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1. INTRODUÇÃO

Abuso, evasão, elisão, evitação, fraude, planeamento abusivo, pla-
neamento ilegítimo, poupança fiscal abusiva, economia fiscal são apenas
alguns dos termos entre nós utilizados para a descrição de condutas huma-
nas que, por serem portadoras de um qualquer elemento “patológico”,
constituem uma afronta ao normal funcionamento do sistema tributário.

Idêntico pluralismo se encontra na generalidade dos ordenamentos jurí-
dico-tributários ocidentais. Um pouco por todo o espaço da União, os tex-
tos doutrinais e jurisprudenciais apresentam-se como campos férteis de ger-
minação da sinonímia patológico-tributária (2). A pluralidade é de tal modo

(1) Investigador pós-doutoral no “Institut für Osterreisches- und Internationales
Steuerrecht” da Wirtschaftsuniversität Wien. O autor agradece comentários e observa-
ções, os quais podem ser enviados para joaofelixpintonogueira@gmail.com.

(2) A título de exemplo vejam-se as noções de tax evasion, avoidance, fraud, cir-
cumvention, ilegitimate tax planning, simulation, substance over form e sham, em inglês;
em alemão utilizam-se termos como os de Steuerflucht or Steuerhinterziehung, Seuerum-
gehung, Steuerbetrug, Steuerplanung, Simulierung, Vortäuschung, Betrug, Missbrauch; em
francês: évasion fiscale, fraude, manoeuvre frauduleuse, fraude à la loi, optimisation fiscale,
planification fiscale, dissimulation, théorie de l'acte anormal de gestion, montage artificiel,
abus de droit e acte anormal de gestion; em italiano: evasione fiscale, elusione, frode, cir-
convenzione, pianificazione fiscal, simulazione, sostanza sulla forma; em espanhol: elu-
sión tributaria, fraude tributario, evasión fiscal, elusión; planificacion fiscal; simulación
negocial; sustancia sobre la forma; simulación de hecho; em holandês Belastingvlucht,
Belastingplanning, Belastingontwijking, schijnhandeling, fraus legis, Belastingontduiking,



acentuada que, uma simples tentativa de tradução (rectius: conversão) dos ter-
mos a que nos referimos, requer um esforço casi-hercúleo (3) de compreensão
das inúmeras especificidades acopladas aos diferentes termos (4).

Em causa não estão apenas diferenças terminológicas ou linguísticas,
mas verdadeiras e significativas discrepâncias conceptuais. Os descritores
da “patologia tributária”, mesmo nos casos em que procedem de uma raiz
ôntica comum, acabam por conhecer uma condensação e cristalização autó-
noma em cada uma das jurisdições em que conhecem aplicação. Intro-
duzindo um corte analítico e restringindo o nosso exame ao espaço da
União, verificamos que um mesmo termo — obviamente tomando em con-
sideração as suas 23 diferentes versões linguísticas (5) — acaba por refe-
rir-se a não um mas 27 conceitos ou noções distintas (6).

O que num ordenamento é (claramente) evasão, noutros pode ser um
mero expediente de planeamento fiscal (legítimo). Certas condutas consi-
deradas como fraude nos países nórdicos podem ser vistas como aceitá-
veis nos países mediterrânicos, onde o núcleo em torno do qual gravita o
combate à fraude é totalmente distinto. Condicionalismos de diversa tex-
tura — não só jurídicos mas também ideológicos, políticos, sociológicos, eco-
nómicos — levam a que os vários termos sejam dotados de uma substan-
tividade autónoma, em cada um dos ordenamentos em que são aplicados.
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Bedrog, Fraude, em dinamarquês skattesvig, undgåelse, misbrug/svig, omgåelse, skatte-
planlægning, substans over form. A este propósito observa SCHWARZ que “there are few
issues in taxation that give rise to more controversy and emotion than the subject of abuse.
The vocabulary itself is contentious and imprecise. Expressions such as abuse, tax avoi-
dance, fraus legis and others, while carrying pejorative connotations, are often not sufficiently
legally precise or universally recognized in meaning to be easily applied” — cfr. SCHWARZ,
Jonathan, “Abuse and EU Tax Law”, Bulletin for International Taxation, July 2008,
pp. 289-290.

(3) De facto, a superação dos diversos problemas doutrinais quase exigem a pre-
sença “de capacidades sobre-humanas, culto, paciente e de juízo acurado”, o “Hercules” na
construção interpretativa de DWORKIN — cfr. DWORKIN, Ronald, Taking Rights Seriously,
Harvard University Press, Cambridge, 1997, p. 115.

(4) Uma tentativa de estabelecer uma correspondência entre os termos utilizados nas
diferentes jurisdições foi empreendida no “Relatório Geral” relativo ao Tópico I “Tax avoi-
dance / Tax evasion” do Congresso da IFA de Veneza, em 1983 e publicado nos Cahiers
de Droit Fiscal International, vol. 68 a, 1983.

(5) Referimo-nos aqui aos idiomas de trabalho, actualmente utilizados pela União
Europeia e pelo Tribunal de Justiça.

(6) Sobre este tema vide MATTIAS, Derlén, Multilingual Interpretation of European
Union Law, Kluwer Law International, 2009.



Os problemas que acabamos de assinalar agudizam-se na esfera comu-
nitária (7). Sendo certo que os Estados-Membros podem operar autono-
mamente com os seus conceitos internos, as instituições comunitárias
vêm-se na obrigação de utilizar noções inteligíveis nos diversos espaços
nacionais. Neste contexto, a leitura comparatística transcende o mero
estudo teórico e converte-se num exercício prático de extrema relevância
para a produção de qualquer documento que verse estas temáticas.

A persistência desta forte diversidade linguística e conceptual consti-
tui um claro obstáculo à construção de um verdadeiro mercado interno (8),
entendido como um “espaço sem fronteiras no qual a livre circulação das
mercadorias, dos serviços e dos capitais é assegurada” (9). De facto, um
sujeito que empreenda transacções comerciais que apresentem factores
de conexão com mais do que um Estado-Membro pode ver a sua acti-
vidade re-qualificada apenas num dado Estado-Membro, em virtude do
facto de este valer-se de uma noção de abuso mais estrita do que a
vigente na generalidade dos Estados-Membros (10). Apesar disso, e na
medida em que este obstáculo não produza uma situação de restrição ou
de discriminação às liberdades fundamentais, nada pode ser feito ao
nível do Tribunal de Justiça (a chamada “harmonização fiscal negativa”),
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(7) Afirma PISTONE QUE “the two current hot topics of European direct taxation are
certainly territoriality and abuse” bem como que “[the] abuse is a sensitive issue and a con-
troversial domain which requires clarity” — cfr. PISTONE, Pasquale, “Ups and Downs in the
Case Law of the European Court of Justice and the Swinging Pendulum of Direct Taxa-
tion”, Intertax, vol. 36, n.º 4, 2008, pp. 146 e 149, respectivamente.

(8) Cfr. art. 3.º, n.º 1, alínea c), do Tratado que institui a Comunidade Económica
Europeia (doravante TCE).

(9) Cfr. art. 14.º, n.º 2 TCE. Este conceito é considerado, por vários autores, como
um “over-arching concept” em relação ao qual todas as liberdades fundamentais devem ser
referidas. A este respeito vide CORDEWENER, Axel, “The Prohibitions of Discrimination and
Restriction Within the Framework of the Fully Integrated Internal Market”, in: VANISTEN-
DAEL, Frans (coord.), EU Freedoms and Taxation, EATLP International Tax Series, Inter-
national Bureau of Fiscal Documentation, Amsterdam, 2006, p. 6. No mesmo sentido
veja-se o § 22 do acórdão do Tribunal de Justiça de 5 de Maio de 1982, Gaston Schul,
C-15/81.

(10) Tempestivamente assinala PISTONE que “there is still a long way to go to achieve
a common understanding of abusive tax practices for the purposes of European tax law, as
well as to ascertain what exactly should be regarded as artificial tax arrangements, what rela-
tion exists for European law between abuse and respectively avoidance and evasion, as well
as to overcome linguistic discrepancies contained in the text of the Communication and in
most decisions of the European Court of Justice” — cfr. PISTONE, Pasquale, “Ups and
Downs…” cit., p. 152.



estando qualquer passo dependente de um instrumento de direito comu-
nitário derivado.

Em matéria de patologia tributária, os tratados são absolutamente
omissos e os parcos instrumentos de direito derivado que afloram o tema
acabam apenas por dar uma pequena contribuição… para que as dificuldades
conceptuais sejam ainda maiores (11).

Ao nível jurisprudencial a situação não encontra grandes melho-
rias. Nas decisões do Tribunal de Justiça (12) podemos encontrar termos
como os de “evasão” (13), “evasão fiscal ilegítima” (14), “abuso” (15),
“erosão da matéria colectável” (16), “fraude” (17) e de “subtracção de
recursos tributáveis ao fisco” (18), os quais são usados sem um prévio
recorte dogmático e, por vezes, como se de meros sinónimos se tratas-
sem (19).
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(11) Infra proceder-se-à a uma incursão sobre a diversidade terminológica contida nas
directivas com interesse em matéria de fiscalidade directa.

(12) Referimo-nos aqui órgão jurisdicional máximo do sistema jurídico da União,
previsto no art. 7.º TCE e que é também designado como “Tribunal de Justiça das Comu-
nidades Europeias” no art. 35.º do Tratado da União Europeia.

(13) Cfr. v. g. acórdãos do Tribunal de Justiça de 16 de Julho de 1998, ICI, C-264/96,
§ 25, e de 13 de Abril de 2000, W.N., C-420/98, § 22.

(14) Cfr. v. g. as conclusões do Advogado Geral de 7 de Abril de 2005, Halifax,
C-255/02, § 77.

(15) Cfr Acórdão do Tribunal de Justiça de 12 de Setembro de 2006, Cadbury
Schweppes, C-196/04.

(16) Cfr. v. g. acórdão do Tribunal de Justiça de 18 de Setembro de 2003, C-168/01,
§ 20 e 42 e de 11 de Março de 2004, Lasteyrie du Sailant, § 31 (neste último fala-se
mesmo em “erosão fiscal da matéria colectável”).

(17) Cfr. v. g. acórdãos do Tribunal de Justiça de 4 de Outubro de 2001, Athinaïki
Zythopoiia AE, C-294/99, § 7, e de 3 de Outubro de 2002, Danner, C-136/00, § 44.

(18) Cfr. v. g. acórdão ICI, já citado, § 25.
(19) Parte dessa pluralidade é explicável pelo facto de o acórdão simplesmente absor-

ver os termos do ordenamento jurídico de cuja língua é redigido o processo. Por outro lado,
o tribunal tende ainda a adoptar os termos presentes: i) na questão prejudicial (no caso de
ser esta a via processual seguida); ii) nas alegações apresentadas pelas partes, governos nacio-
nais ou comissão; iii) na legislação considerada como quadro normativo subjacente ao
judicial review. Por outro lado, vão-se usando conceitos idênticos mas com uma signifi-
cação distinta. A isso mesmo chamam a atenção EDWARDS e FARMER quando afirmam “con-
fusingly, ‘tax avoidance’ which in conventional English usage suggests technically lawful
transactions undertaken with a view to paying less tax, is translated in French as ‘évasion
fiscale’, while ‘tax evasion’, which is used to describe unlawful transactions, is translated
as ‘fraude fiscale’. This has unfortunately led to frequent errors of the English translations
of judgements of the ECJ” — cfr. EDWARDS, Vanessa e FARMER, Paul, “Abuse of Law: What



Não obstante, ultimamente assistimos a uma certa uniformização da lin-
guagem do tribunal em torno da noção de “abuso”. Esta é usada como um
“recipiente” onde têm cabimento todas as anteriores noções relativas à pato-
logia tributária — isto, embora reconheçamos que, por vezes, esta concentração
não resulta de uma mudança de orientação jurisprudencial, mas de certos
acertos e de alguma criatividade, ao nível dos serviços de tradução (20).

Restringindo novamente a nossa análise, e cingindo-nos à fiscalidade
directa, verificamos que a noção de abuso granjeia hoje algum protagonismo
e acaba por ser uma das estrelas do “judicial review” (21). Este protago-
nismo é visto, por alguns, como sintoma da emergência de um novo conceptus
comunitário, o qual se distingue das teorizações vigentes no interior dos Esta-
dos-Membros e apresenta rasgos de autonomia (conceptual) científica (22).

O presente artigo propõe-se analisar o conceito de abuso, nos termos
em que o mesmo é empregue na jurisprudência do Tribunal de Justiça em
matéria de fiscalidade directa. A nossa análise incidirá directamente sobre
a noção de abuso, isto é, sobre os recortes de um “supra-conceito” que, bro-
tando da jurisprudência comunitária, acaba por ter um forte impacto no nor-
mal desenrolar das transacções transnacionais e, simultaneamente, na estru-
tura sistémico-tributária dos vários Estados-Membros (23).
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is the Value Added of the Tax Dimension” in: HINNEKENS, Luc e HINNEKENS, Philippe
(eds), A vision of taxes within and outside Europe, Kluwer Law International, 2008, n.r. 14.

(20) Um bom exemplo encontra-se no § 35 do acórdão de 12 de Setembro de 2006,
Cadbury Schweppes, C-196/04, em que o conceito de abuso é utilizado de forma explícita na
versão portuguesa, encontrando-se totalmente ausente da versão inglesa, língua em que foi deci-
dido este processo. Na versão portuguesa pode ler-se: “É verdade que os nacionais de um
Estado-Membro não podem, com base nas facilidades criadas em virtude do Tratado, tentar
subtrair-se abusivamente à aplicação da sua legislação nacional. Os mesmos não podem
tirar partido, abusiva ou fraudulentamente, das normas comunitárias (…)”. Já na versão ori-
ginal, em inglês, lê-se “It is true that nationals of a Member State cannot attempt, under
cover of the rights created by the Treaty, improperly to circumvent their national legislation.
They must not improperly or fraudulently take advantage of provisions of Community law”.
Curiosamente, a mesma referência explícita ao conceito de abuso encontra-se, p.e., nas ver-
sões linguísticas espanhola, alemã, francesa, italiana holandesa e dinamarquesa.

(21) Cfr. SCHWARZ, Jonathan, “Abuse…”, cit., p. 289. Cfr. ZALASINSKI, Adam,
“Some Basic Aspects of the Concept of abuse in Tax Case Law of the European Court of
Justice”, Intertax, vol. 36, n.º 4, p. 156.

(22) Cfr. ZALASINSKI, Adam, “Some Basic…”, cit., p. 166, “the juditial interaction
between domestic judges and the ECJ has led to the development of autonomous EC legal
concepts. Tax abuse seem to be one of these concepts”.

(23) Sem desconhecermos as diferenças, abordaremos de modo conjunto as ques-
tões do “abuse of rights” e do “abuse of law” ou “abuse of statute” dado o tratamento con-



A reflexão arrancará dos antecedentes lógicos deste conceito. Come-
çaremos por fazer uma breve alusão aos antecedentes lógicos do conceito
utilizado pelo TJCE para depois, já centrados na esfera comunitária,
verificar as condições que estiveram na base da emergência e da afir-
mação do mesmo. Posteriormente centraremos o nosso exame no âmbito
da fiscalidade directa europeia, e focaremos a nossa atenção no modo
como o conceito de abuso tem sido desenvolvido no seio da jurispru-
dência comunitária. Por último, procederemos a uma revisão crítica da
estrutura essencial do conceito, destacando alguns elementos de crise
do mesmo e deixando algumas reflexões sobre as eventuais vias de evo-
lução.

2. O “ABUSO” COMO EXPRESSÃO DA TRADIÇÃO JURÍ-
DICA DOS ESTADOS-MEMBROS

A proibição do abuso, no âmbito da fiscalidade directa europeia, é
relativamente recente (24) e foi precedida por um longo labor dogmático
tanto por parte do Tribunal de Justiça como por parte da doutrina e juris-
prudência de vários Estados-Membros.

Em geral podemos afirmar que a noção comunitária encontra os seus
antecedentes lógicos e cronológicos nas noções de abuso — ou seus equi-
valentes normativos — vigentes em vários Estados-Membros. Como tive-
mos oportunidade de observar, estas noções contam com uma grande
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junto que estas questões são alvo na linguagem europeia. Isto porque na linguagem do tri-
bunal ambas as expressões vêm tratadas conjuntamente, sob a designação genérica de
abuso — cfr. § 96 das conclusões da Advogada Geral, de 16 de Março de 2006, no caso
Fidium Finanz, C-452/04. No mesmo sentido se pronuncia PISTONE “based on an empiri-
cal analysis of the Court’s case law I am not too persuaded that the difference between abu-
sing of a right or abusing of a law matters for our specific purposes, nor that it would do
so with regard to abusing a freedom. When dealing with abusive practices, the Court
essentially has tax avoidance schemes in mind and therefore always makes a link between
the taxable event and the transaction or scheme entered by the taxpayer, with a view to ascer-
taining whether he has sought a friction between form and substance of both” — cfr. PIS-
TONE, Pasquale, “European Direct Tax Law: Quo Vadis”, in: Accounting and Taxation &
Assessment of ECJ Tax Law, LANG, Michael and VANISTENDAEL, Frans, EATLP International
Tax Series, vol. 5, EATLP Congress Reports, 2007, p. 106.

(24) Normalmente, e como veremos mais detalhadamente, é feita remontar ao acór-
dão do Tribunal de Justiça de 12 de Setembro de 2006, Cadbury-Schweppes, C-196/04.



amplitude significativa o que resulta não só de uma autónoma evolução
jurisprudencial, mas — e especialmente — do facto de arrancarem de pos-
tulados teóricos divergentes.

A necessidade de combater o abuso ou as práticas abusivas — seja qual
for a fórmula usada — mostra-se como uma necessidade normativa uni-
versal, a qual é sentida pela generalidade dos Estados-Membros. Em todos
eles se sente a necessidade de limitar os efeitos de determinadas leituras
exegéticas dos dispositivos jurídicos, de modo a impedir o despoletar dos
efeitos jurídicos neles previstos quando o preenchimento da respectiva fat-
tispecie seja meramente aparente ou artificial ou não seja subsumível ao
âmbito de irradiação teleológico do referido dispositivo.

Mas, e ainda tendo em conta este substrato de universalidade, as vias
internamente seguidas para a prossecução deste objectivo não são coinci-
dentes. De um lado encontramos os ordenamentos que se sustentam no
“abus de droit” francês (25) ou na “bona fide” (tanto na formulação ger-
mânica do “Treu und Glauben” (26), como na versão italiana da proibição
dos “atti d’emulazione” (27) (28)). O nosso ordenamento recebe, ainda
que em diferente medida, ambas as tradições e conta mesmo com um dis-
positivo positivo expresso no sentido da proibição do “abuso de direito” (29).

Em contraposição, os sistemas de “common law” e alguns países nór-
dicos baseiam o exame judicial em noções forjadas em casos jurispru-
denciais concretos (30), das quais se podem apontar como exemplos as
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(25) Cuja moderna formulação é feita remontar ao caso Clément Bayard, Req. 3
Agosto 1915, D.P.1917 179; S. 1920, I, 300 e que terá estado na origem da positivação dos
actuais arts. 544.º e 1382.º do Código Civil Francês.

(26) Plasmada no § 242 do Código Civil alemão de 1900 o qual reza “der Schuld-
ner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf
die Verkehrssitte es erfordern”.

(27) Cfr. art. 833 do código Civil Italiano que dispõe que “Il proprietario non può fare
atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri”.

(28) É ainda a boa fé que confere a fundamentação teórica do sistema de combate ao
abuso fiscal no âmbito do sistema russo — cfr. VAKHITOV, Roustam, “Recent Developments
Regarding Anti-Tax Avoidance in Russia”, European Taxation, April 2005, pp. 163-167.

(29) O qual dispõe que “É ilegítimo o exercício de um direito, quando o titular
exceda manifestamente os limites impostos pela boa fé, pelos bons costumes ou pelo fim
social ou económico desse direito”.

(30) Sobre a evolução da noção de abuso no context britânico vide HARRIS, Peter A.,
“Fair in Love but not Taxation: The English Origins of the Australasian General Anti-
-Avoidance Rule — Part I”, Bulletin for International Taxation, vol. 61, n.º 2, march 2007,
pp. 65-83 e em especial o ponto 3.



noções derivadas de “Ramsay” (31), do “Duke of Westminster” (32) ou do
mais recente “Barclays Mercantile Business Finance” doctrine (33). Mui-
tas destas abordagens parcelares são depois, ao nível doutrinal, unificadas
em torno do princípio da prevalência da substância sobre a forma (“subs-
tance over form principle”) (34).

As divergências verificam-se não só ao nível da fundamentação teó-
rica do exame mas, principalmente, aos níveis dos critérios utilizados. Ao
nível europeu, as fórmulas a que os tribunais recorrem oscilam entre a
subjectiva aemulatio (combinação da falta de interesse com a intenção
exclusiva de provocar um dano) até ao estrito detournement de pouvoir (35)
(ou ao uso incorrecto e anómalo, a desproporção inadmissível). Ao nível
positivo, a diversidade é também digna de menção (36).

Esta “necessidade comum” de prevenir o abuso foi sentida logo na
jurisprudência inicial do tribunal do Luxemburgo. No segmento seguinte
veremos como é que este acabou por “importar” o conceito para o interior
dos seus textos e quais os fundamentos e critérios que acabaram por con-
formar o “conceito comunitário”.

João Félix Pinto Nogueira240

(31) Cfr. WT Ramsay Ltd v IRC [1982] STC 174.
(32) Nos termos do acórdão IRC vs Duke of Westminster, 1936, AC 1 (HL). Neste

acórdão fixa-se que “every man is entitled if he can to arrange his affairs so that the tax
attaching under the appropriate Act is less than it otherwise would be. If he succeeds in
ordering them so as to secure that result, then, however unappreciative the Commissioners
of Inland Revenue or his fellow taxpayers maybe of his ingenuity, he cannot be compel-
led to pay an increased tax”.

(33) Cfr. Barclays Mercantile Business Finance (Inspector of Tax), 2004, UKHL
51, nos termos do qual os juizes devem dar à “statutory provision a purposive construction
in order to determine the nature of the transaction (which might involve considering the ove-
rall effect of a number of elements intended to operate together) answered to the statutory
description”.

(34) Para uma breve síntese dos diferentes conceitos usados no âmbito britânico
vide PREBBLE, Zoë e PREBBLE, John, “Comparing the General Anti-avoidance Rule of
Income Tax Law with the Civil Doctrine of Abuse of Law”, Bulletin for International
Taxation, April 2008, vol. 62, n.º 4, pp. 166-168. No que respeita à “substância sobre
a forma” esta é já identificada como o fundamento da luta anti-abuso em países da
Europa continental. Como mero exemplo vide BERNATONIS, Julius, “The doctrine of Subs-
tance over Form in Lithuanian Tax Law”, European Taxation, vol 47, n.º 4, April 2007,
pp. 187-192.

(35) Cfr. BRECCIA, Umberto, “L’abuso del diritto”, Studi in onore di Petro Rescigno,
V, Responsabilità civile e tutela dei diritti, Milano, p. 12.

(36) Para uma visão dos dispositivos aplicados em ordenamentos seleccionados vide
PREBBLE, Zoë e PREBBLE, John, “Comparing…”, cit.



