratamento e armazenamento de sangue.  
ai).No âmbito do referido projecto “CARE” era à 
Universidade do Minho que cabia a função de testar os 
moldes.  
aj).Os moldes foram desenvolvidos pela impugnante e 
fabricados pela Tecnijoma e, posteriormente, entregues na 
Universidade do Minho para serem feitos os testes.  
ak).Tais protótipos destinavam-se apenas a testes e ensaios e 
não para serem introduzidos no processo produtivo.  
al).Na data em que foi emitida a declaração do ROC, em 
Setembro de 2000, ainda não tinham ocorrido os fluxos 
financeiros relacionados com os referidos moldes, os quais 
só ocorreram posteriormente àquela data - cfr. fls. 123/142. 
am). A fiabilidade dos produtos que comercializa é uma 
questão vital para a impugnante.  
an).A Tecnijoma fez ensaios e testes para a impugnante 
relacionados com os moldes.  
ao).Os custos associados a este tipo de ensaios e testes são 
elevados em virtude dos altos custos da matéria prima e das 



máquinas envolvidas e dos conhecimentos técnicos 
necessários para este tipo de trabalho.  
ap).Dão-se por reproduzidos os documentos de fls. 143 a 
163.  

* 
Não se provaram outros factos, além dos supra referidos.  

* 
A decisão sobre a matéria de facto baseou-se na análise da 
prova documental produzida e nos depoimentos das 
testemunhas inquiridas, as quais demonstraram 
conhecimento pessoal e directo dos factos e depuseram de 
forma que se nos afigurou clara, isenta e convincente.  
Foi com base nesta factualidade que o M.mo Juiz «a quo» 
julgou a impugnação judicial procedente por ter concluído 
através da prova feita em julgamento que as facturas que a 
administração não aceitara como referentes a efectivas e 
reais operações comprovadamente efectuadas à impugnante 
e por isso podendo a impugnante deduzir o IVA nelas 
referido. 
A Fazenda Pública insurge-se contra esta decisão por 
entender que do relatório decorrem indícios sérios de que as 
facturas assinaladas pelos SPIT são falsas sendo que a 
impugnante não logrou fazer prova do contrário.  
A sentença enfermaria assim de erro de julgamento no que 
concerne à matéria de facto relativa ás facturas por si 
discriminadas facto que importa a revogação da sentença. 
Cumpre apreciar. 
Para tanto há que ter presente que «constitui hoje 
jurisprudência pacífica e uniforme que quando a 
Administração Tributária recolher indícios sérios da 
inexistência de operações tituladas por facturas, cabe ao 
contribuinte o ónus da prova de que tais operações 
económicas se realizaram efectivamente - neste sentido, 
entre muitos, ver os Acórdãos do STA, de 24/4/2002, 
Recurso n° 102/02; de 23/10/2002, Recurso n° 1152 /02; de 
9/10/2002, Recurso n° 871/02; de 20/11/2002, Recurso n° 
1483/02; de 30/4/2003, Recurso no 24 1/03; de 14/1/2004, 
Recurso n° 1480/03.  
Assim, a Administração Tributária tem o ónus de 
demonstrar a factualidade que a levou a desconsiderar 
determinado custo inscrito na contabilidade e tal 
factualidade tem de ser susceptível de abalar a presunção de 
veracidade das operações constantes da escrita do 
contribuinte e dos respectivos documentos de suporte, 
atento o princípio da declaração e da veracidade da escrita 



