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RESUMO 

 
 O Tribunal de Justiça da União Europeia recorre, de forma consistente, ao 

conceito de abuso desde a década de setenta do século passado. Influenciado pelas 

teorizações heterogéneas presentes em vários dos Estados-Membros, o conceito 

empregue pelo tribunal é um conceito autónomo, sui generis e com contornos ainda não 

totalmente claros. O tribunal recorre ao mesmo para a fundamentação de vários dos seus 

acórdãos, seduzido pela capacidade que o conceito apresenta para a explicação de 

decisões tiradas em contextos normativos particularmente complexos. 

 O abuso é, hoje, um dos elementos centrais da jurisprudência do tribunal em 

matéria de fiscalidade, tanto directa como indirecta. É, em forte medida, um dos 

motores da evolução deste âmbito normativo. Em virtude das vantagens reconhecidas ao 

mesmo, este tem sido utilizado num número crescente de acórdãos. Subsistem, contudo, 

várias zonas cinzentas, carentes de uma maior caracterização dogmática. 

A presente dissertação pretende proceder não só a um compreensivo estudo das 

feições dogmáticas do conceito, no contexto da fiscalidade europeia, como ainda 

proceder uma reflexão crítica sobre a função e sobre os limites do recurso ao conceito. 

Partiremos de um estudo etimológico e histórico, ao qual se segue um 

hermenêutico e heurístico do actual conceito de abuso, no qual se destacarão as 

especificidades ou idiossincrasias associadas à sua utilização pelo Tribunal. De seguida 

analisaremos o modo como o conceito é utilizado na resolução de questões de natureza 

tributária, e quais os problemas associados à sua utilização. 

 O estudo permitiu-nos chegar a várias conclusões. Entre eles a de que o abuso é 

hoje um conceito central, na jurisprudência europeia em matéria de fiscalidade, o qual 

apresenta algumas especificidades heurísticas em função da área em que é utilizado. O 

conceito é invocado não apenas como uma ferramenta jurídica, mas ainda como um 

instrumento político, de harmonização do espaço tributário europeu e da construção do 

mercado único. Por último, e apesar das vantagens associadas à utilização do conceito, 

concluímos que o simples recurso à técnica da interpretação teleológica permitiria 

atingir os mesmos resultados, pelo que se sugere o seu tendencial abandono e a 

predominância da simples técnica interpretativa. 

PALAVRAS CHAVE: direito fiscal, fiscalidade europeia, abuso, interpretação teleológica, 

expedientes puramente artificiais, motivos económicos válidos.  
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ABSTRACT  

 

The European Court of Justice has been applying, since the 1970’s, the concept 

of abuse. Influenced by the heterogenic theories in force in several Member States, the 

court built a autonomous and suis generis concept who, however, lacks a clear 

definition. The court uses it to the justification of several of its judgments, seduced by 

its capacity to explain its decisions even in some harsh normative backgrounds. 

Abuse is, currently, one of the key features of the courts decisions on direct and 

indirect taxation. It is also one of the engines of the normative evolution of this area. 

Given the advantages that are attributed to the concept, abuse has been used in an 

increasing number of decisions in tax field. Nevertheless, there are still some grey areas, 

waiting for further efforts of dogmatic clarification. 

This dissertation aims not only to provide a comprehensive study of the 

dogmatic features of the concept, as it is applied in the tax field, but also to offer a 

critical exam of the function and limits to the application of the concept. 

We will depart from an etymological and historical study, which will be 

followed by a hermeneutic and heuristic analysis of the current concept of abuse, 

highlighting the specificities or idiosyncrasies associated with its use by the Court. 

Next, we will examine how the concept is used in the resolution of tax questions, 

identifying the main problems emerging from that use. 