3. A EMERGÊNCIA DO ABUSO NA JURISPRUDÊNCIA
COMUNITÁRIA

Os tratados fundadores são omissos no que tange a um dispositivo espe-
cífico referente à proibição de abuso. Não obstante, existem várias refe-
rências directas à noção, as quais podem ser interpretadas como corolários
da referida proibição.

No âmbito do direito da concorrência considerava-se incompatível
com o ordenamento comunitário a exploração, de forma abusiva, de uma
posição dominante num mercado (37). Do mesmo modo, a aplicação abu-
siva de uma ajuda de Estado, ainda quando se mostre prima facie com-
patível com o ordenamento comunitário, autoriza a Comissão a decidir
pela sua cessação (38). No âmbito da aproximação de legislações, a pos-
sibilidade de manter regimes derrogatórios de uma medida harmonizadora
poderia (e pode) cessar sempre que a mesma é utilizada de forma abu-
siva (39). Por último, a noção de abuso é utilizado como critério de legi-
timidade processual, funcionando como válvula de escape do sistema de
excepções ao Tratado: apesar de ser possível aos Estados-Membros adop-
tar medidas necessárias à protecção dos interesses essenciais da sua segu-
rança, necessárias para debelar com graves perturbações internas que afec-
tem a ordem pública (ainda que as mesmas afectem afectação do mercado
comum) — permite-se que qualquer Estado-Membro utilize os mecanismos
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(37) Cfr. actual art. 82 TCE (vide ainda o art. 84 quando fala em “exploração de posi-
ção abusiva”). No sentido de precisar a proibição, o segundo parágrafo daquele inciso
continha um elenco não taxativo das condutas que poderiam ser consideradas práticas abu-
sivas. A jurisprudência tem vindo a referir que para esta verificação deve ser dada uma
importância fundamental à determinação do mercado em causa e à determinação da parte
substancial do mercado comum em que a empresa possa eventualmente cometer práticas abu-
sivas que obstem a uma concorrência efectiva — cfr. § 32 do acórdão do Tribunal de Jus-
tiça de 26 de Novembro de 1998, Bronner, C-7/97. Esse abuso pode constituir em várias
práticas como, nomeadamente, na prática de um preço excessivo sem uma relação razoá-
vel com o valor económico da prestação — cfr. § 12 do acórdão de 13 de Novembro de
1975, General Motors Continental, C-26/75. Sobre as condições deste abuso vide, v. g.,
os §§ 57 e ss. do acórdão do Tribunal de Justiça de 15 de Março de 2007, British Airways
plc, C-95/04P, os §§ 85 e ss. das conclusões do Advogado Geral de 21 de Outubro de 1999,
no caso Entreprenørforeningens Affalds, C-209/98, os §§ 218 e ss. das conclusões do
Advogado Geral de 31 de Março de 2009, no processo Der Grüne Punkt, C-385/07.

(38) Cfr. n.º 2 do art. 88.º TCE.
(39) Cfr. n.º 9 do art. 95.º TCE.
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previstos no 2.º parágrafo do art. 298.º para questionar a legitimidade des-
sas medidas.

Do elenco exposto podemos concluir que, já no esquema proposto
pelos fundadores da comunidade, a ideia de abuso se encontrava presente
para evitar certas condutas atentatórias do espírito das disposições do Tra-
tado. No entanto, a dispersão e falta de coordenação das referidas dispo-
sições obstam a que se possa inferir da vigência, ab initio, de uma expressa
proibição geral do abuso ou de práticas abusivas.

Destarte, e tal como se verificou com outros princípios ou supra-con-
ceitos comunitários, a introdução e generalização da proibição acabou por
ser liderada pelo Tribunal de Justiça (40).

A primeira referência surge em Van Binsbergen (41), no âmbito da livre
prestação de serviços (42). Nesse acórdão, o tribunal admite de forma
explícita que um Estado-Membro não pode ser impedido de adoptar medi-
das que impeçam a livre prestação de serviços no seu território por sujei-
tos que transferem a sua residência para outro Estado-Membro quando o
motivo subjacente a essa transferência é o de evitar a aplicação de regras
nacioanais relativas a uma específica prestação de serviços (in casu as
regras deontológicas holandesas) (43).
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(40) O desenvolvimento deste operador torna-se tanto mais necessário quanto consi-
deremos o carácter fragmentário da normação comunitária, em obediência às ideias de
subsidiariedade e de proporcionalidade, bem como a certos caracteres específicos da téc-
nica normativa, como o recurso extensivo às chamadas “open-ended rules”.

(41) Acórdão do Tribunal de Justiça de 3 de Dezembro de 1974, Van Bisbergen, C-33/74.
(42) Neste caso apreciava-se a admissibilidade das regras holandesas que condicio-

navam o exercício do patrocínio forense aos residentes na Holanda. O litígio principal dizia
respeito ao advogado de Binsbergen, que a meio do processo mudou a sua residência para
a Bélgica mas pretendia manter o patrocínio no caso. O tribunal considerou que apesar de
a regra constituir uma restrição, prima facie, à liberdade de estabelecimento, esta podia ser
considerada compatível com o ordenamento comunitário dada a natureza dos serviços em
questão. O objectivo da legislação belga era o de evitar um caso de contorno à lei interna
(“circumvention”) como sucederia no caso de ser possível a um “representante legal” esta-
belecer-se num outro Estado-Membro e a partir daí continuar a oferecer os seus serviços
no seu Estado de Origem, tentando evitar a aplicação das regras imperativas deste último
relativas à prestação de serviços.

(43) No § 13 da decisão a que nos referimos pode ler-se “a Member State cannot be
denied the right to take measures to prevent the exercise by a person providing services
whose activity is entirely or principally directed towards its territory of the freedom gua-
ranteed by article 59 for the purpose of avoiding the professional rules of conduct which
would be applicable to him if he were established within that State” (a versão portuguesa
não se encontra disponível).



Sem nunca mencionar a palavra abuso, o tribunal deixou claro que a
elisão de regras nacionais (“circumvention” ou “U-turn”) obtida através
de um recurso artificial ou anómalo das liberdades fundamentais não seria
admissível (44). Decisão essa que acabou por ser seguida num conjunto de
acórdãos posteriores em matéria de liberdade de prestação de serviços (45),
nomeadamente em casos de radiodifusão (46).

Esta mesma proibição começou a ser aplicada noutros âmbitos comu-
nitários. Até finais dos anos 90, acórdãos como Knoors (47), Broek-
meulen (48), Auer (49), Gullung (50), Daily Mail (51), Van de Bijl (52) Bou-
choucha (53), Centros (54) e Inspire Art (55) são exemplificativos da aplicação
da proibição em matérias relacionadas com a liberdade de estabeleci-
mento. Dentro do mesmo período, e no âmbito da livre circulação de mer-

Abuso de direito em fiscalidade directa 243

(44) A mesma proibição voltou a ser expressa no acórdão do Tribunal de Justiça
de 26 de Novembro de 1975, Coenen, C-39/75, § 9.

(45) O tribunal considerou, reiteradamente, “que não se pode negar a um Estado-
-Membro o direito de tomar medidas destinadas a impedir que a livre prestação de servi-
ços seja utilizada por um prestador cuja actividade seja inteira ou principalmente dirigida
para o seu território, com vista a subtrair-se às regras que lhe seriam aplicáveis no caso de
estar estabelecido no território de tal Estado” — a expressão foi retirada do § 85 das con-
clusões da Advogada Geral no caso Fidium Finanz, já citadas.

(46) Neste sentido, vide os acórdãos do Tribunal de Justiça de 18 de Março de 1980,
Debauve, C-52/79, de 25 de Julho de 1991, Collectieve Antennevoorziening Gouda,
C-288/89, de 16 de Dezembro de 1992, Comissão vs Bélgica, C-211/91, de 3 de Fevereiro
de 1993, Veronika, C-148/91, de 5 de Outubro de 1994, TV 10, C-23/93, de 10 de Setem-
bro de 1996, Comissão vs Bélgica, C-11/95 e da mesma data o acórdão Comissão vs Reino
Unido, C-222/94, de 5 de Junho de 1997, VT 4, C-56/96, de 9 de Julho de 1997, De Agos-
tini e TV-Shop, casos conjuntos C-34/95 a C-36/95.

(47) Acórdão do Tribunal de Justiça de 7 de Fevereiro de 1979, Knoors, C-115/78,
§ 25 o qual dispunha “it is not posible to disregard the legitimate interest which a Mem-
ber State may have in preventing certain of its nationals, by means of facilities created under
the Treaty from attempting wrongly to evade the application of their national legislation trai-
ning for a trade”.

(48) Acórdão do Tribunal de Justiça de 6 de Outubro de 1981, Brockmeulen, C-246/80.
(49) Acórdão do Tribunal de Justiça de 22 de Setembro de 1983, Auer, C-271/82.
(50) Acórdão do Tribunal de Justiça de 19 de Janeiro de 1988, Gullung, C-292/86.
(51) Acórdão do Tribunal de Justiça de 27 de Setembro de 1988, Daily Mail, C-81/87.
(52) Acórdão do Tribunal de Justiça de 27 de Setembro de 1989, Van de Bijl,

C-130/88.
(53) Acórdão do Tribunal de Justiça de 3 de Outubro de 1990, Bouchoucha,

C61/89, § 14.
(54) Acórdão do Tribunal de Justiça de 9 de Março de 1999, Centros, C-212/97.
(55) Acórdão do Tribunal de Justiça de 30 de Setembro de 2003, Inspire Art, C-167/01.



cadorias, encontramos o acórdão Leclerc (56). Quanto ao uso da proibi-
ção na esfera da livre circulação de trabalhadores, os acórdãos Levin (57),
Hoeckx (58), Kempf (59), Lair (60) e Antonissen (61) são particularmente
ilustrativos (62).

A proibição de abuso generaliza-se não só em matéria de liberda-
des (63), mas também no âmbito das mais diversas políticas comunitárias,
começando a ser perspectivada como um verdadeiro princípio geral. Este
regularia a aplicação das disposições comunitárias sempre que o uso que
das mesmas fosse feito se mostrasse contrário à finalidade ou teleologia que
presidiu à sua consagração.

Contudo, e apesar da existência de um número já significativo de
acórdãos, até aos finais dos anos 90 o abuso não conhecia um recorte
dogmático particularmente claro. As técnicas do “abuso” e da “interpre-
tação correctiva” — ou mesmo, a simples interpretação — acabavam por
ter formas de actuação coincidente. A “situação abusiva” era tida como
excluída da protecção de uma dada política comunitária e, nessa medida,
desprovida da tutela do ordenamento europeu. Além disso, não existia
uma uniformidade de critérios de aferição do abuso, pelo que encontramos
situações díspares e, como salientam vários autores, incongruentes.

Um exame sumário das decisões do tribunal em Daily Mail (64) e
Centros (65) pode ser útil tanto na determinação do “estado da arte” como
ainda desta incongruência doutrinalmente propalada.
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(56) Acórdão do Tribunal de Justiça de 10 de Janeiro de 1985, Leclerc, C-229/83, § 27.
(57) Acórdão do Tribunal de Justiça de 23 de Março de 1982, Levin, C-53/81.
(58) Acórdão do Tribunal de Justiça de 27 de Março de 1985, Hoeckx, C-249/83.
(59) Acórdão do Tribunal de Justiça de 3 de Junho de 1986, Kempf, C-139/85.
(60) Acórdão do Tribunal de Justiça de 21 de Junho de 1988, Lair, C-39/86, § 43.
(61) Acórdão do Tribunal de Justiça de 21 de Junho de 1988, Antonissen, C-39/86.
(62) Sobre a evolução jurisprudencial pré-Emsland-Stärke em matéria de abuso vide

KJELLGREN, Anders, “On the Border of Abuse — The Jurisprudence of the European Court
of Justice on Circumvention, Fraud and Other Misuses of Community Law”, European
Business Law Review, 11, may/june 2000, pp. 179-194, e FERIA, Rita de la, Prohibition of
abuse of (Community) Law: the Creation of a New General Principle of EC Law Through
Tax”, Common Market Law Review, 45, 2008, pp. 395-441.

(63) Para uma exposição detalhada dos acórdãos em matéria de abuso relativos às liber-
dades fundamentais vide OTTEERSBACH, Katrin, Rechtsmissbrauch bei den Grundfreihei-
ten des europäisechen Binnenmarktes, Schriftenreihe europäisches Recht, Politik und Wirts-
chaft; 259, Baden-Baden, Nomos, 2001.

(64) Acórdão já citado.
(65) Acórdão ao qual já nos referimos.



Na primeira das decisões, o tribunal considerou compatível com a
liberdade de estabelecimento a regulamentação do Reino Unido que exigia
autorização prévia para os casos de transferência da direcção e administração
central de uma sociedade para um outro Estado-Membro, quando essa
transferência não fosse precedida da dissolução prévia da sociedade (e
correspondente tributação das mais-valias entretanto geradas) (66). A deci-
são voltou a basear-se na proibição das “circumventions”: de acordo com
o tribunal, nunca se poderia aceitar que a liberdade de estabelecimento
pudesse ser utilizada para, de forma temporária e artificial, transferir a
sede societária para um Estado-Membro com uma carga tributária menos
onerosa, aí realizar as mais-valias (que tinham sido geradas no Reino
Unido) e depois regressar ao Reino Unido já sem quaisquer mais-valias tri-
butáveis, impedindo este de exercer a sua soberania tributária sobre as
mesmas. A exclusão é fixada por um raciocínio de base interpretativo: a
transferência artificiosa da sede societária deveria ser vista como abuso e,
de forma consequente, era excluída da esfera de protecção (“Anwen-
dungsbereich”) da liberdade de estabelecimento.

Em Centros (67), o tribunal volta analisar um caso de “circumvention”
ou “U-turn”. Em causa estavam as regras dinamarquesas que subordinavam
a constituição de uma sucursal dinamarquesa de uma sociedade não residente
a uma autorização. No litígio principal, a autorização tinha sido negada
uma vez que a sociedade não residente, criada por dois dinamarqueses: i) não
tinha qualquer actividade efectiva no Reino Unido; ii) tinha sido criada com
o propósito de contornar as regras sobre o capital mínimo na Dinamarca.
Neste caso, e diferentemente do decidido em Daily Mail (68), não se consi-
dera que a situação descrita constitui abuso.

Na base esteve a conclusão de que dentro do conteúdo da liberdade
de estabelecimento se encontraria a possibilidade de constituir sociedades
em jurisdições que contem com regras menos restritivas no que respeita à
criação das mesmas (69), bem como a possibilidade de uma sociedade
sedeada em qualquer Estado-Membro (note-se, mesmo que não tenha qual-
quer actividade efectiva — como era o caso) abrir um estabelecimento
secundário no território de outro Estado-Membro (70). Aqui, considera-se
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(66) Cfr. § 24 do acórdão comentado.
(67) Acórdão do Tribunal de Justiça de 9 de Março de 1999, já citado.
(68) Acórdão já citado.
(69) Cfr. §§ 24 a 27 do acórdão Centros, já citado.
(70) Cfr. § 39 do acórdão citado.



que a regulamentação nacional é inadmissível, apesar de esta ter em vista
especificamente impedir situações como as que estavam em causa no lití-
gio principal, e que passam pelo constituição de uma sociedade sem acti-
vidade noutro Estado-Membro, a qual não tem qualquer actividade e se des-
tina unicamente a permitir a criação de um estabelecimento secundário no
Estado-Membro de origem, contornando as exigências relativas ao capital
mínimo aí vigentes.

Pelo menos aparentemente (71), existe uma contradição entre a deci-
são aqui tirada e a pronúncia do tribunal em Daily Mail (72) ou mesmo em
Van Bisbergen (73).

Urgia proceder a uma maior concretização desta proibição, o que aca-
bou por ter lugar em Emsland-Stärke (74). Neste, o tribunal fixa um “teste”
de aferição do carácter abusivo de uma conduta, o qual passaria pela veri-
ficação de dois requisitos (75), sendo o primeiro de índole objectiva e o outro
de índole subjectiva (76). Ao nível objectivo seria necessário aferir se,

João Félix Pinto Nogueira246

(71) Aparentemente, pois se colocarmos o enfoque na “esfera de protecção” da res-
pectiva liberdade fundamental, essa contradição pode deixar de existir. Sobre o assunto,
vide os comentários e as conclusões da Advogada Geral a que nos referiremos infra.

(72) Acórdão já citado.
(73) Apesar de se tratar de um caso relativo a uma diferente liberdade, a proximidade

estrutural é ainda maior com Van Binsbergen, já citado, já que em ambos se pretende usar
uma liberdade fundamental para evitar a aplicação de uma regra imperativa do Estado-Membro
(sejam estas as regras deontológicas ou as regras relativas ao capital mínimo).

(74) Acórdão do Tribunal de Justiça de 14 de Dezembro de 2000, Emsland-Stärke,
C-110/99. Neste caso perguntava-se se era admissível um Estado-Membro recusar o
direito a uma restituição à exportação a um determinado sujeito passivo, num caso em
que apesar de estarem satisfeitas as condições formais fixadas pela Regulamento com-
petente, o sujeito tenha usado de forma abusiva este direito. Em termos gerais, tra-
tava-se de um “esquema de inversão” nos termos do qual determinados produtos que
tinham sido exportados para outro Estado-Membro para consumo interno, logo após essa
exportação tinham sido reimportados, sem sofrer qualquer modificação e utilizando os mes-
mos meios de transporte.

(75) O teste proposto pela Comissão, transcrito no § 39 do acórdão citado, incluía ainda
um terceiro crivo, um “elemento de direito processual relativo ao ónus da prova”, nos ter-
mos do qual “a prova incumbe à administração nacional competente” excepto “nos casos
mais graves de abuso” em que seria admissível “um princípio de prova que conduz[isse]
eventualmente à inversão do ónus da prova”.

(76) A utilização dos elementos subjectivo e objectivo já decorriam da tradição
civilística francesa. Disso nos dá conta LECLERQ quando afirma que “two basic ele-
ments that are characteristic of such an ‘abuse of rights’ (abus de droit) have emerged
from French civil law theories: an objective element, i.e. and abnormal or excessive use
of a right, and a subjective intentional element, which is often inferred from the presence



apesar do respeito das condições previstas na legislação comunitária, o
objectivo pretendido por essa legislação não foi alcançado (77). Ao nível
subjectivo, deveria apreciar-se da “vontade de obter um benefício que
resulta da legislação comunitária, criando artificialmente as condições exi-
gidas para a sua obtenção” (78).

Este teste acabou por tornar-se no modelo de aferição do abuso no
âmbito comunitário, tendo sido transportado para os mais diversos domí-
nios submetidos à jurisdição do tribunal. Na actualidade este operador
acaba por ser utilizado em sectores tão diversos como os do processo civil
internacional, do direito societário (79), do direito da insolvência, da polí-
tica agrícola comum (80), da segurança social (81) e mesmo no quadro dos
direitos fundamentais (82).

Esta noção (comunitária) de abuso transpôs mesmo as fronteiras juris-
prudenciais, sendo hoje acolhida em vários instrumentos de direito derivado,
assim como noutros documentos comunitários. Um bom exemplo é-nos
dado pelo art. 54.º da Carta dos Direitos Fundamentais (83) o qual, sob a
epígrafe “proibição do abuso de direito” dispõe que “nenhuma disposição
da presente Carta deve ser interpretada no sentido de implicar qualquer
direito de exercer ou praticar actos que visem a destruição dos direitos
ou liberdades por ela reconhecidos, restrições maiores desses direitos e
liberdades que as previstas na presente Carta”.
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of the first” — cfr. LECLERCQ, Laurent, “Interacting principles: The French Abuse of
Law Concept and EU notion of abusive practices”, Bulletion for International Taxation,
June 2007, p. 235.

(77) Cfr. § 52 do acórdão a que nos referimos.
(78) Cfr. § 53 do acórdão citado.
(79) Para um pormenorizado exame da aplicação do abuso nos casos de transferên-

cia da sede societário no interior da União vide SOUSA, António Frada de, “Company’s
Cross-Border Transfer of Seat in the EU after Cartesio, Jean Monnet Working Paper, 07/09,
2009. Em particular no campo dos direitos dos accionistas vejam-se os acórdãos do Tri-
bunal de Justiça de 12 de Maio de 1998, Kefalas, C-367/96 e de 23 de Março de 2000, Dia-
mantis, C-373/97.

(80) Vejam-se os acórdãos do Tribunal de Justiça de 11 de Outubro de 1997, Cre-
mer, C-125/76, e de 3 de Março de 1993, General Milk Products, C-8/92.

(81) Cfr. acórdão do Tribunal de Justiça de 2 de Maio de 1996, Paletta, C-206/94.
(82) Para uma recensão sobre a utilização do abuso nestas áreas vide o § 52 das

conclusões do Advogado-Geral POIARES MADURO, de 7 de Abril de 2005, apresentadas no
processo Halifax, C-255/02.

(83) Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, 2000/C 364/01, publicada
no Jornal Oficial das Comunidades Europeia a 18 de Dezembro de 2000.



4. UM CONCEITO PURO DE ABUSO?

4.1. Abordagem geral

Resulta de jurisprudência estável que um particular não pode valer-se
da invocação do direito comunitário para a salvaguarda de condutas abu-
sivas. Isto significa que o direito comunitário não estende a sua protecção
a “operações que não sejam realizadas no âmbito de transacções comerciais
normais, mas apenas com o objectivo de obter, abusivamente, benefícios
previstos em disposições do direito comunitário” (84). Resulta ainda da juris-
prudência constante do tribunal que “um Estado-Membro tem o direito de
tomar medidas destinadas a impedir que, com base nas facilidades criadas
em virtude do Tratado, alguns dos seus nacionais tentem subtrair-se abu-
sivamente à aplicação da sua legislação nacional, e que os particulares
não poderão, abusiva ou fraudulentamente, prevalecer-se das normas comu-
nitárias” (85).

No capítulo anterior descrevemos o processo de emergência do ope-
rador de abuso na jurisprudência comunitária. Verificamos que, pela acção
jurisprudencial, a sua aplicação se estendeu à generalidade dos casos de
exercício de um direito (rectius: de uma posição jurídica individual) pro-
tegido pelo ordenamento comunitário. O perfil das questões examinadas
é diverso mas, e apesar dessa pluralidade, assiste-se a uma certa estabili-
zação dos critérios pelos quais se afere do carácter abusivo de uma deter-
minada conduta.

Antes de mais cumpre destacar que o teste de Emsland-Stärke, ainda
que sujeito a ligeiras alterações, continua a granjear aceitação generali-
zada. Uma formulação recente do mesmo encontra-se nas conclusões do
Advogado Geral em Consiglio Nazionale degli Ingegneri (86) no qual se fixa
como requisitos da conduta abusiva: i) a existência de um conjunto de
elementos objectivos que apesar do respeito formal das condições previs-
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(84) Cfr. § 50 das conclusões da Advogada Geral de 15 de Fevereiro de 2007 no pro-
cesso Comissão vs Grécia, C-178/05 e jurisprudência aí citada. No caso específico dos regu-
lamentos vide o § 31 do acórdão do Tribunal de Justiça de 11 de Janeiro de 2007, Von Dairy
Products BV, C-279/05 bem como a jurisprudência aí citada.