do contribuinte.  
Demonstrados tais pressupostos pela AT, passa então a 
caber ao contribuinte o ónus de provar que as transacções 
tituladas pelos documentos não aceites pela AT se 
realizaram efectivamente sob pena de os mesmos não 
poderem ser aceites para efeitos de IVA. 
A Fazenda Pública questiona as operações tituladas pelas 
facturas n°s 244, 243, 168, 202,203, 204, 205, 206, 207, 
223, 224, 227, 241, 242 e 289, em causa nos presentes 
autos, emitidas pela “Tecnijoma-, Lda” (doravante 
designada por “Tecnijoma”) e relativas ao fornecimento à 
impugnante de uma “máquina para montagem de câmaras 
para hemodiálise segundo nova concepção”, a diversos 
moldes e a ensaios e testes. 
Diz que a impugnante não produziu prova da sua 
materialidade, ou seja, não produziu prova eficaz no sentido 
de abalar a convicção da Administração Tributária de que as 
mesmas não titulam operações reais ou que as operações 
existiram tal como foram declaradas nos respectivos 
documentos, cujo objectivo terá sido a candidatura a 
subsídios, não podendo assim, ser deduzido o IVA delas 
constante, nos termos do n° 3 do art° 19º do CIVA.. E 
relativamente a essas facturas diz que a Administração 
Tributária, em resultado das várias diligências que efectuou, 
fez prova de se tratarem de operações simuladas, através 
dos indícios sérios e objectivos, que traduzem uma 
probabilidade elevada de que as mesmas não titulam 
operações reais, como resulta do Relatório da Inspecção 
Tributária, que aqui se dá como reproduzido para todos os 
efeitos legais.  
A impugnante, contrariamente ao decidido, não teria 
logrado efectuar a prova plena, tendo, não obstante, o 
Tribunal admitido, no que respeita à factura n° 244, a 
existência de indícios de que a operação titulada nessa 
factura foi simulada. 
Vejamos se assim é. 
No relatório da inspecção de folhas 37 e segs diz-se que a 
impugnante levou á sua contabilidade a aquisição de uma 
máquina para montagem de câmaras para hemodiálise 
segundo nova concepção sendo fornecedora da mesma 
TECNIJOMA. A tal aquisição corresponde a factura 244 de 
29/09/2000 com o valor de 82.900.000$00 e IVA de 
14.093.000$00. 
A Administração Fiscal considerou que a factura 244 não 
correspondia a verdadeira transacção comercial com 



fundamento de a não ter encontrado. 
Nas instalações da impugnante aquando da visita da 
inspecção de 02/05/2002 os SPIT foram nessa altura 
informados de que a máquina se encontrava nas instalações 
da TCNIJOMA. 
Deslocando-se os SPIT à Tecnijoma também ai não 
encontram a máquina em questão tendo sido obtida a 
informação de que a emitente da factura não fornecera a 
máquina em questão á impugnante mas antes prestara um 
serviço de melhoria da capacidade daquela máquina que era 
já propriedade da Impugnante. 
Mas em 16/05/2002 foi apresentada aos SPIT a máquina 
descrita a folhas 50 do PA fornecida pela firma Italiana 
SISTER. 
Todavia não foi possível determinar qualquer comparação 
entre esta máquina e a contabilizada. 
E por tal razão a Administração considerou a factura de 
como titulando uma operação não existente e dai que não 
tenha aceite o monta do IVA par dedução face ao 
preceituado no nº 3 do artigo 19 do CIVA. 
Em sede de julgamento o M.mo Juiz «a quo» ponderou 
todas as razões onde a AF fundamentava a inexistência da 
operação titulada pela factura 244 e considerou que o 
conjunto dos indícios carreados para os autos pela AF são 
de molde á AF poder concluir como concluiu pela 
indiciação de facturação falsa.  
Pelo que se impunha considerar se “in casu” a impugnante 
lograra provar a efectividade das operações a que se referia 
a factura. 
E efectivamente o M.mo Juiz concluiu face a todos os 
elementos dos autos que a factura em causa não reflectia 
uma verdadeira aquisição mas antes uma real e efectiva 
prestação de serviços na máquina descrita. 
Essa convicção retira-a o M.mo Juiz do depoimento das 
testemunhas e da exibição de brochuras dos diversos 
componentes fabricados na referida máquina em que 
consistiu a intervenção da Tecnijoma e também a razão de 
ser do elevado custo dessa intervenção. 
Foi efectivamente demonstrado e dado como provado como 
bem assinala o M.mo Juiz «a quo» a folhas 236 que a 
máquina originária que foi adquirida à sociedade italiana 
SISTER apenas permitia trabalhar com duas referências 
quando a impugnante produz mais de cem referências. Ora a 
reparação e robotização dessa máquina pela Tecnijoma 
permitiu duplicara a produção e eliminar margens de erro. 