(85) Cfr. § 24 do acórdão Centros, já mencionado e jurisprudência aí citada.
(86) Conclusões de 28 de Fevereiro de 2008, Consiglio Nazionale degli Ingegneri,

C-311/06.



tas pela regulamentação comunitária, o objectivo prosseguido pela mesma
não foi atingido” (87) e; ii) “que resulte desses elementos que a finalidade
essencial da operação realizada é a de obter uma vantagem decorrente da
regulamentação comunitária, mediante a criação artificial das condições
exigidas para a sua obtenção” (88).

Em conclusão, existirá abuso quando se considerem cumpridos, de
forma cumulativa, os elementos “objectivo” e “subjectivo” do “Emsland-Stärke
test”. Passaremos, de seguida, a examinar cada uma dessas condições.

4.2. Os elementos do teste de abuso

4.2.1. O elemento objectivo

O primeiro requisito insere-se no plano da concatenação entre a situa-
ção fáctica sub judice e a regulamentação que se lhe pretende aplicar (89).
Existirá abuso quando, apesar da verificação dos requisitos (formais) neces-
sários para despoletar a aplicação de determinada disposição, a situação fác-
tica não se enquadre no âmbito teleológico dessa regulamentação (90).

O tribunal descreve este primeiro requisito como a contradição entre
os objectivos prosseguidos pelo particular e os objectivos prosseguidos
pela regulamentação comunitária (91). Do mesmo modo, propõe um con-
junto de operações lógicas distintas para a aferição dessa contradição. Em
primeiro lugar, há que determinar quais os objectivos prosseguidos pela
regulamentação em causa (o que por vezes é feito através de uma referência
mais ou menos exemplificativa às situações abrangidas pelo “Anwen-
dungsbereich”). Em segundo lugar dever-se-á determinar, utilizando um
juízo de subsunção, se a situação fáctica em análise se integra dentro des-
sas situações. Caso a resposta para esta última questão seja negativa
— este primeiro requisito deve ter-se por preenchido.
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(87) Cfr. § 44 das conclusões, já citadas.
(88) Idem. Ibidem.
(89) Ou seja, a regulamentação da qual derivam os efeitos normativos cuja aplicação

ao caso concreto é contestada.
(90) Ou seja, os efeitos jurídicos previstos na regulamentação em questão não abran-

giam a situação fáctica considerada.
(91) No mesmo sentido, TERRA e WATTEL consideram que este element se verifica

quando “the purpose of the Community rules relied upon by the economic operator is not
served or achieved by his (trans)actions, but is quite alien to them” — cfr. TERRA, Ben e
WATTEL, Peter, European…, cit., p. 746.



4.2.2. O elemento subjectivo

O segundo elemento é baptizado, em Emsland-Starke, como “ele-
mento subjectivo”. Cremos que, tendo em conta os subsequentes desen-
volvimentos jurisprudenciais, a designação é equívoca e deva ser entendida
com cautela — isto ainda que a mesma persista em alguns textos juris-
prudenciais (92).

Do que se trata aqui não é de demonstrar elementos volitivos internos
ou verificar a mera intencionalidade. Se assim fosse, a demonstração do
abuso tornar-se-ia quase impossível e converter-se-ia em probatio diabó-
lica. A interioridade deste elemento tem sido, de resto, fortemente criti-
cada (93). O que aqui se tem em vista é determinar se a conduta do sujeito
visa a obtenção de uma “posição de vantagem” que não foi prevista para
o seu perfil fáctico — e que é conseguida através de artificialismos (94).
E, em contraste label do requisito, tal artificialismo deve ser aferido atra-
vés de elementos objectivos.

Não deixa de ser verdade que estes elementos podem simultanea-
mente permitir que o julgador chegue a uma conclusão pertinente sobre a
intenção do sujeito (95). No entanto, a verificação plena do requisito não
exige que se vá tão longe como à demonstração das “obscuras intenções
subjectivas das partes” (96). Visa-se estabelecer unicamente a intenção e
saber se o sujeito passivo com a sua conduta.
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(92) A título exemplificativo e já no âmbito tributário, vide § 64 de Cadbury-Schweppes,
e § 78 de Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, ambos já mencionados.

(93) Neste sentido vide os §§ 70 e 71 das conclusões do Advogado-Geral em Hali-
fax, já citadas.

(94) Igualmente registe-se a síntese de TERRA e WATTEL quando consideram que
este requisito se refere a um “intent” e se verifica quando “the economic operator has the
intention of obtaining benefits by artificially creating the conditions for obtaining them”
— cfr. TERRA, Ben e WATTEL, Peter, European…, cit., p. 746.

(95) Nos termos do § 55 das já citadas conclusões do Advogado-Geral em Consiglio
Nazionale degli Ingegneri, “é possível ‘ter em consideração o carácter puramente artificial
das operações’ (…) a fim de determinar se, à luz dos diferentes objectivos enunciados, se
pode entender que têm outra justificação que não o mero interesse em contornar as legis-
lações nacionais aplicáveis”.

(96) A expressão é de POIARES MADURO, nas conclusões do caso Halifax, já citado, §§ 76
e 77. Em seu entender “a natureza artificial de certos acontecimentos ou operações deve logi-
camente ser determinada com base num conjunto de circunstâncias objectivas verificadas em
cada caso particular (…). A intenção das partes obterem ilegitimamente uma vantagem do
direito comunitário pode simplesmente ser inferida do carácter artificial da situação a apre-



4.3. Algumas notas intermédias

Por último, além dos requisitos acima mencionados deve ter-se em con-
sideração a questão da prova (97). Em primeiro lugar há que chamar a aten-
ção de que a mera utilização das possibilidades formais conferidas pelo
direito comunitário não pode, contudo, por si só, fundamentar a suspeita
de abuso” (98). Em matéria de prova entende-se que para “determinar se
houve prática abusiva, é necessário analisar as circunstâncias e as provas
como um todo. Só com base nessa análise aprofundada é que os órgãos
jurisdicionais nacionais podem determinar se houve uma prática abu-
siva” (99). Além disso, compete ao órgão jurisdicional de reenvio “veri-
ficar, em conformidade com as regras de prova do direito nacional, con-
tanto que a eficácia do direito comunitário não seja posta em causa, se os
elementos constitutivos de tal prática abusiva estão preenchidos no litígio
no processo principal” (100).

5. O ABUSO NO ÂMBITO TRIBUTÁRIO

Retomemos agora a esfera tributária. Tivemos já a oportunidade de
fazer menção que o conceito de abuso tem sido utilizado de forma recor-
rente nos últimos anos, e é utilizado como um descritor abrangente, que
acaba por descrever e congregar várias situações de “patologia tributária”.
Tal noção arranca do “universal” comunitário de abuso mas encontra, no
âmbito da fiscalidade directa, várias especificidades. Pelo que importa, antes
de mais, proceder a um conjunto de clarificações sobre vários aspectos
atinentes à aplicação da proibição neste domínio.
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ciar à luz de um conjunto de circunstâncias objectivas. Se se provar que a pessoa que
invoca o sentido literal de uma norma de direito comunitário para reivindicar um direito que
se opõe aos seus próprios fins não merece que esse directo seja protegido”.

(97) A importância da prova aparecia logo na apreciação da Comissão presente em
Emsland-Stärke, §§ 34 e ss., apesar de aí ser motivada pelo específico fraseado do instru-
mento comunitário que era alvo de interpretação.

(98) Cfr. § 50 das conclusões da Advogada Geral de 15 de Fevereiro de 2007 no pro-
cesso Comissão vs Grécia, C-178/05.

(99) Cfr. § 61 das conclusões da Advogada Geral de 7 de Junho de 2006 no processo
Vonk Dairy Products BV, C-279/05.

(100) Cfr. § 40 do acórdão do Tribunal de Justiça de 21 de Julho de 2005, Eichsfel-
der Schlachtbetrieb GmbH, C-515/03.



A primeira é relativa à norma objecto do controle. Ao restringir a nossa
reflexão à fiscalidade comunitária, verificamos que a norma cuja se aplicação
se pretende evitar evadir é uma norma tributária interna. Trate-se de um
domínio harmonizado ou não, a norma que dá origem às obrigações tributá-
rias tem sempre fonte interna (101). Não obstante, e tratando-se do abuso
“comunitariamente” relevante, o direito (ou posição jurídica assimilada) que
se pretende abusar tem de ser um direito comunitário, isto é, um comando nor-
mativo de fonte comunitária. Deve-se, pois, ter em conta a distinção entre
norma cuja aplicação se pretende evitar (norma tributária, de fonte — for-
mal — interna) e norma que é objecto de abuso (norma comunitária).

Mais do que distinguir entre fiscalidade directa e indirecta, cremos que para
os efeitos do presente estudo se deve colocar o enfoque analítico na distinção
entre sectores tributários harmonizados e sectores não harmonizados: i) nos
primeiros, a norma tributária que se abusa resulta de um anterior comando
comunitário — há, assim, uma coincidência substantiva entre a norma cuja apli-
cação se pretende evitar e a que eventualmente se abusa; ii) no segundo caso,
essa coincidência é inexistente — de um lado temos a norma tributária interna
(emitida no âmbito da competência exclusiva do Estado) cuja aplicação se
pretende evadir e, por outro, temos o dispositivo comunitário (102) com cujo
abuso se pretende desaplicar a norma tributária interna.

A “não coincidência” é ainda um reflexo da diferente forma como o
interesse comunitário se manifesta nos sectores harmonizados e não har-
monizados. Na fiscalidade indirecta, assim como nas áreas harmonizadas
da fiscalidade directa, o correcto cumprimento das regras tributárias (que
revestem a dupla natureza de “tributario-comunitárias”) constitui um inte-
resse comunitário. Já nos sectores não harmonizados, o correcto cumpri-
mento das normas tributárias corresponde a um interesse meramente interno.

Em segundo lugar, devemos destacar que o operador “abuso” não foi
recebido ao mesmo tempo em todo o espectro da fiscalidade europeia.
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(101) Colocando a ênfase na aplicação e controlo, escreve ZALASINSKI que “the notion
of abuse functions within the ECJ’s jurisprudence, which is developed predominantly in a
dialogue with the domestic courts of Member States. National judges are those who apply tax
law in individual cases. It is, however, worth noticing that the term ‘judicial application of law’
may not be entirely apt to describe the tax courts’ activity. Tax law, as a branch of public law
— is applied by the public (tax) authorities. The tax authorities’ decisions are subject to
judicial review by domestic courts. National judges are therefore responsible for controlling
the tax administration” — cfr. ZALASINSKI, Adam, “Some Basic Aspects…”, cit., p. 157.

(102) Por exemplo, uma liberdade fundamental, sem um específico conteúdo de
âmbito tributário.



Este foi primeiro utilizado na fiscalidade directa e apenas posteriormente
foi aplicado na fiscalidade directa. Esta precedência cronológica leva-nos
a que, seguidamente, se proceda a uma breve contextualização do con-
ceito de abuso no âmbito do IVA para posteriormente centrarmo-nos nas
questões relativas à fiscalidade directa. Dentro desta última distinguiremos
as áreas de harmonização das restantes.

5.1. O abuso em fiscalidade indirecta (IVA)

Tradicionalmente, e em matéria de IVA (103) o tribunal recorria à
noção de fraude (104) e de evasão fiscal (105). Ambos eram tomados como
conceitos comunitários pelo que estaria vedada a possibilidade de confor-
mação por parte dos Estados-Membros (106). A grande diferença ente os
conceitos estaria no elemento intencional, o qual seria requerido pela noção
de “fraude” mas não pela noção de “evasão” (107). Com base nesses dois
conceitos, presentes no direito derivado, o tribunal ia admitindo a vali-
dade de disposições derrogatórias de alguns direitos e obrigações previs-
tos em sede de IVA, existisse ou não uma intenção do sujeito em obter uma
vantagem. Apesar de algumas passagens deixassem antever uma intro-
dução do operador abuso, até bem recentemente o tribunal mantinha-se
fiel aos conceitos de fraude e de evasão (108).
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(103) Dadas as limitações de extensão inerentes a um estudo com estas característi-
cas, limitamos este segmento ao IVA. Devemos, contudo, notar que o tribunal tem apli-
cado o operador “abuso” noutros domínios, como o do combate às práticas abusivas da Direc-
tiva 69/335/CEE do Conselho, de 17 de Julho de 1969, relativa aos impostos indirectos que
incidem sobre as reuniões de capitais. Vide, a título meramente exemplificativo, os acór-
dãos do Tribunal de Justiça de 8 de Novembro de 2007, Firma ING. AUER, C-251/06, de 7
de Junho de 2007, Comissão vs Grécia, C-178/05 ou as conclusões da Advogada Geral de 5
de Março de 2009, no processo Comissão vs Espanha, C-397/07.

(104) Decorrente da segunda directiva IVA, directiva 67/228/CEE do Conselho, de 11
de Abril de 1967.

(105) Este contexto do art. 27.º, n.º 1, da sexta directiva, directiva 77/388 do Conselho,
de 17 de Maio de 1977, relativa à harmonização das legislações dos Estados-membros res-
peitantes aos impostos sobre o volume de negócios — sistema comum do imposto sobre o valor
acrescentado: matéria colectável uniforme, publicada no Jornal Oficial L 145, pp. 1 e ss.

(106) Cfr. § 21 do acórdão do Tribunal de Justiça de 12 de Julho de 1988, Direct Cos-
metics Ltd, C-138/86 e C-139/86.

(107) Cfr. §§ 22 e 23 do acórdão Direct Cosmetics Ltd, já citado.
(108) De facto, no § 89 conclusões do Advogado Geral de 17 de Abril de 1997, no

caso EMU Tabak SARL, C-296/95 este refere-se expressamente a um “principio geral de
proibição de actos em fraude de lei”.



O turning point (109) ocorre com Halifax (110). Neste acórdão tribunal
viu-se confrontado com a questão de saber se era aceitável que uma dada
sociedade (maioritariamente isenta de IVA) criasse um conjunto de esta-
belecimentos secundários (não isentos de IVA) e assim pudesse deduzir
os encargos de IVA provocados pela construção de call centres (111)
— quando na ausência dessa interposição a dedução não seria, normal-
mente, admissível.

O tribunal, após considerar que o operador “abuso” era aplicável em
matérias de IVA, não viu razão para recorrer a critérios autónomos e sim-
plesmente procedeu à aplicação do teste formulado em Emsland-Stärke (112).
Nesses termos, uma conduta poderia ser tida como abusiva quando: i) “as
operações em causa, apesar da aplicação formal das condições previstas nas
disposições pertinentes da Sexta Directiva e da legislação nacional que
transponha essa directiva, tenham por resultado a obtenção de uma vanta-
gem fiscal cuja concessão seja contrária ao objectivo prosseguido por essas
disposições” (113), e; ii) resulte “de um conjunto de elementos objectivos
que a finalidade essencial das operações em causa é a obtenção de uma van-
tagem fiscal” dado que “a proibição de práticas abusivas não é relevante
nos casos em que as operações em causa possam ter alguma explicação para
além da mera obtenção de vantagens fiscais” (114). Passemos em revista
o modo como o tribunal procedeu à análise desses elementos.
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(109) Antes deste, temos várias decisões que foram abordando, de forma mais ou
menos explícita, o conceito de abuso. A este respeito vide os acórdãos conjuntos do Tri-
bunal de Justiça de 29 de Abril de 2004, Gemeente Leusden, C-487/01 e Holin Groep,
C-7/02, o acórdão de 12 de Maio de 2005, RAL, C-452/03, de 15 de Dezembro de 2005,
Centralan, C-63/04. Sobre a aplicação do conceito de abuso pré-Halifax vide RISDALE, M.,
“Abuse of Rights, Fiscal Neutrality and VAT”, EC Tax Review, 2005, pp. 82 e ss.

(110) Acórdão do Tribunal de Justiça de 21 de Fevereiro de 2006, Halifax, C-255/02.
(111) Uma excelente esquematização das operações em questão encontra-se em ROUS-

SELLE, Olivier e LIEBMAN, Howard, “The doctrine of the Abuse of Community Law: The
Sword of Damocles Hanging Over the Head of EC Corporate Tax Law”, European Taxa-
tion, December 2006, p. 560.

(112) Já citado.
(113) Cfr. § 74 do acórdão Halifax, já citado.
(114) Cfr. § 75 do mencionado acórdão. Estes dois requisitos foram de novo expos-

tos, em guisa de conclusão, no § 86 do mencionado acórdão, quando se afirmou que “a
declaração da existência de uma prática abusiva exige, por um lado, que as operações em
causa, apesar da aplicação formal das condições previstas nas disposições pertinentes da
Sexta Directiva e da legislação nacional que transpõe essa directiva, tenham por resultado
a obtenção de uma vantagem fiscal cuja concessão seria contrária ao objectivo prosseguido



No que concerne ao primeiro elemento, o primeiro passo foi a análise
detalhada dos objectivos da regulamentação (115). Concluiu-se que a dedu-
ção integral do IVA pago a montante, conseguida apenas com a interpo-
sição das filiais — dedução essa que, de acordo com as transacções que
seriam normais nunca sucederia (ou apenas sucederia em parte), se mos-
trava contrária aos objectivos perseguidos pela regulamentação comunitá-
ria (e, em concreto, ao princípio da neutralidade do IVA) (116).

Em relação ao segundo elemento, entendeu-se que caberia ao tribunal
a quo verificar se o objectivo “essencial” da operação era o de obter uma
“vantagem fiscal”, algo que deveria aferir-se considerando “o conteúdo e
significado reais das operações em causa”. Em particular este deveria ter
em conta “o carácter puramente artificial das operações, bem como as
relações de natureza jurídica, económica e/ou pessoal entre os operadores
envolvidos no plano de redução da carga fiscal” (117).

Apesar da decisão final ter sido remetida ao tribunal de reenvio (118),
os critérios fixados deixaram pouca margem de manobra para que este
concluísse em sentido diferente do da caracterização da conduta em causa
como abusiva (119).

Este conceito de abuso, tal como é explicitado em Halifax (120) aca-
bou por ser recebido noutras decisões em matéria de IVA (bem como
noutros âmbitos da fiscalidade indirecta (121)). Uma das mais relevantes,
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por essas disposições. Por outro lado, deve igualmente resultar de um conjunto de ele-
mentos objectivos que as operações em causa têm por finalidade essencial a obtenção de
uma vantagem fiscal”.

(115) Basicamente, o objectivo do regime criado pela Sexta Directiva de IVA.
(116) Cfr. § 80 do acórdão, já citado.
(117) Cfr. § 81 do acórdão a que nos vimos a referir.
(118) Cfr. § 76 do acórdão.
(119) No § 82 do acórdão citado pode mesmo ler-se que “resulta da decisão de reen-

vio que o VAT and Duties Tribunal considera que as operações em causa no processo
principal tiveram o único objectivo de obter uma vantagem fiscal”.

(120) Já citado.
(121) Cfr. v. g. o acórdão de 9 de Julho de 2009, C-397/07, § 29 onde reconduz a pato-

logia tributária ao operador de abuso (sendo que, dada a proximidade temática, este abuso
deve ser aferido nos termos em que o tribunal o configura no âmbito do IVA). De facto,
aí afirma-se que “na medida em que a Directiva 69/335 harmoniza de forma exaustiva os
casos em que os Estados-Membros podem cobrar um imposto sobre as entradas de capi-
tal e na medida em que esta directiva não contém qualquer disposição explícita que auto-
rize os Estados-Membros a tomar medidas gerais para combater a evasão fiscal, os Esta-
dos-Membros só podem opor-se à aplicação do direito comunitário em circunstâncias



e que acaba por concretizar a pronúncia do tribunal em Halifax foi a deci-
são no assunto Part Service (122). Neste, colocou-se a questão de saber se,
no âmbito de um sector harmonizado (como o do IVA) e na ausência de
um dispositivo interno em matéria anti-abuso, seria legítima a decisão de
um Estado-Membro de proceder à requalificação dos efeitos fiscais de um
esquema complexo envolvendo operações de leasing, as quais tinham na
sua base uma tentativa de contornar (“circumvent”) a aplicação de regras
nacionais relativas ao IVA (123).

O tribunal além de legitimar essa requalificação, acabou por clarificar
um dos requisitos anteriores, chamando à atenção que a requalificação
não estava dependente do facto de a conduta do sujeito passivo se dirigir
unicamente à obtenção do benefício fiscal, podendo ainda ter lugar nos casos
em que se demonstrasse que a obtenção desse benefício era um “objectivo
essencial” da conduta do sujeito em questão (124).

O pouco tempo decorrido após estes acórdãos faz com que não existam
outros desenvolvimentos de grande alcance. Não obstante, o tribunal teve
já a oportunidade de salientar que deveriam ser consideradas como compa-
tíveis com o ordenamento comunitário certas condutas que, visando a luta con-
tra práticas abusivas, estabeleçam mecanismos de simplificação e de con-
formação temporal de direitos atribuídos aos sujeitos passivos (125).
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específicas, constitutivas de uma prática abusiva ou fraudulenta”. No mesmo sentido vide
o acórdão de 7 de Junho de 2007, Comissão vs Grécia C-178/05.

(122) Acórdão do Tribunal de Justiça de 21 de Fevereiro de 2008, Part Service,
C-425/06.

(123) In casu, parcelou-se uma mesma operação de leasing em vários contratos dis-
tintos, celebrados por sociedades integradas no mesmo grupo económico de modo dividir
o preço de aquisição do serviço em duas partes: i) a primeira relativa à restituição do
capital (o “leasing”), e, ii) a segunda que se considerava como juros relativos ao finan-
ciamento — os quais não estariam sujeitos a IVA.

(124) Vide, acórdão Part Service, já citado, em especial §§ 42-45 e 58.
(125) De acordo com o § 30 do acórdão do Tribunal de Justiça de 22 de Maio de 2008,

Ampliascientifica, C-162/07 será admissível, por visar a proibição de abusos, “uma legis-
lação nacional como a que está em causa no processo principal, que exige aos operadores
económicos que demonstrem, através de uma certa continuidade da sua actividade e das suas
operações, que o recurso a um dispositivo de declaração e de pagamento simplificados do
IVA não procede da vontade exclusiva de obter uma vantagem fiscal, nomeadamente
fazendo figurar nas contas da entidade ou da sociedade-mãe uma dívida ou um crédito de
IVA, o que teria por efeito, no primeiro caso, diminuir o montante tributável e, no segundo
caso, conceder-lhe um crédito imediato face à Administração Fiscal, mas resulta de uma esco-
lha económica a mais longo prazo”.



No campo da fiscalidade indirecta e em particular no campo do IVA
assistimos a uma forte estabilidade na aplicação do conceito. O tribunal
tem reconhecido que a proibição do abuso visa “que a regulamentação
comunitária não seja alargada até ao ponto de cobrir as práticas abusivas
de operadores económicos, isto é, as operações que são realizadas não no
quadro de transacções comerciais normais, mas somente com o objectivo
de beneficiar abusivamente das vantagens previstas pelo direito comuni-
tário” (126). Assim, são proibidas “as montagens puramente artificiais,
desprovidas de realidade económica, efectuadas com o único fim de obter
uma vantagem fiscal” (127). Além disso, o tribunal parece adoptar uma posi-
ção bastante pro-activa na aferição do abuso o que em parte pode ser
explicado pela percepção de que a protecção do correcto funcionamento do
sistema do IVA constitui um objectivo comunitário (128) e que parte das
receitas deste decorrentes constituem receitas comunitárias.

5.2. O abuso em fiscalidade directa

5.2.1. Introdução

Como já observamos, e dadas as diferenças analíticas, optamos por
abordar separadamente a aplicação do abuso nos sectores harmonizados e
nos sectores não harmonizados. Tendo já abordado, ainda que ao de leve,
a situação da fiscalidade directa, iremos seguidamente focar o campo da fis-
calidade directa harmonizada.

5.2.2. O abuso no âmbito do direito derivado

Ao contrário do que observamos em relação aos textos fundadores, as
directivas em matéria tributária sempre contaram com alguma referência rela-
tiva à necessidade de luta contra as situações abusivas. O abuso encontra-se
presente tanto explicitamente como, de forma não tão directa, quando o
legislador recorre a outras noções semanticamente assimiláveis. Importa,
pois, partir do exame dos mencionados dispositivos. A nossa análise será
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(126) Cfr. § 27 do acórdão Ampliascientifica, já citado.
(127) Cfr. § 28 do acórdão Ampliascientifica, já citado referindo-se ao § 55 do acór-

dão Cadbury Schweppes, já citado.
(128) Mais exactamente, um “objectivo reconhecido e encorajado pela Sexta Direc-

tiva”. Neste sentido, vide o § 29 do acórdão Ampliascientifica, já citado.
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restrita às directivas com conteúdo substantivo (excluindo-se, pois, tanto a
directiva em matéria de troca de informações (129) como a directiva em
matéria de assistência para a cobrança de créditos (130)).

Na directiva “mães afiliadas” (131) a referência é directa e o texto da
mesma autoriza os Estados-Membros a adoptar medidas anti-abuso, sejam
estas de fonte interna ou convencional (132). Curiosamente, a directiva
“fusões, cisões e aquisições” (133), publicada na mesma data, é omissa
quanto ao abuso, fazendo apenas referência ao combate às situações de
“fraude” ou de “evasão” (134).

Na directiva “juros e royalties” (135) dá-se um passo em frente. Num
primeiro momento mimetiza o conteúdo da directiva “mães-afiliadas”, auto-
rizando a aplicação de normas anti-abuso, tanto de fonte interna como con-
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(129) Directiva 77/799/CEE do Conselho, de 19 de Dezembro de 1977, publicada
no Jornal Oficial L 336 de 27 de Dezembro de 1977, pp. 15 e ss.

(130) Directiva 2008/55/CEE do Conselho, de 26 de Maio de 2008, publicada no
Jornal Oficial L 150, de 10 de Junho de 2008, pp. 28-38.

(131) Directiva 90/435/CE do Conselho, de 23 de Julho de 1990, relativa ao regime
fiscal comum aplicável às sociedades-mães e sociedades afiliadas de Estados-Membros
diferentes, publicada no Jornal Oficial n.º L 225 de 20/08/1990, pp. 6-9.

(132) Trata-se do n.º 2 do art. 1.º que fixa que “a presente directiva não impede a apli-
cação das disposições nacionais ou convencionais necessárias para evitar fraudes e abusos”.

(133) Directiva 90/434/CEE do Conselho, de 23 de Julho de 1990, relativa ao regime
fiscal comum aplicável às fusões, cisões, entradas de activos e permutas de acções entre
sociedades de Estados-Membros diferentes, publicada no Jornal Oficial n.º L 225 de 20/08/1990.

(134) Nos termos do art. 11.º, n.º 1, alínea a), da Directiva 90/434/CE, já citada, os
benefícios previstos na Directiva poderiam ser retirados “sempre que a operação de fusão,
de cisão, de entrada de activos ou de permuta de acções (…) tenha como principal objec-
tivo ou como um dos principais objectivos a fraude ou a evasão fiscais (…)”. Nos termos
do mesmo inciso, deveria ser considerado como indício (“presunção”) dessa situação o
facto de a operação em causa “não ser realizada por razões económicas válidas, tais como
a reestruturação ou a racionalização das actividades das sociedades que participam na ope-
ração”. Sobre os problemas práticos levantados por este dispositivo vide PICQ, Emma-
nuel, “‘Abuse’ of EU Holding Companies: Fundamental Freedoms, EC Parent-Subsidiary
Directive and the French Constitution — Part 1”, European Taxation, October 2009, pp.
471-478. O mesmo artigo conta ainda com uma alínea b), em matéria de representação de
trabalhadores. De acordo com THOMMES, a introdução de tal dispositivo tem uma razão bem
precisa: as preocupações alemãs na garantia das suas regras sobre a participação de traba-
lhadores nos órgãos societários — cfr. § 8 de THÖMMES, Otmar, Commentary on the Mer-
ger Directive, IBFD (base de dados), 2004.

(135) Directiva do Conselho 2003/49/CE do Conselho, de 3 de Junho de 2003, rela-
tiva a um regime fiscal comum aplicável aos pagamentos de juros e royalties efectuados
entre sociedades associadas de Estados-Membros diferentes.



vencional (136). No entanto este instrumento acaba por ir um pouco mais
além, ao proceder a um primeiro esboço do que deve ser considerado como
abuso (137). Na mesma directiva procede-se ainda a uma primeira referên-
cia à questão do “beneficiário efectivo”, dispositivo que mais não permite do
que evitar aproveitamentos abusivos das posições contidas na directiva (138).
Curiosamente, a directiva da poupança (139), publicada na mesma data, ape-
nas menciona o conceito de abuso no seu preâmbulo (140), não introduzindo
um qualquer elemento de novidade.

Esta primeira incursão pelos dispositivos das directivas permite-nos
compreender que, à excepção de uma (141), estas não possuem critérios subs-
tantivos sobre o que deve ser considerado como “abuso”, “fraude” ou “eva-
são”, ou sobre os limites da autorização concedida para a instituição de nor-
mas destinadas à prevenção daqueles fenómenos. Como em várias outras
situações, coube ao tribunal proceder à correspondente concretização.

As primeiras referências encontram-se em Denkavit (142), acórdão rela-
tivo à directiva “mães-afiliadas”. Mas trata-se de menção bastante imberbe
já que o abuso é apenas invocado pelos governos nacionais (143), acabando
por não ser tomado em consideração pelo tribunal.
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(136) O que é feito no art. 5.º, n.º 1, da directiva 2003/49/CE, já citada, ao dispor-se
que: “a presente directiva não impede a aplicação das disposições internas ou baseadas
em acordos necessárias para evitar fraudes e abusos”.

(137) “Os Estados-Membros podem retirar o benefício da aplicação da presente direc-
tiva, ou recusar-se a aplicá-la, no caso de operações que tenham por principal motivo, ou
que se contem entre os seus principais motivos principais, a fraude fiscal, a evasão fiscal
ou práticas abusivas” — cfr. directiva 2003/49/CE, já citada.

(138) Cfr. art. 1.º, n.º 1, da Directiva citada que prevê que “os pagamentos de juros
ou royalties gerados num Estado-Membro estão isentos de todos os impostos incidentes sobre
esses pagamentos no Estado em questão (…) desde que o beneficiário efectivo seja uma
sociedade de outro Estado-Membro ou de um estabelecimento permanente situado noutro
Estado-Membro de uma sociedade de um Estado-Membro”.

(139) Directiva 2003/48/CE do Conselho de 3 de Junho de 2003, relativa à tributa-
ção dos rendimentos da poupança e dos juros, publicada no Jornal Oficial n.º L 157 de 26
de Junho de 2003, pp. 38-48.

(140) Nos termos do considerando 4.º do Preâmbulo “as normas de direito fiscal dos
Estados-Membros destinadas a combater os abusos ou as fraudes não devem (…) consti-
tuir um meio de discriminação arbitrária nem uma restrição dissimulada à livre circulação
de capitais e pagamentos (…)”.

(141) E, mesmo neste caso, de forma muito superficial.
(142) Acórdão do Tribunal de Justiça de 14 de Dezembro de 2006, Denkavit Inter-

national, C-170/05.
(143) Cfr. §§ 21, 30, 31 e 51 do acórdão citado.



O primeiro re-envio prejudicial atinente a uma das cláusulas acima
mencionadas ocorre com Leur Bloem (144). Apesar de não ser fazer uma refe-
rência directa ao “abuso” (145) o tribunal aproveitou para reafirmar que, nos
termos da directiva 90/434/CE (146), assistia aos Estados-Membros legiti-
midade para excluir dos benefícios da directiva as situações de “evasão” e
de “fraude”. Seria mesmo possível criar uma “presunção” baseada na “ausên-
cia de motivos economicamente válidos” (147) das operações em questão. Tal
possibilidade ficaria apenas dependente do cumprimento de certos requisitos.
Assim, não seriam aceitáveis cláusulas: i) automáticas, i.e., assentes em cri-
térios gerais e abstractos e que excluíssem automaticamente determinadas cate-
gorias de sujeitos ou de situações; ii) que impossibilitassem um controlo
casuístico; iii) que negassem um posterior controlo jurisdicional (148).

Foi preciso esperar quase década para que o tema voltasse às secre-
tárias dos juízes. Tal sucede em Kofoed (149) onde estes são confrontados
com a interpretação do mesmo dispositivo. Porém, e em contraste com Leur
Bloem (150), o tribunal passa a referir-se explicitamente à noção de abuso.

A premissa básica subjacente à decisão é a de que o dispositivo da
directiva não é mais do que um corolário do “princípio geral de direito
comunitário de que o abuso de direito é proibido” (151) (expressão que
apenas volta a ser recuperada muito recentemente, nas conclusões da Advo-
gada Geral em Zwijnenburg (152)). Essa premissa levou-o a concluir que,
mesmo na ausência de uma expressa transposição do mencionado artigo,
um Estado-Membro poderia recorrer a um dispositivo interno, lendo-o em
conformidade com a directiva e negar os benefícios da directiva às situa-
ções que incorporassem abuso (153).
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(144) Acórdão do Tribunal de Justiça de 17 de Julho de 1997, Leur Bloem, C-28/95
na qual se analisou a compatibilidade com o ordenamento comunitário de uma norma
interna resultante da transposição do art. 11.º, n.º 1, da directiva 90/434/CE, já citada.

(145) É curioso que o termo “abuso” é apenas mencionado, en passant, no resumo
temático do acórdão.

(146) Directiva de 23 de Julho de 1990, já citada.
(147) Cfr. §§ 38 e 39 do acórdão Leur Bloem, já citado.
(148) Cfr. § 41 do acórdão mencionado.
(149) Acórdão do Tribunal de Justiça de 5 de Julho de 2007, Kofoed, C-321/05.
(150) Acórdão de 17 de Julho de 1997, já citado.
(151) Cfr. § 38 do acórdão Kofoed, já citado.
(152) Cfr. § 61 das conclusões da Advogada Geral, apresentadas a 16 de Julho de 2009

no caso Zwijnenburg, C-352/08.
(153) Sobre a decisão e o impacto na formação da noção de abuso vide ZALASIŃSKI,

Adam, “Case-Law-Based Anti-Avoidance Measures in Conflit with Proportionality Test



A partir de Kofoed o conceito de abuso passa a estar presente na
jurisprudência relativa à interpretação dos dispositivos que passamos em
revista — ainda que se tenha de salientar que as decisões não abundam. Da
jurisprudência já emitida podem ser extraídas algumas conclusões.

Em primeiro lugar, os dispositivos anti-abuso previstos nas directi-
vas, ainda que sejam expressão de um “princípio geral”, não podem ser apli-
cados directamente (154). Para que se proceda à exclusão dos benefícios
previstos na directiva é necessário o recurso a um dispositivo interno: i) que
transponha o inciso da directiva, ou; ii) que possa ser interpretado nos
moldes propostos pela directiva (155). De qualquer modo deve notar-se (em
especial no segundo dos casos mencionados) que os critérios a empregar
devem ser os comunitários, não sendo admissível que o recurso às cons-
truções internas (dado que tal seria incongruente e incompatível com o
objectivo de harmonização previsto na directiva) (156).
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— Comment on the ECJ Decision on Kofoed”, Bulletin for International Taxation, vol. 47,
n.º 12, December 2007, pp. 571-576.

(154) Cfr. §§ 40 e ss. do acórdão Kofoed, já citado. No § 66 das conclusões da
Advogada Geral, neste caso, dispõe-se que “um Estado-Membro não pode opor aos parti-
culares uma disposição de uma directiva que ele próprio não transpôs, na medida em que
nos termos da jurisprudência constante, uma directiva não pode, por si só, criar obrigações
para um particular e não pode, portanto, ser invocada, enquanto tal, contra ele”.

(155) Cfr. § 45 do acórdão Kofoed, que fixa uma forte vinculação do exercício inter-
pretativo à teorização comunitária quando fixa que “as autoridades de um Estado-Membro,
quando aplicam o direito nacional, são obrigadas a interpretá-lo, em toda a medida possí-
vel, à luz do texto e da finalidade das directivas comunitárias, para atingir o objectivo por
elas pretendido. Ora, ainda que seja verdade que essa exigência de interpretação con-
forme não pode chegar ao ponto de uma directiva criar, por si só e independentemente de
uma lei interna de transposição, obrigações para os particulares ou mesmo determinar ou
agravar a responsabilidade penal daqueles que actuam em infracção às suas disposições,
admite-se, não obstante, que o Estado pode, em princípio, invocar uma interpretação con-
forme do direito nacional contra os particulares”.

(156) A evolução foi, pois, em sentido contrário ao antecipado por Rousselle e Lieb-
man em 2006 quando escreviam que “as most Member States have made use of this pos-
sibility [to transpose the anti-abuse provisions of the directives], national tax authorities may
be expected to continue to rely on their own domestic provisions to counter purely tax-driven
structure” — cfr. ROUSSELLE, Olivier e LIEBMAN, Howard, “The doctrine…”, cit., p. 564.
Essa posição quiçá derivasse de uma leitura muito próxima da letra do art. 11.º, n.º 1,
quando se refere que a possibilidade de negar os benefícios decorrentes da directiva é uma
faculdade dos Estados-Membros (“Os Estados-Membros podem recusar aplicar ou reti-
rar…”). Com a leitura decorrente de Kofoed, o combate às situações abusivas fica facili-
tado já que não depende de uma dispositivo específico prévio, podendo resultar de uma “lei-
tura adequada” de um dispositivo genérico interno em matéria de combate ao abuso.



Note-se bem: o que se admite é o recurso a dispositivos de direito
interno (ainda que não desenhados para detectar as situações de abuso, ou
de abuso à directiva (157)) e não a construções teóricas internas. Nos
casos em que tal recurso tenha lugar, o abuso deve ser imediatamente
entendido no quadro do princípio da interpretação conforme ao ordena-
mento comunitário (158).

Em relação ao operador, o tribunal continua sem dar grandes indica-
ções (159). Em Kofoed (160) acaba por proceder a um esboço tautológico,
ao definir práticas abusivas como “operações realizadas não no âmbito de
transacções comerciais normais, mas apenas com o objectivo de usufruir
abusivamente dos benefícios previstos no direito comunitário (161). Além
desta “definição” encontramos apenas uma breve delimitação negativa do
conceito de abuso, quando se recorda (do mesmo modo que antes se
observou para as liberdades fundamentais) que a mera utilização das pos-
sibilidades previstas numa directiva não pode ser considerado indício de
abuso (162).

No que diz respeito à directiva em matéria de fusões e aquisições (163),
as conclusões em Zwijnenburg (164) dão-nos mais algumas indicações.
Quanto ao segundo requisito, o da artificialidade das situações, entende-se
que o mesmo deve ser lido em consonância com a expressão “operações
economicamente válidas”, tal como a mesma se encontra plasmada na
directiva. Do que decorre, nos termos das mesmas conclusões que ainda
que a operação em causa resulte numa diminuição da carga tributária em
relação à que seria devida mediante o recurso à “estrutura negocial normal”,
não existirá abuso sempre que subjacente ao recurso a essa estrutura atí-
pica se encontrem “motivos economicamente válidos” (165). Pelo que, e
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(157) Cfr. §§ 63 e 64 do acórdão Kofoed, já citado.
(158) Sobre esta matéria o leading case é o acórdão do Tribunal de Justiça de 13

de Novembro de 1990, Marleasing, C-106/89.
(159) O que deve ser lido como uma aceitação dos critérios de densificação presen-

tes noutros domínios, tomando por base o teste fixado em Emsland-Stärke, já citado.
(160) Acórdão de 5 de Julho de 2007, já citado.
(161) Cfr. § 38 do acórdão Kofoed, já citado.
(162) Cfr. § 58 do acórdão Kofoed, já citado.
(163) Directiva de 23 de Julho de 1990, já citada.
(164) Cfr. conclusões de 16 de Jullho de 2009, já citadas.
(165) Esta é a situação apreciada neste caso, onde administração e tribunais consideram

legítimo (e neste sentido, realizado por motivos economicamente válidos) “o objectivo
empresarial de reunião de dois edifícios numa única sociedade” mas consideram evasivo



em conclusão, a transferência de um”ramo de actividade” para um território
(de um Estado-Membro) onde este seja sujeito a uma carga tributária
menos gravosa, ainda que tenha sido determinada por motivos fiscais não
pode ser considerada como abusiva, na medida em que esse ramo de acti-
vidade efectivamente tenha actividade económica (166).

Os “motivos economicamente válidos” não devem ser lido como a
exigência de uma actividade comercial ou industrial já que, de acordo com
o tribunal, as operações podem simplesmente envolver sociedades de hol-
ding (167). No entanto, a artificialidade pode estar presente, por exemplo,
em casos de transformações sociais que envolvam percentagens muito dimi-
nutas de capital social. Tal, sempre que se demonstre que a operação se diri-
giu aos benefícios da directiva e não à transformação social em questão (168).
No âmbito do abuso podem ainda cair certas vendas de acções subsquen-
tes a uma operação de permuta de acções (169). Nesses casos, parece ser
admissível que, arguindo a luta contra o abuso, os Estados-Membros pos-
sam introduzir certos requisitos temporais para a venda subsequente. Não
obstante, e tendo em conta a orientação que o tribunal tem seguido até ao
momento, parece-nos que este exigirá algo mais do que o elemento temporal
para admitir o abuso (170). Por último, o uso exagerado das “dual residence
companies” pode vir a ser considerado abusivo (171). Resta esperar pela
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“o meio da fusão de empresas” propostos pelo sujeito passivo no processo principal — cfr.
§ 43 das conclusões da Advogada Geral no processo Zwijnenburg, já citado.

(166) Cfr. PETKEVICA, Julija, “The concept of a ‘Branch of Activity’ in the EC Mer-
ger Directive and Issues regarding its Implementation in Portugal”, European Taxation,
vol. 48, n.º 7, july 2008, p. 373.

(167) Cfr. § 37 do acórdão Leur-Bloem, já citado.
(168) O exemplo é dado por THOMMES quando refere que “the ‘pro forma’ invol-

vement of a company of another Member State, amounting to say only 1% of the total
assets, in an otherwise purely domestic transaction, could allow the Member States affec-
ted to apply the general anti-abuse provision of Art. 11 of the Directive and to refuse or
withdraw the Directive's benefits. This would apply, in particular, if the 1% of the
assets transferred to the company from another Member State were insufficient to esta-
blish a viable business operation so that it became difficult to identify economic reasons
for the involvement of the recipient company in the transaction” — cfr. THOMMES,
OTMAR, Comments…, cit., § 73.

(169) E que efectivamente encontra previsão específica em muitos Estados-Membros.
(170) Neste sentido vide o Comission Staff Working Paper, de 23 de Outubro de

2001, Company Taxation in the Internal Market, COM(2001) 582 final — SEC (2001)
1681, p. 237.

(171) Cfr. THOMMES, OTMAR, Comments…, cit., § 136.



casuística, no sentido de aferir qual a posição final do tribunal sobre estas
e várias outras questões.

Retomemos agora o conceito de “artificialidade”. Em nossa opinião,
esta noção deve ser a pauta de leitura de qualquer dispositivo interno apro-
vado com base no art. 5.º da directiva “juros e royalties”. Nos termos de
um estudo da Comissão, vários Estados-Membros entendiam que os bene-
fícios decorrentes da directiva podiam ser negados quando a empresa bene-
ficiária seja controlada por um residente num país terceiro. No entanto, e
se olharmos com atenção para a jurisprudência do tribunal, somos levados
a uma conclusão diversa. De facto, uma exclusão genérica dos residentes
em países terceiros dos benefícios da directiva poderá exceder o necessá-
rio tanto à luta contra a fraude e evasão fiscais (e aos expedientes abusi-
vos) como à necessidade de controlar a eficácia dos controlos fiscais (172).

Conexa com a de artificialidade, encontra-se a expressão “operações
economicamente válidas”. A mesma é por vezes utilizada, doutrinalmente,
no sentido de frisar que os benefícios da directiva (in casu, a fusões, cisões
e aquisições) apenas podem ser retirados quando esses motivos não exis-
tirem (ainda que, de acordo com critérios internos, a situação devesse ser
considerada abusiva). Este fraseado pode conduzir a uma leitura quiçá
restritiva e levar a uma extensão injustificada dos benefícios da directiva.
Isto porque os benefícios devem poder ser recusados em todos os casos de
— e como refere a directiva — de “fraude” e “abuso”. Claro que se
poderá chegar a resultados idênticos, através de uma leitura extensiva da
expressão “motivos economicamente válidos”. Mas trata-se do viciar de
uma expressão, e da introdução de correctores em casos onde estes, sim-
plesmente, não são necessários (173).

Por último, cremos que a novidade e a falta de jurisprudência sobre
o que serão estes “motivos válidos” pode ser ultrapassada recorrendo a
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(172) No mesmo sentido, veja-se o ponto 3.3.9 do Relatório da Comissão ao Con-
selho, de 17 de Abril de 2009, nos termos do art. 8.º da Directiva 2003/49/CE do Con-
selho relativa a um regime fiscal comum aplicável aos pagamentos de juros e royalties
efectuados entre sociedades associadas de Estados-Membros diferentes, COM(2009) 179
final.

(173) Cfr. art. 11.º, n.os 1 a 9, da Directiva, initio. O último ponto do preâmbulo
explica claramente que “é necessário prever a faculdade de os Estados-Membros recusa-
rem o benefício da aplicação da presente directiva sempre que a operação de fusão, de cisão,
de entrada de activos ou de permuta de acções tenha como objectivo a fraude ou a eva-
são fiscais”.



operadores aplicados noutras jurisdições, que apresentem idênticos pro-
blemas no que toca à tributação de operações transfronteiriças de
re-organização. Particularmente relevante, neste âmbito, mostra-se a apli-
cação dos testes norte-americanos, com especial destaque para o “busi-
ness purpose test” (174).

Dada a similitude de fórmulas, algumas das considerações anteriores
podem ainda ser aplicadas — com as necessárias adaptações — aos casos
atinentes à directiva “mães afiliadas”. Apesar de existirem relatos de deci-
sões internas (175), aguarda-se uma maior definição do tribunal quando
interpelado sobre a interpretação do dispositivo a que nos referimos.

Por último e relativamente a todas as demais directivas: deve-se ter
sempre em atenção que a operação determinante — na aferição de qual-
quer situação de abuso — consiste na determinação dos objectivos pros-
seguidos pela directiva em questão. Sempre que a situação se subscreva
aos objectivos da mesma e não se sustente num esquema artificial, não exis-
tirá abuso — ainda que a resultado diferente se fosse conduzido aplicando
os critérios vigentes internamente.