Ora pesem embora as doutas considerações da AF ela não 
consegue demonstrar que esse serviço não foi prestado nem 
provar que o custo foi diferente. 
Daí que improcedam as razões da Fazenda Pública que 
reitera a falsidade das facturas mas não é capaz de provar 
outra factualidade que não a dada como provada neste 
julgamento. 
Efectivamente o próprio relatório dos SPIT aponta para essa 
prestação de serviços que a FP deveria ter indagado melhor 
não se escudando apenas no facto de os montantes 
contabilizados se referirem a aquisição da máquina e não a 
prestação de serviços. 
Quanto à discrepância não explicada tecnicamente, quanto 
ao início das amortizações da máquina (2000) e da alegada 
intervenção (grande reparação - 2002), quando 
supostamente a máquina só entrou em funcionamento no 
final da intervenção e só aí é que poderia começar a ser 
amortizada, não se podendo compreender, por outro lado, 
como é que se factura em 2000, consequentemente com 
determinação do montante, uma intervenção altamente 
especializada de acordo com as necessidades e as 
características pedidas pela impugnante ao longo do tempo 
e que só terá terminado em 2002, quando não existe 
qualquer projecto, orçamento ou qualquer outro documento 
justificativo desse valor à data da factura factos que a 
impugnante pretende ver como indiciadores da falsidade da 
factura acabam por deixar de relevar se se entender como 
decidiu o Tribunal «a quo» que o questão em causa não é a 
de aquisição de um elemento a incorporar no activo da 
impugnante mas antes uma prestação de serviços em activo 
da impugnante a relavar de modo igual em sede de dedução 
do IVA. 
A alegada ilegal amortização pelo facto de a mesma se ter 
iniciado antes da entrada em funcionamento da máquina não 
contende assim com a realidade da prestação do serviço o 
que desde logo retira todo o pese a tal fundamento de 
simulação. 
È que aquilo que está em causa é a prestação de serviços 
que está demonstrada. 
Também o facto de a factura ser uma formalidade ad 
substantiam para o exercício do direito à dedução do IVA, e 
a mesma não respeitar os requisitos do art° 35°, n° 5 do 
CIVA, porquanto além de não ser verdadeira nos seus 
termos, não descrimina os serviços prestados, pelo que não 
pode ser deduzido o IVA dela constante, nos termos do n° 2 



do art° 19º do mesmo código não releva em sede de recurso 
já que constitui questão nova que não foi objecto de 
impugnação nem fundamento de desatendimento da 
dedução e portal razão não foi objecto de pronúncia pelo 
Tribunal «a quo» pelo quedada função do recurso não pode 
se conhecido pelo TCAN. 
Quanto à facturação restante a AF contrariamente ao 
sentenciado, considera que a prova produzida, no que se 
refere à facturação da ‘Tecnijoma” para a impugnante 
relativa a moldes (facturas n°s 168, 202, 203, 204, 205, 206, 
207, 223, 224, 227, 243, 289), não consegue contrariar os 
fortes indícios apontados pela Administração Tributária de 
se tratar de facturação fictícia. Refere que a prova 
testemunhal quanto a esta questão, foi de forma geral, 
genérica, isto é, não individualizou os moldes postos em 
causa pela inspecção, sendo certo que a Inspecção 
Tributária fez um levantamento apurado sobre todos os 
moldes facturados pela “Tecnijoma” à impugnante, como se 
encontra detalhadamente explicitado no respectivo relatório 
e foi seguindo, no que respeita à sua localização, as 
indicações dadas pelos responsáveis das duas empresas, 
apenas estando agora em questão aqueles que não foram 
produzidos ou que não foram encontrados, quer nas 
instalações da impugnante quer nas entidades contactadas. 
A impugnante, em concreto, não demonstrou que todos os 
moldes que lhe foram facturados foram de facto produzidos 
ou que se encontravam nos locais que indicou no decorrer 
da acção inspectiva, tendo o sócio-gerente da própria 
entidade fornecedora dos moldes (Tecnijoma”) declarado 
ser inexistente o molde n° 540 facturado pela factura n° 
289, no valor de 3.700.000$00 mais IVA, o mesmo 
sucedendo com o molde n° 525 respeitante à factura n° 168 
no valor de 5.800.000$00 mais IVA, que além de ter sido 
declarado inexistente, nem sequer terá existido a intenção de 
o fabricar. 
E especificamente no que respeita ao molde constante da 
factura n° 243, igualmente não concorda com a sentença, no 
sentido de que a AT se limita a fazer meras suposições, 
porquanto a própria impugnante referiu no inicio da 
inspecção que esse molde se encontrava dentro da máquina 
de embalar adquirida à SISTER, tendo a inspecção 
constatado “in loco” que dentro da referida máquina se 
encontrava um conjunto de 2 outros moldes. Ao que acresce 
que, no que se refere aos documentos juntos pela 
impugnante aos autos (extractos bancários e cópias de 



cheques), para prova de que os movimentos financeiros 
referentes ao pagamento dos moldes ocorreram 
posteriormente à data da emissão da declaração do ROC, no 
sentido de não terem sido verificados fluxos financeiros no 
montante de 68.281.000$00 com a “Tecnijoma”, tais 
documentos nada acrescentam aos autos, na medida em que 
já tinham sido analisados em sede inspectiva, e, somando, 
salvo erro ou omissão, o montante de 36.405.904$00, não 
justificam, como se verifica, a totalidade da falha nos fluxos 
financeiros detectada pelo ROC.  
Por ultimo no que respeita às facturas n°s 241 e 242 da 
“Tecnijoma” para a impugnante, relativas a ensaios e testes, 
a AF discorda do decidido, no sentido de não ter a 
Administração Tributária recolhido elementos sólidos para 
considerar tais facturas simuladas, porquanto no âmbito da 
acção inspectiva, não ficou demonstrado que a “Tecnijoma” 
tenha efectuado qualquer ensaio ou teste para solução de 
automatização, sendo que não foram exibidos pela 
impugnante, nem existem nos arquivos da “Tecnijoma”, 
conforme foi declarado em auto, orçamentos, projectos, 
desenhos, estudos, ou qualquer correspondência com a 
impugnante.  
Não tem aqui também razão.  

* 
As facturas são as n.°s 168, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 
223, 224, 227, 243, 289, correspondentes a moldes.  
Pesem embora as razões invocadas pala AF quanto à 
falsidade destas facturas e a inexistência de operações por 
elas tituladas não podemos deixar de considerar como 
válidas as razões do M.mo Juiz quando afirma: 
«Afigura-se-nos que relativamente aos moldes que 
integraram o Projecto “CARE”, tendo em conta o âmbito 
deste projecto e o fim a que se destinavam os moldes, os 
elementos referidos não constituem indícios suficientes de 
que as operações subjacentes a tais facturas fossem 
simuladas. Impunha-se que a AT efectuasse mais 
diligências no sentido de averiguar o fim a que se 
destinavam os moldes em causa, de modo a apurar da 
relevância do facto de os mesmos não terem sido 
localizados.» 
De qualquer modo, a impugnante logrou provar nos autos 
que as operações subjacentes a tais facturas correspondiam 
a operações reais. 
Ficou demonstrado nos autos o tipo de projecto e as 
entidades envolvidas no mesmo e que a responsabilidade da 