5.2.3. O abuso de disposições de direito originário

5.2.3.1. Abordagem geral

Apesar do tratado não conter nenhum dispositivo sobre a conforma-
ção dos sistemas internos de tributação directa, várias dos seus dispositi-
vos têm sido utilizados como critérios de parametricidade na determinação
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(174) Sobre a aplicação em concreto deste teste no âmbito da jurisprudência canadiana
vide DUFF, David, “The Supreme Court of Canada and the General Anti-Avoidance Rule:
Canada Trustco and Mathew”, Bulletin for International Taxation, vol. 60, n.º 2, february
2006, pp. 54-71.

(175) Um exemplo é o acórdão do tribunal administrativo de Lyon de Novembro de
2007 no caso Mckechnie, processo n.º 0504128. Neste processo discutia-se a recusa de apli-
cação da directiva (por força de um dispositivo anti-abuso francês, adoptado no âmbito do
comando previsto na directiva) num caso de pagamento de dividendos a uma sociedade bri-
tânica que era por seu turno dominada por duas sociedades sedeadas nas Ilhas do Canal
(“Channel Islands”). O tribunal considerou que neste caso não existiria abuso dado que
mesmo antes da aquisição da sociedade britânica pelas duas sociedades referidas, já a
sociedade britânica dominava a subsidiária francesa. A pré-existência da situação de domí-
nio foi considerada relevante. Sobre o caso vide BUNDGAARD, Jakob e DYPPEL, Katja Joo,
“Corporate Tax Implications of Denmark’s Unilateral termination of its Tax Treaties with
France and Spain”, Bulletin for International Taxation, vol. 63, n.º 7, July 2009, p. 296.



da validade das normas tributárias internas (em concreto, aferindo da com-
patibilidade dessas normas tributárias internas com o ordenamento comu-
nitário).

Por regra, os dispositivos usados são os que se referem às liberdades
fundamentais (176) e às ajudas de Estado. Tendo em conta a casuística já
emitida — e não obstante a referência directa ao “abuso” no n.º 2 do
art. 88.º TCE, referente às ajudas de Estado —, a utilização do abuso
enquanto operador judicial de controlo de normas internas tem-se registado
apenas nos casos relativos às liberdades fundamentais.

Cumpre, pois, passar ao exame do funcionamento do operador de
abuso no âmbito da fiscalidade directa. Começaremos por uma breve
abordagem histórica para depois centrarmo-nos nos caracteres apresentados
pela noção no âmbito da fiscalidade directa.

5.2.3.2. O abuso no contexto da aferição da compatibilidade de nor-
mas tributárias internas com as liberdades fundamentais

A introdução do “abuso” no seio da fiscalidade directa é relativa-
mente recente e é normalmente atribuída a Cadbury-Schweepes (177). Não
obstante, uma compreensão adequada deste operador exige que se parta de
montante, e dos antecedentes lógicos do acórdão.

Ainda de forma preliminar, deve notar-se que em matéria de fisca-
lidade directa o tribunal tem estabilizado o seu judicial review em torno
de uma estrutura lógica bastante estável. O exame da compatibilidade de
normas tributárias internas com as liberdades fundamentais conta — pelo
menos actualmente — com quatro fases tendenciais. São estas a fase:
i) da esfera de protecção; ii) da ingerência, iii) da justificação, e; iv) da
proporcionalidade. A questão da luta contra a “fraude”, “evasão” ou
“práticas abusivas” tem sido predominantemente considerada no terceiro
momento, como justificações de uma ingerência a uma liberdade funda-
mental (178) (ainda que em certos casos surja no quadro da esfera de
protecção).
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(176) Entendidas aqui de forma ampla, de modo a acolherem conjuntamente o direito
de cidadania ou a liberdade geral de circulação, prevista no art. 17.º TCE.

(177) Já citado.
(178) Apesar de, em alguns casos, o tribunal ter adoptado uma leitura restritiva das

liberdades fundamentais e ter considerado que a situação abusiva caía fora da esfera de pro-
tecção das liberdades fundamentais.



5.2.3.3. A jurisprudência pré-Cadbury

Desde muito cedo se considerou que o ordenamento comunitário não
podia fornecer cobertura para determinadas operações económicas trans-
nacionais que, mais do que buscar um exercício das liberdades funda-
mentais, protegiam unicamente indivíduos que, com a sua conduta, não
visavam um qualquer exercício das liberdades fundamentais mas tão só a
obtenção de uma vantagem fiscal ilegítima.

As primeiras referências jurisprudenciais a esse tipo de situações eram
englobadas na “luta contra a fraude e evasão fiscal”, (label ao qual eram
reconduzidas muitas situações que, hoje, são vistas como abuso). Curio-
samente, na jurisprudência inicial, essa “luta” não era tida como uma jus-
tificação válida (179). Nos termos de Avoir Fiscal (180) e de Biehl (181) não
existia qualquer dispositivo no tratado que permitisse tratar tal justificação
como uma justificação legítima.

Só com ICI (182), o “risco de evasão fiscal” (183) começou a ser con-
siderado como um “motivo imperioso de interesse geral”. Porém, a pos-
sibilidade de criar e manter dispositivos ingerentes com base nessa justifi-
cação era apenas admitida se os mesmos tivessem como “objectivo específico
excluir de um benefício fiscal os expedientes puramente artificiais cuja
finalidade era contornar a lei fiscal” (184). Esta justificação — ainda sem
qualquer referência à noção de abuso —, foi-se generalizando na jurispru-
dência do tribunal, tendo sido apreciada em acórdãos como Metallgesells-
chaft (185), Lankhorst-Hohorst (186), Comissão vs França, C-334/02 (187),
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(179) Isto é, um motivo que pudesse justificar uma ingerência (seja esta uma discri-
minação ou uma restrição) a uma liberdade fundamental.

(180) Cfr. acórdão do Tribunal de Justiça de 28 de Janeiro de 1986, Comissão vs
França “Avoir Fiscal”, C-270/83, § 25, quando se afirma “the risk of tax avoidance can-
not be relied upon in this context. Article 52 of the EEC treaty does not permit any dero-
gation from the fundamental principle of freedom of establishment on such a ground”.

(181) Acórdão do Tribunal de Justiça de 8 de Maio de 1990, Biehl I, C-175/88.
(182) Acórdão do Tribunal de Justiça de 16 de Julho de 1998, ICI, C-264/96.
(183) Cfr. § 25 do mencionado acórdão.
(184) Cfr. § 26 de ICI, já citado.
(185) Acórdão do Tribunal de Justiça de 8 de Março de 2001, Metallgesellschaft,

C-397/98.
(186) Acórdão do Tribunal de Justiça de 12 de Dezembro de 2002, Lankhorst-Hohorst,

C-324/00.
(187) Acórdão do Tribunal de Justiça de 4 de Março de 2004, Comissão vs França,

C-334/02.



Lasteyrie du Sailant (188), Marks & Spencer (189) e Comissão vs Bélgica,
C-433/04 (190).

Pre-Cadbury, a noção de abuso surge apenas em Danner (1991), X e
Y (192), Lankhorst-Hohorst (193), Lindman (194) e Lasterye du Sailant (195),
quando se passa em revista os argumentos apresentados pelo governo
nacional ou as questões suscitadas pelo órgão jurisdicional de re-envio (196).
Um sinal interessante de uma possível mudança de perspectiva pode obser-
var-se em Lasterye du Sailant (197) quando o governo nacional re-interpreta
a decisão em ICI (198) afirmando que a proibição dos expedientes puramente
artificiais, aí prevista (199), devia ser lida como “a aplicação no domínio fis-

João Félix Pinto Nogueira268

(188) Acórdão do Tribunal de Justiça de 11 de Março de 2004, Lasteyrie du Saillant,
C-9/02.

(189) Acórdão do Tribunal de Justiça de 13 de Dezembro de 2005, Marks and Spen-
cer, C-446/03.

(190) Acórdão do Tribunal de Justiça de 9 de Novembro de 2006, Comissão vs Bél-
gica, C-433/04.

(191) Acórdão do Tribunal de Justiça de 3 de Outubro de 2002, Danner, C-136/00, § 53.
(192) Acórdão do Tribunal de Justiça de 21 de Novembro de 2002, X e Y [II],

C-436/00, § 25.
(193) Acórdão do Tribunal de Justiça de 12 de Dezembro de 2002, Lankhorst-Hohorst,

C-324/00, § 17 e 38.
(194) Acórdão do Tribunal de Justiça de 13 de Novembro de 2003, Lindman, C-242/

/02, § 23.
(195) Acórdão do Tribunal de Justiça de 11 de Março de 2004, Lasteyrie du Saillant,

C-9/02.
(196) A fórmula mais desenvolvida encontra-se no § 25 do acórdão X e Y, já citado

quando se refere que o tribunal a quo (o Riksskatteverket) considerava que “segundo a
jurisprudência do Tribunal de Justiça, um Estado-Membro pode adoptar medidas destina-
das a impedir que, servindo-se das facilidades criadas por força do Tratado, alguns dos seus
nacionais tentem subtrair-se abusivamente à aplicação da sua legislação nacional e que os
sujeitos de direito não podem abusiva ou fraudulentamente invocar normas comunitárias”.
No § 40 refere-se ainda que esse risco de abuso deveria ser considerado como uma “jus-
tificação” a uma eventual restrição de uma liberdade fundamental.

(197) Acórdão do Tribunal de Justiça de 11 de Março de 2004, Lasteyrie du Saillant,
C-9/02.

(198) Acórdão do Tribunal de Justiça de 16 de Julho de 1998, ICI, C-264/96.
(199) Refere-se aqui ao § 26 do acórdão, onde se fixa que o objectivo prosseguido por

uma lei interna de excluir de um benefício fiscal os expedientes puramente artificiais cuja fina-
lidade seja contornar a lei fiscal correspondia a uma razão imperiosa de interesse geral. De facto,
o que estaria em questão, em Lasteyrie du Sailant era a proibição dos esquemas de U-turn, isto
é o “comportamento de determinados contribuintes, que consiste em transferir temporariamente
o seu domicílio fiscal antes de ceder os títulos mobiliários, com o único fim de eludir o paga-
mento do imposto sobre as mais valias devido em França” (§ 25 do acórdão citado).



cal do que o Tribunal de Justiça considerou ser o «exercício abusivo» de
um direito conferido pelo direito comunitário” (200). No entanto, nem
neste nem em nenhum dos casos mencionados o tribunal recorre efecti-
vamente à noção de abuso para conformar a decisão final.

5.2.3.4. O acórdão Cadbury-Schweppes

Cadbury-Schweppes (201) constitui um marco na fiscalidade directa
dado ser o acórdão em que, e pela primeira vez, se invoca e aplica o ope-
rador “abuso” (202). Em causa estava a regulamentação britânica em maté-
ria de sociedades estrangeiras controladas, a qual estabelecia que os lucros
gerados por sociedades não residentes situadas em territórios com um “nível
de tributação inferior” e dominadas em mais de 50% por um residente,
poderiam ser imputados a esse residente. Simultaneamente previam-se
alguns mecanismos tendentes a mitigar a dupla tributação derivada (203).

Este regime não seria aplicado em certas situações, nomeadamente
quando fosse satisfeito o “teste da intenção”. Este supunha a superação
cumulativa de dois requisitos: i) que as transacções não tivessem como
um dos principais objectivos o da diminuição do imposto a pagar no Reino
Unido, ii) que a existência da sociedade estrangeira controlada não visasse
um “desvio de lucros” (204).

O tribunal começou por reconhecer, explicitamente, a aplicabilidade do
“abuso de direito” na fiscalidade directa (205).
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(200) Cfr. § 24 do acórdão Lasteyrie du Sailant, já citado. Neste ponto, faz-se remis-
são para um acórdão com mais de uma década de antiguidade, o acórdão do tribunal de Jus-
tiça de 7 de Julho de 1992, Singh, C-370/90.

(201) Acórdão do Tribunal de Justiça de 12 de Setembro de 2006, Cadbury Schwep-
pes, C-196/04.

(202) Não nos referimos apenas à noção de abuso, mas ao operador — ao abuso como
critério do judicial review. Logo no § 23, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta se tinha
existido um abuso das liberdades fundamentais ou seja, se “ao constituir sociedades noutros
Estados-Membros e ao dotá-las de capitais apenas com o objectivo de beneficiar de um
regime fiscal mais favorável do que o que se encontrava em vigor no Reino Unido, a CS uti-
lizou abusivamente as liberdades instituídas pelo Tratado CE”.

(203) Cfr. §§ 6 e 7 do acórdão citado.
(204) Cfr. §§ 9 a 11 do acórdão citado. Existiria um “desvio de lucros” se se pudesse

razoavelmente presumir que, caso a “sociedade estrangeira controlada” não existisse, os lucros
teriam sido percebidos por uma pessoa com residência no Reino Unido, e aí tributados em
seu nome.

(205) Cfr. § 35 do acórdão citado, quando se menciona que “os nacionais de um
Estado-Membro não podem, com base nas facilidades criadas em virtude do Tratado, ten-



Entrando no exame da norma em questão verificou que a mesma
constituía uma restrição à liberdade de estabelecimento (206) pelo que havia
que verificar da eventual procedência de uma justificação.

Logo de início, o tribunal afirma que uma norma interna pode ser
justificada quando “vise especificamente os expedientes puramente artifi-
ciais cuja finalidade é fugir à alçada da legislação do Estado-Membro em
causa” (207). Indica ainda que “para a apreciação do comportamento do con-
tribuinte há que ter especialmente em conta o objectivo prosseguido pela
liberdade de estabelecimento” (208).

Esta passagem não pode deixar de ser lida como uma espécie de cru-
zamento entre a justificação baseada na luta contra a fraude e evasão fis-
cal (há muito aplicável no âmbito da fiscalidade directa) e a teorização em
torno do “abuso do direito comunitário” (largamente usada noutros domí-
nios normativos, recentemente usada, e com sucesso, no âmbito da fisca-
lidade indirecta (209)…). Esta fusão encontra uma sustentação literal em
várias passagens do acórdão.

Desde logo no § 55, ao declarar-se que para que a restrição seja “jus-
tificada por motivos de luta contra práticas abusivas, o objectivo especí-
fico de tal restrição deve ser o de impedir comportamentos que consistam
em criar expedientes puramente artificiais, desprovidos de realidade eco-
nómica, com o objectivo de iludir o imposto normalmente devido sobre os
lucros gerados por actividades realizadas no território nacional” (210). Ou
seja, os “expedientes puramente artificiais” são utilizados na definição da
situação abusiva, como se se tratassem de um dos elementos da noção.

Esta “fusão” torna-se ainda mais clara quando, posteriormente, se pro-
cede a uma aproximação entre os “expedientes puramente artificiais” e o
próprio teste de abuso resultante de Emsland-Stärke (211)). Nas pala-
vras do próprio tribunal “a verificação da existência de tal expediente
exige, para além de um elemento subjectivo que consiste na intenção de

João Félix Pinto Nogueira270

tar subtrair-se abusivamente à aplicação da sua legislação nacional. Os mesmos não podem
tirar partido, abusiva ou fraudulentamente, das normas comunitárias”.

(206) Cfr. §§ 44 a 46 do acórdão citado.
(207) Cfr. § 51 do acórdão citado.
(208) Cfr. § 52 do acórdão citado.
(209) Referimo-nos a Halifax, já citado. Existem numerosos textos doutrinais que

demonstram esta concordância generalizada com o uso da construção do “abuso” no seio
do IVA.

(210) O itálico é nosso.
(211) Acórdão já citado.



obter uma vantagem fiscal, que resulte de elementos objectivos que, pese
embora o respeito formal dos requisitos previstos pelo direito comunitá-
rio, o objectivo prosseguido pela liberdade de estabelecimento (…) não
foi atingido” (212).

O tribunal, se por um lado inova ao introduzir o operador “abuso”,
acaba por reduzir essa novidade ao descrevê-lo parcialmente em função de
uma expressão já conhecida e largamente aplicada em fiscalidade directa:
a dos “expedientes puramente artificiais”.

Feita esta menção, cumpre examinar como é que o abuso é aferido.
É conveniente desde já frisar que o tribunal manteve-se na sua senda
casuísta e apenas deixa algumas indicações sobre a apreciação do abuso no
seio da liberdade de estabelecimento e no que respeita à criação de esta-
belecimentos secundários.

Em relação ao “elemento intencional” começou por clarificar que o
facto de a criação de estabelecimentos secundários ter na sua base moti-
vos fiscais (in casu, a redução da carga fiscal a suportar no Reino Unido)
não é suficiente para se considerar cumprido esse elemento (213). Firma-se
assim a orientação, também na fiscalidade directa, que “tax motives are legal
motives”: o facto de se recorrer às liberdades fundamentais com o objec-
tivo de se obterem benefícios/poupança fiscal não pode ser, de per se,
considerado como um índice de abuso (214).
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(212) Cfr. § 64 do acórdão citado.
(213) Cfr. § 64 do referido acórdão. O tribunal não foi aqui particularmente claro e

parece existir uma contradição entre o § 64 quando se fala em “vantagem fiscal” e o afir-
mado no § 65. Esta aparente contradição deve resolver-se no quadro do referido acórdão,
considerando-se como vector de interpretação a liberdade de estabelecimento. Nesses ter-
mos, o facto de se recorrer a um território da União Europeia onde exista um nível de tri-
butação inferior ao do Estado-Membro de origem não pode ser visto como a tentativa da
obtenção de uma vantagem fiscal ilegítima mas como o mero exercício da liberdade de cir-
culação. De facto, dentro das faculdades contidas no conteúdo mínimo desta liberdade encon-
tra-se a do sujeito poder procurar um território, dentro da União, onde possa desenvolver
a sua actividade económica beneficiando de um regime fiscal menos gravoso. A obtenção
da vantagem fiscal, referida no § 64 refere-se apenas aos casos em que se procura deslo-
car os lucros gerados por uma sociedade residente num determinado Estado-Membro des-
locando-os (artificialmente/sem justificação económica) para um Estado-Membro com um
nível de tributação inferior, para aí serem tributados.

(214) Ou, por outras palavras, tirar partido de um ónus tributário menos gravoso
(resultante, nomeadamente, da existência de taxas mais baixas) criando ou mantendo um esta-
belecimento secundário num desses territórios. A solução diferente se chega no âmbito
norte-americano onde a inexistência de razões fora a fiscal constitui um dos elementos do
abuso. Neste sentido vide PREBBLE, Zoë e PREBBLE, John, “Comparing…”, cit., quando, na



O preenchimento do elemento intencional supõe o preenchimento de
critérios de outra ordem (215). Mas, e em boa verdade, o tribunal acaba por
furtar-se a um maior esclarecimento de como aferir da existência deste
elemento intencional.

No que se refere ao elemento objectivo, fixou-se que não existirá arti-
ficialismo quando: i) a criação do estabelecimento secundário tem na
sua base uma “realidade económica” (216), e; ii) quando “corresponder a
uma implementação real que tem por objectivo a realização de activida-
des económicas efectivas no Estado-Membro de acolhimento” (217).
Porém, já deverá ser visto como indício de artificialismo: i) o não exer-
cício de actividade económica efectiva no Estado-Membro de acolhi-
mento como nos casos de “caixas de correio” ou sociedades fachada (218).
Qualquer um dos indícios deveria ser verificado “através de elementos
objectivos e comprováveis por terceiros, relativos especialmente ao grau
de existência física da SEC em termos de instalações, de pessoal e de
equipamentos” (219).

Um último ponto, de extrema importância, é o da vinculação do abuso
ao controlo de proporcionalidade. O tribunal chega à conclusão que o
exame não fica concluído com a apreciação da artificialidade, sendo ainda
necessário “apreciar se a restrição à liberdade de estabelecimento que
decorre da legislação relativa às SEC pode ser justificada por motivos de
luta contra expedientes puramente artificiais e, sendo caso disso, se se
revela proporcionada à luz desse objectivo” (220).
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p. 93 em revisão do sistema norte-americano afirmam que “the test for economic substance
of a transaction has two prongs. First the court must find that the taxpayer subjectively had
a non-tax purpose for the transaction, and second, there must be an objective showing a rea-
listic possibility of a pre-tax profit”.

(215) Neste sentido, e apesar de ainda referir-se às conclusões e não ao acórdão,
vide VINTHER, Nikolaj e WERLAUFF, Erik, “Tax Motives Are Legal Motives — The Bor-
derline between the Use and Abuse of the Freedom of Establishment with Reference to the
Cadbury Schweppes Case”, European Taxation, vol. 46, n.º 8, august 2006, pp. 383-386.
Note-se, porém, que tal não se trata de uma verdade universal ou aplicável em todos os domí-
nios como o demonstram TERRA e WATTEL quando, no âmbito da directiva “fusões, cisões
e aquisições” demonstram que “purely Fiscal Advantages are not valid commercial reasons”
— cfr. TERRA, Ben e WATTEL, Peter, European…, cit., p. 555.

(216) Cfr. § 65 do acórdão citado.
(217) Cfr. § 66 do acórdão.
(218) Cfr. § 68 do acórdão citado.
(219) Cfr. § 67 do acórdão citado.
(220) Cfr. § 57 do acórdão a que nos vimos a referir.



No caso concreto, a decisão final foi remetida para o órgão jurisdicional
de reenvio, ao qual foi acometida a tarefa de verificar se, com o “teste da
intenção” era possível limitar o escopo de aplicação da legislação nacio-
nal ao necessário para combater os expedientes puramente artificiais (221).

5.2.3.5. A densificação da noção de abuso. A jurisprudência poste-
rior a Cadbury-Schweppes

Se é verdade que Cadbury-Schweppes constitui um marco em maté-
ria de fiscalidade directa, o certo é que as indicações sobre a forma como
o abuso poderá ser usado no futuro são bastante inconsistentes. Isto por-
que, e como o tribunal tem afirmado de forma reiterada, a aferição do
abuso deve ser feita de forma casuística, tendo em conta as circunstâncias
do caso concreto.

Não obstante, um exame atento das decisões posteriores, permite-nos
estabelecer uma “teia normativa” e (melhor) perceber o rationale subjacente
ao posicionamento do tribunal.

Em primeiro lugar, atentemos a fórmula. Em matéria de fiscalidade
directa o tribunal tem recorrido a fórmulas bastante estáveis. No âmbito
da liberdade de estabelecimento o tribunal tem fixado, de forma reiterada,
que uma restrição apenas será justificada por “motivos de luta contra prá-
ticas abusivas” quando tenha por objectivo específico o de “impedir com-
portamentos que consistam em criar expedientes puramente artificiais, des-
providos de realidade económica, com o objectivo de eludir o imposto
normalmente devido pelos lucros gerados por actividades realizadas no
território nacional (222).
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(221) Para uma análise detalhada do acórdão vide MEUSSEN, Gerard T.K., “Cadbury
Schweppes: The ECJ Significantly Limits the Application of CFC Rules in the Member Sta-
tes”, European Taxation, vol. 41, n.º 1, January 2007, pp. 13-18.

(222) Cfr, o § 28 do Acórdão do Tribunal de Justiça de 17 de Janeiro de 2008, Lam-
mers & Van Cleeff, C-105/07, o § 77 do Despacho do Tribunal de Justiça de 23 de Abril
de 2008, Test Claimants in the CFC and Dividend Group Litigation, C-201/05, § 35 do acór-
dão do Tribunal de Justiça de 4 de Dezembro de 2008, Jobra GmbH, C-330/07 e § 64 do acór-
dão do Tribunal de Justiça de 18 de Junho de 2009, Aberdeen Property Finivest Alpha,
C-303/07. Na parte referente aos “expedientes puramente artificiais” não vemos qualquer
obstáculo à aplicação desta construção no âmbito das demais liberdades fundamentais.
Quanto à extensão do operador “abuso” à liberdade de circulação de capitais vide § 23 do
acórdão do Tribunal de Justiça de 11 de Junho de 2009, Comissão vs Países Baixos,
C-521/07.
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Igualmente de modo reiterado afirma-se que o facto de se recorrer a
uma faculdade contida numa liberdade fundamental não pode gerar uma pre-
sunção geral de práticas abusivas (223).