impugnante dizia respeito aos moldes, os quais foram 
fabricados pela Tecnijoma e entregues na Universidade do 
Minho (uma das parceiras envolvidas no projecto) para 
serem testados.  
Ficou igualmente assente que tais moldes eram meros 
“protótipos” e que não podiam ser introduzidos no processo 
de produção, destinando-se apenas a testes e ensaios. 
Por outro lado, foram juntos aos autos extractos bancários 
comprovativos de que os movimentos financeiros referentes 
aos pagamentos dos referidos moldes só ocorreram 
posteriormente à data da emissão da declaração do ROC 
referida pela AT.» 
E a recorrente não alega factos consistentes do relatório ou 
do depoimento das testemunhas que contradigam 
minimamente tal conclusão. 
Não podemos por isso deixar de acompanhar o M.mo Juiz 
«a quo». 
Como igualmente o secundamos quando salienta: 
«Atendendo aos contornos do projecto (o qual estaria já 
encerrado) e ao fim a que se destinavam os referidos 
moldes, não se nos afigura que o facto de os mesmos não 
terem sido localizados (aliás, a AT não averiguou se os 
mesmos tinham ou não sido entregues pela impugnante na 
Universidade do Minho, mas apenas que eles já lá não se 
encontravam) e de as guias de transporte não estarem em 
conformidade com a legislação em vigor, seja 
suficientemente relevante para concluir pela simulação das 
operações em causa.  
Quanto ao molde n° 540, o facto de o responsável de uma 
entidade externa à impugnante afirmar que não existe, por si 
só, também não é indício suficiente para concluir que a 
operação seja simulada.  
Relativamente ao molde constante da factura 243, não se 
nos afigura que os indícios apontados sejam suficientes para 
se concluir pela simulação da operação; a AT limita-se a 
fazer meras suposições no sentido de concluir que os 
moldes já faziam parte da máquina ou que foram adquiridos 
ao mesmo fornecedor e não à Tecnijoma.» 
E o mesmo se diga quanto às facturas 241 e 242, relativas a 
ensaios e testes, no montante de 4.800.000$00 + IVA. 
Sobre elas a AT limitou-se a afirmar que “de acordo com a 
inspecção efectuada pela Direcção de Finanças de Aveiro, 
não ficou demonstrado que a Tecnijoma tenha efectuado 
qualquer ensaio ou teste para solução de automatização, 
facturados através das facturas números 241 e 242, 



respectivamente, uma vez que de acordo com o Auto de 
Declarações lavrado em 13/05/2002 (Anexo 2), o sócio 
gerente da Tecnijoma, Eng. José Martins, declarou que “... 
não existem nos arquivos da Tecnijoma orçamentos, 
projectos, desenhos, estudos ou qualquer correspondência 
estabelecida com a Pronefro…”. 
E ainda que a Tecnijoma emitiu um recibo de quitação, no 
valor de 5.616.000$00, para pagamento das facturas n° 241 
e 242, que não se encontra contabilizado na Pronefro.  
Ora, como bem concluiu o M.mo Juiz «a quo» esta 
constatação pela AT não pode erigir-se como indício 
ponderoso de que os serviços referidos nas facturas não 
foram efectivamente prestados; a não existência em arquivo 
ou omissão na contabilidade não significa só por si a 
inexistência da operação ser prestada. 
E estes factos relevam ainda menos quando se comprova o 
pagamento das facturas. 
Em suma, a Administração Tributária não recolheu, nesta 
parte, indícios minimamente sólidos de que as operações 
tituladas pelas facturas referidas foram simuladas. 
Assim e por todo o exposto acordam os Juizes do TCAN em 
decidir julgar não verificado o invocado erro de julgamento 
quanto à matéria de facto. 
E porque não foi posta verdadeiramente em causa a matéria 
de facto dada como provada no probatório da sentença 
recorrida os Juízes do TCAN acordam em dá-la aqui 
igualmente por provada. 
E não vislumbram a existência de qualquer ilegalidade erro 
ou nulidade na sentença recorrida negam provimento ao 
recurso da FP. 
Sem custas por não serem devidas. 
Notifique e registe. 
Porto, 05/06/2008 
José Maria da Fonseca Carvalho 
Moisés Rodrigues 
Dulce Neto 

 