Nesses termos, não pode ser tida por abusiva, por ser o mero exercí-
cio da liberdade de estabelecimento, a simples abertura de um estabeleci-
mento secundário noutro Estado-Membro, ou mesmo a mera concessão
de um “empréstimo a uma sociedade residente por uma sociedade do grupo
estabelecida noutro Estado-Membro” (224). Também não poderá ser tido
como indício de abuso o desenvolvimento de uma actividade económica
através de um estabelecimento secundário no território de outro Estado-
-Membro — ainda que tal actividade pudesse ser perfeitamente desenvol-
vida no Estado-Membro da “sociedade-mãe” (225).

Um sujeito não abusará da liberdade de circulação de trabalhadores (ou
da liberdade geral de circulação) quando migra de um Estado-Membro
para um outro, mesmo quando isso importa uma mudança de residência para
efeitos fiscais (226). Não constituirá, ainda, abuso a recepção de benefícios
como um prémio ao investimento, relativo à aquisição de determinados
bens corpóreos, ainda quando posteriormente esses bens corpóreos são
cedidos a uma sociedade situada noutro Estado-Membro (227).

Atentemos agora nos critérios de aferição. A jurisprudência posterior
pouco ou nada acrescenta em relação ao que se encontrava já estabelecido
(tanto em fiscalidade como noutros domínios) ao tempo de Cadbury.

O teste de Emsland-Stärke é várias vezes invocado, sem grandes novi-
dades. O tribunal tem considerado que o abuso exige, “para além de um
elemento subjectivo que consiste na vontade de obter uma vantagem fis-
cal, que resulte de elementos objectivos que, não obstante a observância for-
mal dos requisitos previstos no direito comunitário, o objectivo prosse-
guido pela liberdade de estabelecimento não foi atingido” (228).
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(223) Cfr. § 73 do acórdão do Tribunal de Justiça de 13 de Março de 2007, Thin Cap
Group Litigation, C-524/04.

(224) Cfr. § 27 do acórdão Lammers & Van Cleeff, já citado.
(225) Cfr. Cadbury Schweppes, já citado, § 69.
(226) Cfr. § 22 do acórdão do Tribunal de Justiça de 5 de Julho de 2007, Comissão

vs Bélgica, C-522/04.
(227) Cfr. § 36 de Jobra, já citado. Isto porque, de acordo com o tribunal, podem

existir elementos objectivos que justifiquem essa cedência e demonstrem que não existe qual-
quer artificialidade.

(228) Cfr. § 78 do despacho do Tribunal em Test Claimants in the CFC and Dividend
Group Litigation, já citado.



De forma sintética, no âmbito da fiscalidade directa relevam, essen-
cialmente: i) o elemento subjectivo, traduzido na vontade de obter uma van-
tagem fiscal, e; ii) a desconformidade entre a observância formal dos requi-
sitos e o objectivo prosseguido pela liberdade em questão (o que tem sido
concretizado sobretudo a partir da noção de “expedientes puramente arti-
ficiais”).

Em relação ao primeiro elemento cumpre precisar alguns aspectos do
regime. O tribunal continua a não dar grande relevância a este elemento.
Quando este é tido em consideração, o exame não se centra em elementos
psicológicos ou internos ao agente mas na verificação do facto de a conduta
do agente se dirigir à obtenção de uma “vantagem fiscal”. A expressão uti-
lizada em Cadbury Schweppes (e posteriormente várias vezes confirmada)
não é, contudo, a mais apropriada e pode conduzir a equívocos.

Como já observamos, a questão não está na obtenção de uma qualquer
vantagem fiscal. De facto, várias dessas “vantagens” (quer se tratem de uma
redução da carga fiscal, quer se tratem de uma diminuição dos custos de
cumprimento) são a mera consequência do exercício de uma liberdade fun-
damental — e o mero exercício de uma liberdade conferida pelo direito ori-
ginário não pode nunca ser classificada como um abuso (229). Aliás, o tri-
bunal tem afirmado, expressamente, que a necessidade de prevenir a redução
da receita fiscal (decorrente do acesso, por parte do sujeito passivo, ao mer-
cado de um outro Estado-Membro) não pode ser considerada como um motivo
imperioso de interesse geral (230). Resulta directamente da jurisprudência
comunitária que o sujeito passivo tem mesmo o “direito” a estruturar conve-
nientemente a sua actividade de forma a limitar a sua dívida fiscal (231).
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(229) Cfr. KIEKEBELD, Ben, “Anti-abuse in the field of taxation: Is there One Overall
Concept?”, Intertax, 4, 2009, p. 144. Conforme refere a Comissão “O objective de mini-
mizar a carga fiscal de uma empresa é, em si, uma consideração comercial válida, desde que
as disposições adoptadas com vista à sua realização não levem à transferência de lucros arti-
ficiais. Na medida em que os contribuintes não tenham recorrido a práticas abusivas, os EM
não podem impedir o exercício dos direitos de livre circulação simplesmente por causa de
níveis de tributação inferiores em outros EM. Isto aplica-se mesmo no que respeita a regi-
mes favoráveis especiais nos sistemas fiscais de outros EM” — cfr. Comunicação da Comis-
são ao Conselho, ao Parlamento Europeu e ao Comité Económico e Social Europeu, de 10
de Dezembro de 2007, “A aplicação de medidas anti-abuso na área da tributação directa
— na UE e em relação a países terceiros”, COM (2007)785 final, p. 4.

(230) Neste sentido, vide § 49 de Cadbury Schweppes, já citado (como já antes tinha
afirmado no § 56 de Danner e § 53 de Skandia, ambos já citados).

(231) Cfr. § 73 de Halifax, já citado.



O que está verdadeiramente em causa é a existência de uma “vanta-
gem fiscal” ilegítima, uma vantagem que não seja o mero corolário lógico
do exercício de uma liberdade fundamental.

O segundo requisito (na verdade, o primeiro do teste de Emsland-Starke)
atém-se à dissonância entre o objectivo prosseguido pelo sujeito (passivo) e
a finalidade prosseguida pela liberdade fundamental (e cujo exercício se
invoca). O tribunal tem, ainda que implicitamente, associado este segundo
requisito à questão dos “expedientes puramente artificiais” (232).

Este constitui o núcleo central do exame do tribunal, o qual procura
determinar se as condutas em questão: i) visam especificadamente o com-
bate a expedientes puramente artificiais, e, ii) se são adequadas e necessárias
a esse combate (233).

Centremos pois a nossa análise nesses “expedientes puramente artifi-
ciais”, quando examinados nos casos em que um abuso é alegado. Antes
de mais cumpre referir que, de forma estável, o tribunal descreve-os como
expedientes “desprovidos de realidade económica e criados unicamente
com o objectivo de eludir o imposto normalmente devido pelos lucros
gerados por actividades realizadas no território nacional” (234).

No âmbito da liberdade de estabelecimento, uma das questões mais sen-
síveis é a da fixação de um critério que permita indiciar o abuso nos casos
de transferência de lucros tributáveis de um Estado-Membro para o outro.
O tribunal já aceitou o recurso ao arm’s lenght principle (princípio da
independência ou da plena concorrência (235)) como um dos critérios pas-
síveis de utilização pelos Estados-Membros. Não obstante é provável que
este venha a considerar abusivos os casos em que partes vinculadas “con-
cedam suprimentos a título excepcional e gratuito” tendo em vista “trans-
ferir lucros da matéria colectável de uma sociedade nacional para a maté-
ria colectável de uma sociedade não residente” (236).
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(232) A qual, como vimos, já contava com alguma densificação, ao tempo de Cad-
bury Schweppes.

(233) O que, em boa verdade, sai já do âmbito das justificações e entra no quarto
momento — o do controlo de proporcionalidade.

(234) Cfr. § 65 do acórdão Aberdeen, já citado.
(235) Também conhecido como princípio da independência. Sobre os fundamentos

teóricos deste conceito vide NOGUEIRA, João Félix Pinto, “Princípio da Independência
— Fundamentos Jurídicos de uma compreensão actual”, in TEIXEIRA, Glória e BARROS, Duarte,
Preços de Transferência e o Caso Português, Porto, Vida Económica, 2004, pp. 307-339.

(236) Neste sentido, vide o § 72 das Advogada Geral de 10 de Setembro de 2009, no
processo Societé de Gestion Industrielle (SGI), C-311/08.



O tribunal também tem utilizado, como índice densificador da artifi-
cialidade, a expressão “actividade económica efectiva”. Devemos, contudo,
notar que se trata de uma noção particularmente pensada para o abuso no
quadro da liberdade de estabelecimento, sendo de difícil extensão para o
campo de aplicação das outras liberdades fundamentais.

A noção parece continuar em aberto, não sendo apresentadas os indi-
cadores pelos quais essa actividade deve ser aferida. O tribunal fala ape-
nas no “critério da presença física suficiente” (237), no sentido de que
devem ser consideradas abusivas as sociedades cujas edifícios, maquinaria
ou área de implementação seja manifestamente insuficiente para a realização
das actividades que constam do fim social (exemplificativamente, será
esse o caso das sociedades caixa de correio e das sociedades de fachada).
Em nossa opinião, a expressão pode ainda ser densificada com recurso
aos critérios utilizados noutros ordenamentos para a verificação da activi-
dade económica efectiva de sociedades interpostas como: i) a existência de
empregados locais suficientes; ii) a existência de uma conta bancária local
com actividade efectiva; iii) a existência de registos de gastos — tanto
fixos como flutuantes — consoantes com a actividade alegada; iv) a coin-
cidência entre a local da actividade e a residência dos administradores;
v) a coincidência entre o local da actividade e o local em que a contabi-
lidade é realizada, ou que os livros e outros registos contabilísticos são guar-
dados; vi) a pré-existência da sociedade em relação às actividades que se
reputam como abusivas (238).

Este esforço de análise deve ir mais longe, no sentido de não se afe-
rir (ou de não se aferir apenas) uma “presença física absoluta” (saber se os
elementos físicos são efectivamente suficientes para a existência do esta-
belecimento secundário), mas ainda uma “presença física relativa” (no
sentido de se verificar se existe uma proporcionalidade adequada entre os
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(237) VAN THIEL prefere a expressão “‘empty’ legal constructions for the exclusive
purpose of avoiding taxes” — cfr. THIEL, Servaas van, “Justifications in Community Law
for Income Tax Restrictions on Free Movement: Acte Clair Rules that can be readily
applied by National Courts — Part II”, in: DOURADO, Ana Paula e BORGES, Ricardo da Palma
(coord.), The Acte Clair in EC Direct Tax Law, IBFD, 2008, p. 347.

(238) Sobre estes testes escreve a Comissão que “entre os factores objectivos para
determinar se há substância adequada incluem-se critérios passíveis de verificação como o
local efectivo da gestão e a presença tangível do estabelecimento, assim como o risco
comercial por este assumido (…) — cfr. Comunicação da Comissão COM (2007) 785
final, já citada, pp. 4 e 5.



recursos existentes e a actividade económica que é efectivamente imputada
ao estabelecimento secundário) (239).

Devemos ainda notar nas fragilidades presentes neste “critério da acti-
vidade económica efectiva” (240). Uma leitura superficial da jurisprudên-
cia poderá levar a concluir que, uma vez que esta (actividade efectiva)
exista, todas as operações (ou pelo menos as realizadas at arm’s lenght)
devem ser necessariamente validadas. Este entendimento não pode, como
é óbvio, ser subscrito dado que existem outros índices que poderão levar
a concluir pelo carácter abusivo da operação.

O critério de que temos vindo a tratar suscita ainda dúvidas nos casos
de alegada utilização de sociedades interpostas. Por um lado, pode dar-se
o caso de se dotar esse estabelecimento de uma actividade mínima, em certa
medida artificial, visando-se meramente a superação do requisito da “acti-
vidade económica efectiva”, sem existir uma conexão lógica entre a acti-
vidade económica realizada e as operações cuja requalificação se pretende.
Por outro lado, existem várias “actividades económicas”, como as dos ser-
viços financeiros intra-grupo e as das sociedades gestoras de participações
sociais (241), cuja actividade normal não comporta fortes índices de presença
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(239) Cfr. LECLERCQ, Laurent, “Interacting principles…”, cit., p. 243. No mesmo
sentido advogam LANG e HEIDENBAUER, que chegam a admitir que a inexistência de edi-
fício, pessoal ou equipamentos pode não conduzir necessariamente à afirmação de uma
situação de abuso. De facto, “the requirement imposed by the ECJ that the legal entity ‘phy-
sically exists in terms of premises, staff and equipment’ does not necessarily mean that legal
entities without premises, staff or equipment can be completely ignored. The size of pre-
mises and the amount of staff and equipment that is required cannot be determined without
taking in account the type of business a corporation operates” — cfr. LANG, Michael e HEI-
DENBAUER, Sabine, Wholly Artificial Arrangements in: HINNEKENS, Luc e HINNEKENS, Phi-
lippe (eds.), A vision of taxes within and outside Europe, Kluwer Law International, 2008,
pp. 603-604.

(240) Antes da decisão, e tendo apenas em conta as conclusões do Advogado Geral,
VINTHER e WERLAUFF recorriam ao critério da “genuinidade”: “The borderline between
use and abuse is only crossed if the subsidiary’s presence in the host Member State is not
genuine, i.e. the subsidiary functions merely as a pro forma instrument for excising a part
of the parent company’s income and transferring this to a subsidiary with a lower rate of
tax. Conversely, if the subsidiary’s presence in the host Member State is genuine, with ope-
rating equipment, staff, management, etc., there is no basis for claiming abuse” — cfr.
VINTHER, Nikolaj e WERLAUFF, Erik, “Tax Motives Are Legal Motives…”, cit., p. 384.

(241) Observa MEUSSEN com bastante pertinência que “foreign holding activities
effected by means of a foreign holding company usually demand little physical presence,
i.e. no substantial staff or equipment is required. Such holding companies are often, for the
most part, structured around tax motives, the application of beneficial tax treaties, the libe-



física. Ora, uma leitura estrita dos standards já avançados pelo tribunal
poderiam levar a que, nesses casos, a que se arguisse a ausência de “acti-
vidade económica efectiva” (242).

Cremos que a solução correcta deve ser outra. Nessas situações, a acti-
vidade económica efectiva deve ser aferida por indicadores de genuini-
dade próprios desses ramos de actividade. Há, pois, que verificar em con-
creto quais os indicadores que permitam determinar se a actividade é
realizada efectivamente no território — e se existe um rationale para que
assim o seja. Essa apreciação deve ser, naturalmente, casuística e deve aten-
tar na existência de um nexo entre a actividade em questão e o respectivo
território) (243).

Parece-nos importante desde já evidenciar uma tendência existente em
todos estes casos. O tribunal, durante a argumentação vai oscilando entre a
apreciação da compatibilidade da norma interna com a liberdade comunitá-
ria em questão e a apreciação directa do carácter abusivo da conduta do
contribuinte directamente face ao conteúdo da liberdade fundamental, mui-
tas vezes confundindo estes dois esquemas de argumentação (244).

Por último, devemos fazer uma breve nota em matéria procedimental
e de prova. O tribunal tem remetido o exame (fáctico) da existência do
“expediente artificial” ao órgão jurisdicional de reenvio. Além disso, e no
que concerne ao ónus da prova, tende a considerar que é ao sujeito pas-
sivo (parte no litígio principal) que cumpre demonstrar a não “artificiali-
dade” das operações em que intervém (245). De qualquer forma, res-
salva-se sempre que essa prova nunca deve implicar formalidades
administrativas excessivas (246).
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ral application of a participation exemption, etc. When would this to be regarded as a wholly
artificial arrangement?” MEUSSEN, Gerard T.K., “Cadbury Schweppes…”, cit., p. 17.

(242) Cfr. PICQ, Emmanuel, “’Abuse’ of EU Holding…” cit., pp. 471-478.
(243) Cfr. PETKEVICA, Julija, “The concept of…” cit., p. 373.
(244) EDWARDS e FARMER fazem aqui uma diferenciação entre “abuse in the classic

sense” que abrangia os casos em que o abuso era integrado na delimitação da esfera de pro-
tecção de uma liberdade fundamental e o “abuse in the justification level”, onde o abuso
é considerado no âmbito das justificações — cfr. EDWARDS, Vanessa e FARMER, Paul,
“Abuse of Law: What is the Value Added of the Tax Dimension” in: HINNEKENS, Luc e HIN-
NEKENS, Philippe (eds.), A vision of taxes within and outside Europe, Kluwer Law Inter-
national, 2008, p. 367.

(245) Cfr., a título de exemplo, o § 82 do Thin Cap Group Litigation e o § 84 do des-
pacho em Test Claimants in the CFC and Dividend Group Litigation, ambos já citados.

(246) Cfr. §§ 84 e 85 do despacho em Test Claimants in the CFC and Dividend
Group Litigation, já citado. A impossibilidade da prova da inexistência de abuso motivou,



5.2.4. Existirá uma noção única de abuso para o âmbito fiscal?

Durante algum tempo várias vozes da doutrina inclinavam-se para o
reconhecimento da autonomia das noções de abuso usadas em fiscalidade
indirecta e indirecta (247). Na base desta posição encontrava-se a percep-
ção de algumas diferenças heurísticas no exame do abuso nestes dois
domínios. Mais recentemente acentua-se a tendência inversa. Mais do que
atentar nas diferenças, certos autores destacam os pontos de contacto e o
facto de o abuso ser expressamente reconhecido e apreciado em ambos
os domínios (248). KIEKEBELD chega mesmo a propor uma noção única que
assimila abuso à “tax avoidance” (249). VANISTENDAEL chega a uma posi-
ção intermédia, considerando que existe um “reasoning” idêntico, mas
algumas “diferenças de perspectiva” (250).

A solução para esta divergência deve passar pela consideração de
dois planos distintos: o da fórmula e o dos critérios.
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em forte medida, a conclusão pela incompatibilidade da norma tributária com o ordenamento
comunitário decidida em Jobra GmbH — cfr. § 38 do referido acórdão.

(247) Ainda recentemente TERRA e WATTEL sustentavam que “the need to prevent
tax avoidance” era i) a “mandatory requirement of public interest under the Court’s rule of
reason”; ii) “a species of a general EC law concept of abuse of rights”. Além disso, “the
same test is used by the Court for establishing abuse of secondary EC Law itself, whether
tax (VAT) or non-tax (fish-quota, export restitutions) is at issue, and for establishing abuse
of a Treaty right in order to circumvent legitimate national law” — cfr. TERRA, Ben e
WATTEL, Peter, European…, cit., p. 752.

(248) KIEKEBELD, Bem, “Anti-abuse in the Field of Taxation: Is there One Overall Con-
cept?”, Ec Tax Review, n.º 4, 2009, pp. 144-145.

(249) Nas palavras de KIEKEBELD o “overall concept of abuse” consistiria em “acti-
vities or transactions that contradict the purpose of the applicable EC rule and have the main
goal to avoid taxation” — idem, ibidem.

(250) Partindo de uma comparação entre Halifax e Cadbury-Schweppes conclui que
“both decisions have used a reasoning to refute tax avoidance that is very similar if not iden-
tical: the economic reality of the transaction. There are two differences of which only
one is significant. The first difference is that the economic reality in Halifax is the eco-
nomic reality of domestic VAT transactions, while the economic reality in Cadbury Schwep-
pes is the economic reality of exercising the fundamental freedoms through cross-border tran-
sactions (…) the second difference is more important: in Halifax the ECJ still leaves some
leeway to the national courts in VAT to decide whether the tax motive is ‘essential’ com-
pared to some other non-tax explanations. In Cadbury Schweppes the ECJ states catego-
rically that when the cross-border economic reality of the transactions are established there
can be no tax avoidance and the goal of achieving a tax advantage has no importance”
— Cfr. VANISTENDAEL, Frans, “Halifax and Cadbury Schweppes: one single European
theory of abuse in tax law?”, EC Tax Review, n.º 4, 2006, p. 195.



Ao nível da fórmula, parece-nos bastante claro que ambos os domí-
nios (recorde-se, o da fiscalidade indirecta e o da directa) trilham caminhos
bastante coincidentes. Ambos acolhem, quase sem modificações, a fórmula
de Emsland-Starke. É importante sublinhar que, ao contrário do que alguns
apontam, as questões abordadas pelo tribunal visam “abusos de direito comu-
nitário”. O tribunal apenas pode conhecer do abuso a um dispositivo comu-
nitário — o qual pode ser proveniente tanto do direito comunitário deri-
vado — o que se verifica tanto na fiscalidade indirecta como directa (sectores
harmonizados) —, como do direito originário — os casos de abuso de liber-
dade fundamental, que registamos ao nível da fiscalidade directa.

Se considerarmos o plano dos critérios, poderemos já encontrar algu-
mas divergências. No entanto, e em contraposição com algumas das sis-
tematizações propostas, estas não devem ser buscadas no quadro do binó-
mio fiscalidade indirecta / directa. Tendo em conta o perfil metodológico
da posição que assiste ao particular seria mais conveniente distinguir entre
sectores harmonizados e sectores não harmonizados. Ao passo que nos pri-
meiros poderá estar em discussão o abuso de regras (abuso de um verda-
deiro direito subjectivo) no segundo caso estará em causa o abuso de dis-
positivos que apresentam maiores similitudes com verdadeiros princípios
(as liberdades fundamentais).

Se seguirmos de perto a jurisprudência comunitária, verificamos que o
ponto central para a determinação do abuso consiste na não coincidência
entre os objectivos visados pelo sujeito passivo e os objectivos prosseguidos
pela regulamentação em causa. Ora esses objectivos não se encontram den-
sificados de igual forma no caso de regras concretas, ou de normas de carác-
ter principial. Uma coisa é determinar o objectivo de um “direito à dedu-
ção” no quadro do IVA — e o modo de funcionamento típico dessa regra;
ou mesmo uma isenção no âmbito da directiva “mães-filiais”; outra, subs-
tancialmente diferente, será a da determinação do abuso a uma liberdade
fundamental a qual não é passível de esquemas de aplicação puramente sub-
suntivos ou exegéticos.

Por outro lado, em sectores harmonizados verifica-se uma coincidên-
cia entre a “norma” comunitária e a norma que o sujeito pretende elidir a
aplicação. Nos sectores não harmonizados verifica-se a utilização conju-
gada de normas distintas: a norma de um Estado-Membro cuja aplicação
se pretende elidir; a liberdade fundamental que é utilizada como ponto de
apoio normativo para a elisão da norma interna e, eventualmente, a norma
interna de outro Estado-Membro que passaria a regular o enquadramento
tributário das operações do contribuinte.
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Cremos que esta distinção de planos poderá fornecer um subsídio útil
para uma melhor compreensão da simultânea homogeneidade e heteroge-
neidade que caracteriza o abuso ao longo da jurisprudência comunitária em
matéria tributária.

6. ALGUMAS REFLEXÕES FINAIS

6.1. Um operador de recorte jurisprudencial

Falar de abuso em matéria de fiscalidade directa é, essencialmente, falar
de um operador jurisprudencial, de um conceito forjado no judicial review.
Esse facto acaba por determinar alguns dos caracteres apresentados.

Em primeiro lugar note-se que a determinação das suas feições ocorre
por um processo relativamente lento de sedimentação de decisões judi-
ciais. Assistimos a uma “racionalidade compósita” (251) a qual se carac-
teriza pela recepção e mistura de influências de diferentes Estados-Membros.
Tal facto conduziu à emergência de uma noção autónoma de abuso uma
vez que o conceito vigente ao nível comunitário (e não obstante as influên-
cias mencionadas) não coincide com o vigente em nenhum dos ordena-
mentos internos (252).

Em segundo lugar, trata-se de um operador com contornos pouco
definidos. A casuística é ainda insuficiente e não abarca todas as áreas em
que o conceito pode ser aplicado. Na falta de mecanismos de harmonização,
a densificação do conceito terá lugar, sobretudo, por via jurisprudencial.

6.2. Um operador sem carácter principial

As discussões sobre o carácter principial do operador abuso suce-
dem-se, sem que exista uma estabilização ou consenso na discussão. Se
nos centrarmos na exegese das decisões do tribunal — e mesmo tendo
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(251) “Composed rationality” — cfr. MADURO, Miguel Poiares apud PIANTAVIGNA,
Paolo, “Prohibition of Abuse of Law: A New General Principle of EU Law (…)”, Inter-
tax, vol. 37, n.º 3, p. 167.

(252) Além da não coincidência de conteúdos, regista-se uma divergência ao nível do
processo de consolidação. De facto, na generalidade dos Estados-Membros, ainda que o
abuso tenha emergido inicialmente por via jurisprudencial, coube essencialmente à doutrina
a elaboração e densificação do conceito.



em conta o fraseado utilizado em Kofoed, não nos parece ser legítima a
extracção de uma conclusão inequívoca. Se nuns casos se segue a via
lógico-dedutiva derivando a legitimação do abuso de um princípio
pré-existente, noutros casos parece que tudo se trata de uma simples téc-
nica de decisão judicial, sem qualquer outra transcendência metodológica.

Ao nível doutrinal, o debate passa essencialmente pela questão de
saber se o “abuso” preenche um conjunto de requisitos cuja verificação
admite a sua classificação como “princípio”. Os que negam a “qualifica-
ção principial” fundam a sua posição nos seguintes argumentos: i) o abuso
não é um operador presente na tradição jurídica de todos os Esta-
dos-Membros; ii) não existe uma coincidência ou consistência nos critérios
utilizados; iii) não existe consistência na jurisprudência do tribunal; iv) não
existe, por via de regra, um reconhecimento expresso do mesmo como
princípio (253).

Tais argumentos são, por outros negados, ou desvalorizados. Em pri-
meiro lugar observam que o tribunal refere-se, por várias vezes, à existência
de um “princípio geral de proibição do abuso de direito” (254) ou de “um
princípio de proibição das práticas abusivas” (255). Por outro lado, referem
que a não aplicabilidade universal do abuso nunca constituiu impedimento
para que o tribunal recebesse um dado comando normativo na ordem
comunitária, e de lhe conferir o status de princípio.

Feita esta breve recensão, cumpre clarificar a nossa posição sobre
esta temática. Antes de mais, cremos ser importante salientar que muitas
das “querelas doutrinais” encontram a sua raiz não em diferenças subs-
tantivas mas em “ruídos” ou obstáculos comunicativos, procedentes da
adopção de uma terminologia não coincidente. Este parece ser o caso,
na discussão em apreço — e parte da “querela” assenta num diferente
entendimento da noção de princípio.

Se seguirmos a lição de vários comunitaristas, como TRIDIMAS (256),
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(253) Seguimos de perto as críticas elencadas em PIANTAVIGNA, Paolo, “Prohibi-
tion…”, cit., p. 167.

(254) Cfr., no âmbito da fiscalidade directa, o § 38 do acórdão Kofoed, já citado.
(255) Cfr. § 43 das conclusões do Advogado-Geral Miguel POIARES MADURO, de 28

de Fevereiro de 2008, no caso Consiglio Nazionale degli Ingegneri, C-311/06.
(256) TRIDIMAS, Takis, The General Principles of EU Law, 2.ª ed., Oxford EC Law

Library, 2006. Sobre esta questão, e de grande relevo vide ainda HERDEGEN, Matthias,
“General Principles of EU Law — The Methodological Challenge”, bem como as demais
contribuições contidas em BERNITZ, Ulf, NERGELIUS, Joakim e CARDNER, Cecilia (eds.),



que seguem de perto a linguagem do tribunal, então a proibição do abuso
de direito deve ser considerada como um verdadeiro princípio (257). Pode-se
discutir se tem mais uma feição interpretativa ou construtiva (258), mas
tratar-se-á sempre de um verdadeiro princípio.

No entanto, se seguirmos a construção dogmática hoje maioritária (259),
pelo menos nos sectores da metodologia jurídica e do constitucionalismo,
a classificação do abuso como princípio fica seriamente comprometida.
Actualmente, grande parte dos autores concebe o espaço jurídico como
um espaço composto por regras e princípios (e por procedimentos) (260).
Cada um deles comporta um comando normativo, apesar de este operar de
modo substancialmente diferente. Em termos gerais — e unicamente no
sentido de clarificar brevemente a posição em causa — a principal diferença
reside no modo de aplicação de cada um deles: ao passo que a regra se trata
de um comando de aplicação subsuntiva, o princípio propõe a optimização
de um determinado valor ou bem jurídico, sendo a sua aplicação dependente
de um processo ponderativo em que são tomados os restantes princípios que
apresentem potencialidade de aplicação no caso concreto.
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General Principles of EC Law in a Processo of Development, Kluwer Law International,
2008. O capítulo referido encontra-se nas pp. 343 e ss.

(257) TRIDIMAS recorre a uma noção ampla de princípio, descrita como “a general pro-
position of law of some importance from which concrete rules derive”. — cfr. op. cit., p. 1.

(258) Esta feição parece ser acentuada por EDWARDS e FARMER quando afirmam que
“provisions of community or secondary law are to be interpreted as not conferring a right
where, although the formal conditions laid down are met, the exercise of the rights would
be abusive” — cfr. EDWARDS, Vanessa e FARMER, Paul, “Abuse of Law…”, cit., p. 359. Nos
termos do § 69 das conclusões de POIARES MADURO no caso Halifax, já citado, a comis-
são configurava este princípio como um mero princípio interpretativo (“um princípio que
rege a interpretação do direito comunitário). Ele mesmo, no § 77, parece acolher essa
posição ao afirmar que nos casos de abuso “a norma jurídica em causa deve ser interpre-
tada, contrariamente ao seu sentido literal, no sentido de que não confere, de facto, o
direito” (o itálico é nosso). Esta posição é reforçada nas conclusões do mesmo Advo-
gado Geral, apresentadas em 21 de Junho de 2007 no processo Firma Ing. Auer, C-251/06
quando afirma que a “proibição de abuso de normas de direito comunitário (…) funciona
como um princípio geral de interpretação na jurisprudência do Tribunal de Justiça”.

(259) A qual assenta nas construções teóricas apresentadas por DWORKIN e ALEXY. As
referências normativas centrais encontram-se em DWORKIN, Ronald M., Taking Rights
Seriously, London, Dukworth, 1987, e ALEXY, Robert, Theorie der Grundrechte, 2.ª ed.,
Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2006.

(260) Para uma leitura conjugada destas questões veja-se ENGLISCH, Joachim, Wett-
bewerbsgleichheit im internationalen Handel, Jus Publicum 175, Mohr Siebeck, 2008, capí-
tulo I, “Zur Lehre von Rechtsprinzipien”, pp. 7 a 70.



Tomando por base esta noção, o abuso cai claramente fora do âmbito
dos princípios. Este não visa a promoção de um qualquer valor, interesse
ou bem jurídico — nem lhe pode ser assinalado uma substantividade pró-
pria. Estamos apenas perante um instrumento (de carácter procedimental)
que apenas permite verificar se um direito foi utilizado fora do quadro
finalístico que rodeou a sua criação (261).

A negação do carácter principial, no quadro desta corrente, não deve
ser tomada como a negação da sua aplicação genérica ou transversal. Bem
pelo contrário, cremos que a proibição do abuso e das práticas abusivas,
nos termos em que a mesma é configurada pelos juízes do Luxemburgo,
pode ser usada no judicial review de um amplo leque de situações.
O operador de que tratamos tem capacidade para ser aplicado não só na
jurisdição comunitária, mas ainda nas jurisdições internas (em especial
quando os juízes nacionais se defrontam com a necessidade de aplicação
do direito comunitário).

6.3. … mas um operador que procede a uma certa conformação
principial

Na doutrina, bem como nas alegações de algumas partes, assistimos
a reacções adversas à utilização pelos tribunais, do operador “abuso”.
Assim, a consideração de determinadas condutas como abusivas (e os efei-
tos correspondentes) constituiria uma violação clara de certos princípios jurí-
dicos fundamentais do Estado de Direito como os da igualdade, da segu-
rança e certeza jurídica e da protecção da confiança legítima — princípios
esses que encontram consagração na generalidade das constituições dos
Estados-Membros e que, por isso, deveriam ser expressamente defendi-
dos no âmbito comunitário.

Em nosso entender, o tribunal não ignora a tensão principial que se gera
com a aplicação do operador em questão. Bem pelo contrário, este pro-
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(261) Esta mesma posição parece ser a expressa por POIARES MADURO, no § 77 das con-
clusões no caso Halifax, já citado, ainda que não seja assumida directamente. Na passagem
em questão pode ler-se “Em minha opinião, o que está no cerne da doutrina do abuso no direito
comunitário é a consideração do fim objectivo das regras comunitárias e das actividades
exercidas, e não as intenções subjectivas das pessoas. Parece-me, por conseguinte, que o uso
do conceito ‘abuso de direito’ para descrever o que é, segundo a jurisprudência do Tribunal
de Justiça, no essencial, o princípio da interpretação do direito comunitário pode, na verdade,
ser enganador. Prefiro, por isso, utilizar a expressão «proibição do abuso de normas de
direito comunitário», referindo-me a ‘abuso de direito’ somente por razões de simplicidade”.



cede a uma ponderação latente, concluindo pela prevalência das correcções
motivadas pelo operador “abuso”, em virtude da contra-consideração de exi-
gências como as de igualdade e de racionalidade do sistema jurídico — as
quais apresentam uma dimensão de peso superior à concretamente apre-
sentada por aqueles princípios nesta questão concreta.

Além disso devemos considerar que, tal como o tribunal admitiu nou-
tros domínios, a requalificação não deve ser considerada como uma san-
ção pelo prescinde “de uma base legal clara e inequívoca” sendo apenas
a “consequência da conclusão de que as condições exigidas para obter a van-
tagem resultante das normas comunitárias foram criadas artificialmente” o
que converte os benefícios do direito comunitário eventualmente percebi-
dos em benefícios ilegítimos e, nesse sentido, susceptíveis de serem reti-
rados sem qualquer violação da ideia de legalidade (262).

6.4. Um operador (im)prescindível

Vimos já que a negação do carácter principial não obsta à aplicação
transversal do operador. No que tange à fiscalidade comunitária, encon-
tramos exemplos jurisprudenciais de aplicação tanto na fiscalidade indirecta
como na directa, tanto em sectores harmonizados como em sectores não har-
monizados. A questão que nos ocupará no presente segmento é a de saber
se o recurso ao abuso é uma necessidade da própria fiscalidade comunitária
— ou se este constituirá um conceito prescindível, dado que os resultados
a que conduz podem ser atingidos através de outras vias.

Em nossa opinião, o operador de que tratamos não se mostra como um
operador imprescindível, pelo menos em matéria de fiscalidade directa
Sem prejuízo de lhe reconhecermos a utilidade prática que lhe tem sido con-
ferida pelo tribunal, em especial para a resolução de questões de fronteira
(“hard cases”), cremos que as soluções a que o operador conduz, podem
ser obtidas simplesmente por via interpretativa ou pela aplicação de outros
critérios.

Esta nossa asserção é corroborada por vários obiter dictae jurispru-
denciais. Nas recentes conclusões do Advogado Geral em Consiglio Nazio-
nale degli Engegneri (263), este é peremptório em considerar que a ques-
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(262) Parafraseamos aqui o § 70 das conclusões da Advogada-Geral de 7 de Junho
de 2006 no processo Vonk Dairy Products BV, C-279/05.

(263) Já citado.



tão do alegado “abuso” a uma liberdade fundamental podia ser resolvida
tanto no quadro de uma interpretação restritiva ou lata da directiva, sendo
que apenas no quadro desta última se deveria recorrer ao “princípio da
proibição das práticas abusivas” (264). A decisão do tribunal neste mesmo
caso é ainda ilustrativa do que acabamos de afirmar. Apesar de tanto o
Advogado Geral como o tribunal terem chegado à mesma conclusão, o
caminho trilhado pelos mesmos não foi coincidente: i) o Advogado Geral
seguiu por uma interpretação lata da directiva, seguida da aplicação do
“teste do abuso”; ii) por seu turno, o tribunal nem sequer se referiu ao abuso
e passou directamente a excluir a conduta em questão da esfera de protecção
da directiva.

Esta prescindibilidade do abuso verifica-se, de idêntico modo, no
âmbito da fiscalidade. Em vez de aferição da existência dos intricados ele-
mentos subjectivo e objectivo, ao tribunal cabe sempre a opção de fazer uma
leitura atenta (e quiçá correctiva) dos dispositivos comunitários em ques-
tão e chegar, de modo mais directo, à conclusão a que seria conduzido apli-
cando o “teste do abuso”.

Por outro lado, no que toca à questão da compatibilidade de normas
tributárias internas com as liberdades fundamentais, temos verificado uma
fusão entre a apreciação do abuso (com a aplicação do teste de Ems-
land-Stärke) e a apreciação de uma específica causa de justificação (a luta
contra a fraude e evasão fiscal ou luta contra as práticas abusivas) (265).
Assim, a questão é equacionada no quadro da “rule of reason” (266) sendo
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(264) De acordo com o Advogado Geral, na decisão da questão “tudo depende, então,
da interpretação que se dê ao conceito de “diploma” mencionado na directiva. Segundo uma
interpretação estrita, a decisão de homologação não é equiparável a um diploma na acep-
ção da directiva (…). Ao invés, segundo uma interpretação lata, essa decisão pode ser con-
siderada como diploma (…)”. E prossegue “há que reconhecer, desde já, que a escolha de
uma interpretação restritiva ou lata da directiva faculta ao Tribunal de Justiça duas opções
de igual valor, porquanto a interpretação lata implica uma aplicação do princípio da proi-
bição das práticas abusivas. Como adiante se verá, estas opções constituem dois meios que
podem ser indiferentemente utilizados pelo juiz comunitário para chegar a um resultado idên-
tico” — cfr. §§ 24 e 25 das conclusões, já citadas.

(265) Ainda que indirectamente, esta fusão é reconhecida por TERRA e WATTEL quando
afirmam que “the need to prevent tax avoidance is both a mandatory requirement of public
interest under the Court’s rule of reason, justifying restrictions on free movement, and a spe-
cies of a general EC law concept of abuse of rights” — cfr. TERRA, Ben e WATTEL, Peter,
European…, cit., p. 752.

(266) Ou mesmo como densificação de um dispositivo do Tratado. Nesse sentido, vide
o § 153 das conclusões do Advogado Geral de 9 de Julho de 2009, Glaxo Welcome,



que a questão da incompatibilidade acaba por ser decidida no âmbito do
controlo de proporcionalidade (quando se afere se é a medida é adequada
e necessária para o combate às práticas abusivas) (267).

6.5. Um operador (in)congruente

Contemporaneamente, o discurso sobre o abuso de direito congrega uma
multiplicidade de elementos, pelo que por vezes se torna difícil compreender
claramente do que se fala e qual o sentido e alcance deste operador.

Subjacente a todas as actuais discussões sobre o abuso, encontra-se uma
específica mundividência, uma particular percepção do fenómeno norma-
tivo. O abuso surge primordialmente como o abuso de um “direito sub-
jectivo”, num contexto de uma compreensão positivista, exegética e for-
malística de compreensão da realidade normativa. Em meados do séc. XIX
este é proposto como a válvula de escape do sistema positivista, permitindo
consideração como ilícitas determinadas condutas que — apesar da mani-
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C-182/08 onde se afirma expressamente que “decorre da jurisprudência do Tribunal de
Justiça que a necessidade de prevenir a evasão fiscal e, em particular, de lutar contra as
práticas abusivas pode ser invocada nos termos do artigo 58.º, n.º 1, alínea b), CE para jus-
tificar restrições à livre circulação de capitais entre os Estados-Membros. Constitui igual-
mente uma razão imperiosa de interesse geral susceptível de justificar regulamentações
susceptíveis de restringir as liberdades fundamentais garantidas pelo Tratado” (o itálico é
nosso). Não deixa de ser curioso notar que a jurisprudência citada, o acórdão de 26
de Setembro de 2000, Comissão vs Bélgica, C-478/98 não faz qualquer menção nem a
“abuso” nem a “práticas abusivas”. Novamente a questão do abuso surge aqui por uma “cria-
tividade interpretativa” do Advogado Geral.

(267) Esta negação da autonomia substantiva ao abuso e a recondução à questão da pro-
porcionalidade é particularmente visível no § 63 das conclusões da Advogada Geral no pro-
cesso Societé de Gestion Industrielle (SGI), já citadas quando se afirma que “dado que a luta
contra práticas abusivas sob a forma de artifícios utilizados para evasões fiscais, constitui, como
foi indicado, uma sub-categoria da razão justificativa da defesa de uma repartição equili-
brada do poder de tributação, também não devem ser utilizados critérios diferentes ao ana-
lisar a proporcionalidade no âmbito das razões justificativas correspondentes. As restrições
nacionais que abrangem não só práticas abusivas, mas também operações regulares são des-
proporcionadas, porque vão para além do que é necessário para atingir o objectivo. O facto
de sociedades com sede em Estados-Membros diferentes celebrarem negócios com condições
económicas normais não afecta a repartição do poder de tributação. Se, no entanto, uma dis-
posição nacional dificultasse a celebração de tais negócios, ela seria igualmente despropor-
cionada”. A idêntica relativização procede LECLERCQ, Laurent, “Interacting principles…”, cit.,
p. 241, ao defender que “the abuse of rights principle could constitute a proportionate, and
therefore legitimate, restriction on the exercise of the freedom of establishment”.



festa contradição com a consciência ético-social — surgiriam aparente-
mente protegidas, nos termos de uma interpretação fechada dos direitos sub-
jectivos.

Aos direitos começa a ser identificada uma dimensão teleológica, a rai-
son d’etre da sua existência — a qual não deixa de ser o fundamento
ôntico de onde os mesmos retiram a sua legitimidade no seio do sistema
normativo-ideológico (268). Chega-se à conclusão de um pluralismo mor-
fológico na composição da fattispecie de um direito a qual, apesar de se
ver descrita em determinados elementos fácticos, visa uma realidade subs-
tantiva que está para além desses elementos — a qual o legitima e pode
ser extraída através da interpretação cuidada.

Um dos elementos mais característicos deste operador é o da importa-
ção do elemento volitivo para a esfera da análise de juridicidade. A análise
dos motivos e da intenção do titular de um direito torna-se num elemento rele-
vante e permite excluir a licitude de um acto que, objectivamente, estaria sob
a protecção de um dado dispositivo jurídico. Sublinha-se a oposição clara
entre o espírito da lei e a intenção do cidadão (269).

As várias construções em torno do abuso não deixam de encerrar uma
certa logomaquia, a qual desde cedo foi assinalada por PLANIOL. Este con-
siderava que o abuso se encontraria fora da esfera do direito pelo que quando
o abuso começasse o direito terminaria. Assim, o abuso de direito nunca
poderia existir dado que um acto não pode ser ao mesmo tempo conforme
ao direito e contrário ao direito (270). Apesar disso, trata-se da expressão que
acabou por ser generalizada na maioria dos ordenamentos ocidentais, e que
é usada de modo lato de modo a englobar institutos conexos (271).
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(268) A raiz desta “construção” teleológica do abuso de direito é normalmente atri-
buída a PORCHEROT, o qual considerava que existiria abuso de direito quando a situação fác-
tica em questão se encontrasse subsumida aos limites objectivos do direito, mas se desti-
nasse a um fim diverso do perseguido pelo legislador. Em seu entender, estes seriam
casos em que o titular de um direito se desviaria do “destino normal” para o qual o mesmo
foi criado. Nesta construção filiam-se muitas das orientações ainda vigentes em muitas juris-
dições continentais — cfr. PORCHEROT, L’abus de droit, Dijon, 1907.

(269) O sujeito, com a sua conduta, apenas preencheria formalmente a letra da lei, mas
a sua intenção manifestar-se-ia discordante o espírito do legislador. Esse subjectivismo foi,
posteriormente atenuado com a consideração alternativa do fim económico-social do direito,
dos limites fixados pela boa fé ou pelos bons costumes, do valor ôntico do direito ou da
função do direito.

(270) Cfr. PLANIOL, Traité elementaire de droit civil, Paris, 10.ª ed., 1926, vol. II,
p. 298.

(271) Como o “abuse of law” ou abuso de direito em sentido objectivo.
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Esta ideia de abuso de um direito subjectivo acaba por estar na base
de muitas outras construções continentais e constitui o gérmen do opera-
dor que acabou por ser introduzido na ordem jurídica comunitária a que hoje
encontra aplicação no domínio da fiscalidade directa comunitária. No
entanto, desde essa matriz genética inicial até à fórmula adoptada em fis-
calidade directa, várias transformações se verificaram.

No domínio que constituiu o nosso objecto cognoscitivo, o abuso conti-
nua a ser um instituto que visa a correcção de determinadas leituras exegéti-
cas das posições jurídicas derivadas do ordenamento comunitário. No entanto
cremos que é importante estabelecer uma distinção entre os sectores harmo-
nizados e os não harmonizados. Tratando-se de um sector harmonizado, ainda
é possível reconduzir certas posições jurídicas à fórmula do direito subjec-
tivo. Neste sentido podemos ainda falar de um direito à dedução em sede de
IVA, de um direito a um deferimento de tributação. Mas nos sectores não har-
monizados, essa função de válvula de escape é dificilmente concretizável (272).

O ordenamento comunitário é dotado de uma mundividência radical-
mente distinta daquela dos meados do séc. XIX, que esteve na base da
emergência do abuso. Não estamos perante um sistema positivista e
fechado mas de um sistema incompleto e aberto, assente nos postulados da
subsidiariedade e da proporcionalidade. Trata-se de um sistema que obe-
dece a uma lógica de normação diferente, com a presença constante de
“open-ended norms” num modelo receptivo à ponderação (“balancing”,
“Guterabwagung”) entre os diferentes princípios e interesses.

O exercício interpretativo dos dispositivos dos tratados, e em especial
das liberdades fundamentais (que apresentam um carácter não de regra
mas de princípio) insere-se mais no âmbito de um decision-making (273) do
que de um verdadeiro recognition of rights.

Como referem alguns autores, no âmbito comunitário assistimos a
um verdadeiro Coup d’Etat (274) por parte do Tribunal de Justiça o qual
— afrontando o paradigma tradicionalmente vigente nos Estados-Membros
no sentido de uma rígida separação de poderes — emerge como um “trus-
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(272) Aparentemente — mas só aparentemente — em sentido contrário veja-se o § 74
das conclusões do Advogado Geral Miguel Poiares Maduro em Halifax, já citado.

(273) O que o tem levado, em especial nos domínios não harmonizados, à criação de
regras de prevalência condicionada ou à criação de posições jurídicas subjectivas a partir
das liberdades fundamentais.

(274) A expressão é de STONE SWEET, Alex, “The politics of constitutional review in
France and Europe”, International Journal of Constitutional Law, Oxford University Press.



tee court” (275) o qual, em especial nos hard cases, baseando-se no qua-
dro de valores protegidos pelos textos fundamentais, parte para a definição
em concreto do modo como a generalidade das normas de posição hie-
rárquica inferior são interpretadas e aplicadas (276).

Este modelo — muitas vezes designado como “new constitutiona-
lism” ou “modern constitucionalism” fornece a chave de leitura adequada
do quadro de funcionamento de muitos sectores do ordenamento comuni-
tário e, concretamente, do sector da fiscalidade directa não harmonizada.
Aqui, não estamos perante regras que possam ser abusadas, mas perante
liberdades fundamentais que, in casu, se apresentam como princípios que
exigem uma ponderação concreta — antes de serem passíveis de aplicação
quotidiana. E em relação a um comando normativo difuso, é difícil pro-
ceder-se a um preenchimento artificial da sua fattispecie…

Por outras palavras: um operador como o do abuso de direito (em
especial dado o modo como as suas feições são talhadas no texto das deci-
sões comunitária) acaba por cumprir plenamente estas exigências de teleo-
logização do ordenamento jurídico-comunitário. No entanto, é apenas
“uma peça do puzzle”, um elemento mais dentro de um conjunto de expe-
dientes utilizados pelo tribunal para prosseguir esse objectivo — e, muito
provavelmente, um operador incongruente com a actual mundividência
normativa comunitária no capítulo das liberdades fundamentais.

6.6. Um operador (in)conveniente

Vimos, no segmento anterior que a teorização do abuso de direito é
incongruente com a actual mundividência. No presente segmento procu-
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(275) Esta noção é, do seguinte modo, clarificada por STONE SWEET, no texto já citado
“the constitutional court is such a trustee, exercising fiduciary responsibilities with respect
to the constitution, defined as that body of legal norms governing how all infraconstitutio-
nal norms are to be made, interpreted, and applied. They do so in the name of a fictitious
entity — the sovereign People. The move from the old to the new constitutionalism repla-
ced a simpler agency system — in which political parties governed through the exercise of
legislative and executive power — with systems of constitutional trusteeship. In these sys-
tems, the parties, government ministers, and members of parliament are never principals in
their relationship to constitutional judges. Depending upon the relevant constitutional rules
in place, the political parties may seek to overturn constitutional decisions or restrict the cons-
titutional court’s powers, but they may do so only if they can reconstitute themselves as a
constituent jurisdiction capable of amending the constitutional law”.

(276) Idem, Ibidem.



raremos testar até que ponto se poderá proceder a uma modificação desse
operador, actualizando-o e dotando-o de um significado útil no momento
actual. Será que podemos falar na existência de um abuso de liberdades
fundamentais? Será que esta construção pode trazer algo de novo à juris-
prudência relativa a sectores não harmonizados?

Importa começar por precisar que, no âmbito da fiscalidade directa não
harmonizada, o esquema de decisão tradicionalmente utilizado pelo tribu-
nal passa pela consideração de quatro momentos: i) o da esfera de protecção;
ii) o da ingerência (discriminação/restrição); iii) o das justificações, e; iv) o
da proporcionalidade. Nos termos deste esquema, os contornos exactos da
conduta do sujeito mostram-se como um elemento estranho dado que o que
está em apreço é, unicamente, a compatibilidade de uma norma tributária
interna com uma liberdade fundamental (277). Em suma, trata-se de um
exercício analítico que, em termos gerais, prescinde do sujeito e se centra
na norma.

Ora o abuso (seja este de um direito ou de uma liberdade) implica uma
filosofia de exame totalmente distinta. O exame passa a estar no sujeito
e na conduta do mesmo. Mesmo quando se tende a mitigar o elemento sub-
jectivo (como vimos que, por vezes, acontece), subjacente está sempre
uma contradição entre as intenções do sujeito e as intenções subjacentes à
regulamentação. Trata-se um exercício analítico que não prescindindo da
norma, relega-a para um segundo plano, destacando o seu elemento fina-
lístico e contrapondo-o à conduta do sujeito, o qual é colocado no centro.

Em termos analíticos, o esquema tradicionalmente usado e o proposto
pelo abuso são, na sua essência, contraditórios (ou, melhor, não conso-
nantes). Um dirige-se à norma ao passo que o outro se dirige ao sujeito
e à sua conduta.

Estamos perante dois esquemas analíticos distintos, que correspon-
dem a duas vias distintas de exercer o judicial review no âmbito da fis-
calidade directa. Mais ainda, o abuso supõe uma ruptura com os tradicionais
quadros analíticos do tribunal no campo da fiscalidade directa não har-
monizada. Pelo que se coloca a questão de saber se essa ruptura é con-
veniente e deve ser prosseguida.

Já anteriormente demonstramos que o abuso não é imprescindível.
Já anteriormente demonstramos que abuso é um operador incongruente,
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(277) Isto mesmo quando a maioria dos casos colocados ao tribunal seguem a via do
re-envio prejudicial (art. 234.º TCE) e não da acção de incumprimento (art. 234.º TCE).



tendo em conta a actual mundividência normativa subjacente. No pre-
sente segmento normativo procuraremos verificar se o abuso deve ser visto
como um operador inconveniente, quando aplicado no campo da fiscalidade
directa não harmonizada.

Para melhor enquadrar esta questão, devemos antes de mais regressar
ao fundamento de legitimidade da intervenção do tribunal em matéria fis-
calidade directa. Fundamento esse que se encontra sintetizado na afirma-
ção que mais vezes é repetida pelo tribunal neste âmbito e que reza: ape-
sar de a fiscalidade directa constituir um domínio de competência exclusiva
dos Estados-Membros, estes devem exercer essa competência respeitando
o direito comunitário (278).

Claramente, o problema que se coloca no sector não harmonizado é
o da compatibilidade do dispositivo tributário com o ordenamento comu-
nitário. E igualmente de forma clara, o esquema analítico que se dirige
especificamente a essa questão é o modelo “tradicional” e não o assente na
aferição do abuso. O centro reside na norma tributária e não na posição
jurídica subjectiva que se pode derivar da liberdade fundamental, já que essa
posição só é reconhecível através de um exercício de ponderação reali-
zado pelo Tribunal de Justiça que, nesse âmbito, funciona como um ver-
dadeiro tribunal supremo ou mesmo como um tribunal fiduciário (“trustee
court”).

Não deixa de ser verdade que a maioria das questões que são colocadas
ao tribunal, o são pela via do reenvio prejudicial, previsto no art. 234.º TCE.
Mas, é também verdade que nesses casos o tribunal apenas se pronuncia
sobre a questão de interpretação do direito comunitário, o que mesmo nos
casos de abuso acaba muitas vezes por ser reconvertido na questão da
apropriação da norma para a “luta contra a fraude e evasão fiscal” (e a sua
limitação aos expedientes puramente artificiais) (279). Em nosso enten-
der, esta fusão operada pelo tribunal mais não é do que um sintoma da ana-
lítica proposta pelo abuso nas questões relativas a sectores fiscais não har-
monizados.

Existe ainda um outro ponto que nos pode levar a concluir pela
inconveniência. Quando a análise do tribunal se desloca para o abuso
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(278) Cfr. §§ 21 e 26 do acórdão do Tribunal de Justiça de 14 de Fevereiro de 1995,
Schumacker, C-279/93 ou o § 16 do acórdão de 11 de Agosto de 1995, Wielockx, C-80/94.

(279) No final, e independentemente dessa reconversão, a solução final é sempre
dada pela proporcionalidade.



— e estando a afirmação deste bastante dependente da consideração
de elementos de ordem fáctica — o tribunal sistematicamente remete a
decisão final sobre o abuso para o órgão jurisdicional de reenvio.
O acentuar desta remissão — que se verificará caso a lógica abusiva se
impusesse — levaria a perdas ao nível da certeza e segurança jurídica
neste âmbito (280).

A remissão da decisão final para o tribunal nacional acaba por
aumentar a “margem de incerteza” na leitura da decisão judicial. E, no
limite, podemos ser conduzidos — em matéria de fiscalidade directa —
a uma situação similar à verificada no Reino Unido com a questão das
“Sunday Trading Rules” em que após uma decisão que comportava uma
grande amplitude interpretativa e que remetia a decisão final para o tri-
bunal nacional (o acórdão Torfaen (281)) sucederam-se um conjunto de
decisões judiciais internas contraditórias entre si de tal modo que a ques-
tão subjacente (a de saber se era ou não compatível com a livre circulação
de mercadorias da regulamentação britânica que proibia a abertura aos
domingos das lojas de comércio a retalho) acabou por ser novamente
objecto da análise do tribunal (no acórdão Stoke-on-Trent (282)) onde
este optou por dar uma resposta conclusiva e considerou que a medida
em questão não constituía uma restrição desproporcionada à livre pres-
tação de serviços (283).

Podendo ser seguida outra via analítica, a qual não acarreta necessa-
riamente todos os inconvenientes supra mencionados, não vemos qual-
quer razão para a reiteração no recurso ao modelo analítico de abuso.
Além de não acrescentar nada, pode mesmo trazer inconvenientes no exame
feito pelo tribunal e deslocar a questão do âmbito onde a mesma deve ser
correctamente equacionada.
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(280) Lembramos que por várias vezes — e independentemente da questão do
abuso — o tribunal remete a decisão final para o órgão jurisdicional de reenvio. O que
aqui nos referimos é ao facto de, com a analítica do abuso, esta remissão se tornar no
“regime regra”.

(281) Acórdão do Tribunal de Justiça de 23 de Novembro de 1989, Torfaen Borough
Council vs B& Q Plc, C-145/88.

(282) Acórdão do Tribunal de Justiça de 16 de Dezembro de 1992, Council of the City
of Stoke-on-Trent e Norwich City Council vs B & Q Plc, C-169/91.

(283) A questão é sintetizada em JACOBS, Francis, “Recent Developments in the
Principle of Proportionality in European Community Law” in: ELLIS (ed.), The Principle
of Proportionality in the Laws of Europe, Oxford — Portland Oregon, Hart Publishing,
1999, p. 19.



7. ALGUMAS REFLEXÕES FINAIS

A presença do abuso, como operador utilizado pelo tribunal para a reso-
lução de várias questões colocadas no âmbito da fiscalidade directa cons-
titui um dado incontornável. Ainda que a sua utilização efectiva seja rela-
tivamente recente (considerando quer a fiscalidade indirecta, quer a directa)
constatamos que existem cada vez mais decisões que acabam por recorrer
àquele conceito. O abuso acaba hoje por ser usado, muitas vezes, como
um conceito agregador de várias situações de patologia tributária que eram
descritas ao nível jurisprudencial através de termos dispares, os quais eram
usados de modo sucedâneo.

Um enfoque simultaneamente etimológico, histórico e de direito com-
parado permitiu-nos situar a origem deste operador em certas construções
da Europa continental, das quais se destaca o abus de droit francês e a bona
fide alemã. Apesar desta filiação “geográfica”, o abuso visa dar resposta
a um problema que, num dado momento histórico se colocou numa diver-
sidade de ordenamentos jurídicos ocidentais. Necessidade essa que foi
ainda sentida, e desde um momento inicial, no âmbito do ordenamento
comunitário.

A emergência e expansão do conceito no seio da jurisprudência comu-
nitária não se procedeu de um modo linear mas o abuso acaba hoje por ser
recebido em numerosos domínios do ordenamento comunitário. Esse é
ainda o caso da fiscalidade directa.

Em termos de fiscalidade, apesar de se verificar uma adopção trans-
versal da fórmula presente em Emsland-Starke, não existe uma comunhão
nos critérios de aferição do abuso. O que não é de surpreender dada a dife-
rente morfologia temática tratada pelo tribunal em assuntos com relevân-
cia em matéria fiscal. O ponto essencial para a definição dos critérios
consiste nas finalidades prosseguidas pela legislação comunitária em rela-
ção à qual o abuso é alegado, o que leva a uma pulverização dos critérios
utilizados.

Vimos que mesmo no domínio da fiscalidade directa não é possível
encontrar critérios coincidentes. Em primeiro lugar cremos ser conve-
niente distinguir a aplicação do abuso nos sectores de harmonização da apli-
cação que tem lugar nos outros sectores.

No primeiro âmbito constatamos que o desenvolvimento jurispruden-
cial é muito imberbe, mas que já se podem extrair algumas directrizes
relativas à densificação do conceito.
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No seio das questões fiscais relativas a domínios mais harmonizados
a questão do recurso ao abuso, apesar de um maior número de decisões,
torna-se bastante mais complexa. Expusemos a nossa posição, de que
uma consideração atenta da mundividência subjacente ao domínio comu-
nitário (em especial no que tange à “attribution of rights” no âmbito dos
“hard cases” relativos a liberdades fundamentais) aliado a uma percepção
da questão estrutural que está em causa neste domínio (a da compatibili-
dade de uma norma tributária interna com uma liberdade fundamental)
conduz à conclusão — prima facie surpreendente — que a utilização do
conceito de abuso neste campo pode ser considerado, além de prescindí-
vel, como incongruente e mesmo inconveniente.

Tratam-se de conclusões aparentemente surpreendentes dado que as
mesmas se orientam em sentido contrário à tendência ostentada pelo tribu-
nal tanto na agregação da patologia tributária em torno do abuso, como na
aplicação transversal irrestrita daqueles que considera os princípios gerais do
direito comunitário. No entanto e em nossa opinião, a posição metodológica
mais adequada não deve ser buscada meramente nas tendências jurispru-
denciais, mas nos fundamentos analíticos em que as decisões assentam.

Apesar de não constituir um fenómeno novo, não existe ainda uma
consciência generalizada ou uma percepção efectiva das transformações
normativas que se vivem presentemente tanto no ordenamento comunitá-
rio como no ordenamento interno. As quais passam por mutações profundas
em vários elementos que se julgavam até ao momento insusceptíveis de alte-
ração.

Igualdade, legalidade, certeza e segurança jurídica, separação de pode-
res são apenas algumas das noções que, actualmente, são objecto de uma forte
revisibilidade. As transformações começam a ser reportadas, essencialmente
pela doutrina no âmbito da ciência política e do direito constitucional, mas
ainda continuam a ser ignoradas em muitos sectores normativos. Muitas
vezes certos autores salientam várias notas de atrofia na compreensão de
um dado instituto, ou no equilíbrio de um dado ramo do direito sem nunca
compreenderem que essa atrofia não é endogénica mas provocada pelas
mutações registadas ao nível da mundividência normativa.

É necessário que, também ao nível tributário, se estudem os efeitos pro-
vocados por estas modificações, que lhe são lógica e cronologicamente
antecedentes. Alterações essas que determinam (não só na esfera comuni-
tária) que se ponha em questão determinados institutos ou técnicas vigen-
tes por várias décadas. Em nossa opinião, a incongruência e inconveniên-
cia na utilização do abuso na jurisprudência em matéria de fiscalidade
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directa relativa a sectores não harmonizados resulta não só de motivos
internos, mas mostra-se como corolário de algumas modificações estruturais.

É necessário compreender que a aplicação de qualquer operador — em
especial na esfera comunitária — depende da verificação das condições de
base para as quais o mesmo se encontra configurado bem como, em mui-
tos casos, da introdução das modificações pertinentes. Tal não se verifi-
cou, claramente em relação à noção de abuso. Foi-se buscar um operador
novo e externo e aplicou-se sem a introdução de quaisquer correctores.
O que resultou num conjunto de atrofias que o presente estudo pretende por
a descoberto.

É nossa opinião que os intrumentais judiciais pré-abuso se mostram
suficientes para resolver as questões da fiscalidade directa não harmonizada.
Eventualmente pode ser necessária a introdução de correctores ou depurar
conceitos. Mas a introdução do abuso — ainda que a analítica subjacente
ao mesmo seja objecto de numerosas modificações — não parece trazer
nada de benéfico para a analítica jurisprudencial (284).

Nada do que dissemos deve ser lido como uma defesa dos expedien-
tes abusivos, ou como uma afronta à liberdade dos Estados-Membros para
a configuração das normas anti-abuso. Apesar de não se tratar de uma preo-
cupação directamente comunitária, cremos que o ordenamento comunitá-
rio não deve funcionar como uma força de bloqueio a que os Esta-
dos-Membros, no exercício da sua competência exclusiva em matéria de
fiscalidade directa, procedam à criação de normas anti-abuso que permitam
a protecção das suas receitas e a sobrevivência de sistemas fiscais coerentes
e funcionais.

Simultaneamente constatamos que grande parte da jurisprudência em
matéria de fiscalidade directa não harmonizada se refere a problemas na con-
figuração das cláusulas anti-abuso. Trata-se de um dos domínios que mais
problemas tem suscitado nos últimos anos.

Assim, tendo em conta o impacto desta questão na configuração dos
sistemas tributários internos e a dimensão comunitária da mesma, cremos
que talvez seja altura de começar a reflectir na possibilidade de adopção
de instrumentos de harmonização das normas internas em matéria anti-abuso.
Sem dúvida que tal constituiria um passo decisivo na eliminação de um dos
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(284) Ressalvando o caso — que não seria original na esfera comunitária — de intro-
dução de um número tão elevado de correctores que descaracterizem totalmente o abuso (por
exemplo através da sua completa confusão com a justificação baseada na “luta contra a fraude
e evasão fiscal”).



principais problemas que encontra a planificação de operações económicas
ao nível comunitário (285).

Enquanto que tal não se verifica, resta atentar à futura evolução juris-
prudencial. A qual, esperemos, compreenda e incorpore de uma forma
mais atenta as mutações normativas verificadas no âmbito comunitário e
apreenda, de uma forma mais correcta as especificidades da fiscalidade
directa de modo a liberta-la de certos constrangimentos analíticos que ape-
nas tornam mais confuso um domínio já de si de grande complexidade
dogmática.

Nos casos em que o conceito é aplicável, não deve ser de esperar
uma densificação total. Também não o podem ser as cláusulas internas em
matéria anti-abusiva (286). Cremos que além de manifestamente impossí-
vel esta se encontraria sempre em tensão com uma das dimensões essen-
ciais da lógica do judicial review que é a da imperiosidade da análise
casuística. No entanto cremos que a linguagem do tribunal, a este respeito
deve ser mais clara. Seria extremamente útil que, ao nível comunitário se
procedesse a um esforço de uniformização de conceitos similar ao esforço
de correspondência conceptual empreendido pela IFA, nos anos 80 (287).

Além disso, parece-nos imperioso que se defina com maior clareza os
limites de actuação do conceito comunitário e o seu impacto em alguns ins-
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(285) Neste mesmo sentido, vide o § 44 do “Opinion Statement” da CFE. A questão
é ilustrada pela Comissão da seguinte forma: “a falta de interacção concertada entre os sis-
temas fiscais dos EM pode resultar na não-tributação involuntária e deixar margem para abu-
sos, comprometendo desta forma a sua equidade e o seu equilíbrio. Podem surgir discre-
pâncias, por exemplo, em relação à qualificação de «dívida» e de «capital próprio». Um EM
pode considerar uma operação como uma injecção de capital e, assim, isentar o rendimento
daí derivado (como distribuição de lucros), enquanto outro EM pode considerar a mesma ope-
ração como um empréstimo e permitir a dedutibilidade fiscal para os pagamentos subsequentes
(como juros). Isto pode resultar numa dedução num EM sem tributação correspondente
noutro EM. O mesmo é válido para as entidades híbridas, ou seja, entidades que são con-
sideradas como pessoas colectivas por um EM e como entidades transparentes por outro. Esta
diferença de qualificação pode conduzir a duplas isenções ou duplas deduções” — cfr.
Comunicação da Comissão COM (2007) 785 final, já citada, p. 6.

(286) Neste sentido, vide o § 70 das conclusões da Advogada Geral no caso Societé
de Gestion Industrielle, já citadas, onde se afirma que “as normas destinadas a combater
práticas abusivas devem, necessariamente, conter conceitos jurídicos indeterminados para
poderem abranger o maior número possível de situações imagináveis que são criadas para
fins de evasão fiscal”.

(287) Vide Tópico I “Tax avoidance / Tax evasion” do Congresso da IFA de Veneza,
em 1983, publicado nos Cahiers de Droit Fiscal International.



titutos aplicáveis a situações meramente internas. Temos já indicações
claras, por parte da doutrina, da influência que o conceito comunitário
produz, ainda que indirectamente, nos operadores usados pelos tribunais
nacionais mesmo em casos meramente internos (288). Mas urge precisar qual
o efeito vinculativo que o mesmo deve apresentar, em especial nos casos
em que a normação comunitária acaba por ser estendida — ou encontra pon-
tos de coincidência, seja esta lógica ou terminológica — com mecanis-
mos de funcionamento puramente interno (289).

Relativamente aos sectores não harmonizados, os Estados-Membros
mantêm a sua autonomia para a configuração das suas estratégias e cláu-
sulas anti-abuso, desde que as mesmas, quando aplicadas às situações
transnacionais, não se mostrem incompatíveis com as liberdades funda-
mentais… Apesar dessa autonomia, a exigência da criação e um verdadeiro
mercado interno no interior do território da União coloca muita pressão no
sentido da harmonização da fórmula o que nos leva a antever que não
tardará muito tempo até que surja uma acção de harmonização neste
âmbito (290)…
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(288) Neste sentido, vide INNAMORATO quando nos relata a tendência, “in Italian juris-
prudence to consider the anti-abuse principle affirmed in EC law as directly applicable to
the Italian legal system” — cfr. INNAMORATO, Caterina, “An Unwritten Anti-abuse Princi-
ple in the Italian Tax System”, European Taxation, August 2008, p. 449, ou ainda LECLERCQ,
Laurent, “Interacting principles…”, cit., p. 240, quando demosntra a clara influência do con-
ceito de abuso presente em Halifax em decisões do Conseil d’Etat francês.

(289) Uma primeira clarificação ocorre com Zwijnenburg, já citadas, onde se defende
que a noção de abuso comunitária apenas vincula a aferição do abuso em relação aos
impostos visados pela directiva “fusões, cisões e aquisições”, pelo que a transposição exor-
bitante da directiva não pode ser entendida como a necessária submissão de outros impos-
tos ao conceito comunitário de abuso.

(290) “In the end, there is no reason why, by merely crossing a border, an act that is
fraudulent in one Member State should suddenly no longer be so in the neighboring Mem-
ber State” — cfr. LECLERCQ, Laurent, “Interacting principles…”, cit., p. 244. Sobre uma
questão em tudo similar, aventa MERKS que “consistency among Member States on what
is considered tax evasion, (harmful) tax avoidance and (harmless) tax planning would be
useful. For example, definitions may be determined within the European Union and may
be adopted by the various Member States. Since all (…) Member States are able to agree
upon highly complicated directives, it may be relatively easy for these Member States to
agree upon a mutual definition of tax avoidance and tax planning” — Cfr. MERKS, Paulus,
“Tax Evasion, Tax Avoidance and Tax Planning”, Intertax, vol. 34, n.º 5, p. 272.