The study allowed us to reach several conclusions. Among them we concluded 

that the concept is, currently, a key feature of the ECJ’s case law on European taxation, 

who has some heuristic specificities in accordance with the area in which is used. The 

concept is used not only as a legal tool but also as a political instrument, which is used 

towards the harmonization of the European tax area and the construction of the 

European single market. Lastly and, despite the benefits arising from the use of the 

concept, we concluded that the simple use of the technique of purposive interpretation, 

would allow to reach the same results, reason why we suggest its replacement by that 

interpretative technique. 

KEYWORDS: tax law, European taxation, abuse, purposive interpretation, wholly 

artificial arrangements, valid economic reasons. 
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Parte I - INTRODUÇÃO E METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

 

1 – Uma primeira aproximação ao objecto de investigação 

 

O conceito de abuso é, hodiernamente, um dos conceitos centrais da 

jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia1 em matéria de fiscalidade. 

No entanto, e não obstante a posição que hoje granjeia, a sua emergência, neste 

domínio, é relativamente recente. Apesar de estarmos perante um conceito milenar, a 

sua utilização efectiva no campo da fiscalidade da União Europeia remonta unicamente 

aos inícios do século XXI. Este facto, desde logo, leva-nos a questionar: quais os 

motivos que levaram a que um conceito que até recentemente tinha sido ignorado pelos 

juízes do Luxemburgo se torne hoje num dos conceitos mais empregues e discutidos? 

 Não se tratando de um conceito desconhecido nem para o âmbito jurídico, em 

geral, nem para o âmbito jurídico-tributário, em particular, o conceito de abuso nos 

termos em que se apresenta relevado pelas decisões do TJ suscita, actualmente, alguns 

dos mais estimulantes desafios heurísticos e hermenêuticos. 

Este conceito tem levado a uma re-equacionação de várias opções de política 

legislativa no âmbito tributário, as quais tinham sobrevivido a décadas de litigância nos 

tribunais dos Estados-Membros. O recurso a este (novo) conceito pelo TJ tem 

conduzido à desaplicação de muitas dessas normas, colocando aos legisladores internos 

o desafio da elaboração de regras que, perseguindo os mesmos objectivos, se mostrem 

compatíveis com esta nova teorização jurisprudencial europeia. 

 O potencial devastador de um acórdão excede em muito os limites cognitivos da 

própria decisão judicial. Isto porque quando o TJ considera uma determinada norma 

incompatível com o ordenamento da União Europeia, isso conduz a uma desaplicação 

não só da norma em questão, no quadro do ordenamento respectivo, mas ainda das 

normas dos restantes vinte e seis Estados-Membros, que apresentem contornos 

similares2 – e a uma subsequente necessidade de revisão da política legislativa. 

Pelo que se impõe proceder a um exame deste conceito. Com a presente 

dissertação pretendemos proceder a uma análise compreensiva do conceito de abuso, 

                                                            
1 Doravante Tribunal de Justiça ou, simplesmente, TJ. 
2 Isto porque, e em especial nas situações de “acto claro” (que seguidamente detalharemos) as normas em questão poderão ser 
imediatamente desaplicadas tanto pelos tribunais nacionais como pela administração tributária, sem necessidade de qualquer 
intermediação do Tribunal de Justiça. Mais detalhes sobre este tema: BORGES, Ricardo da Palma, DOURADO, Ana Paula, The Acte 
Clair in EC Direct Tax Law, Amsterdam, IBFD, 2008 
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nos termos em que o mesmo é aplicado na jurisprudência do TJ em matéria de 

fiscalidade. Além de uma percepção clara dos seus antecedentes, e do modo como o 

mesmo foi introduzido no âmbito europeu, pretendemos proceder a uma re-

equacionação dogmática do sentido, função e limites deste conceito. 

Após esta exposição genérica, cumpre detalhar os objectivos concretos que se 

pretende atingir neste estudo. 

 

2 - Objecto e Hipótese Central da Investigação 

 

Apesar da importância, tanto teórica como prática, do conceito de abuso no seio 

da União Europeia e não obstante o impacto já bem visível nos ordenamentos jurídico-

tributários dos vários Estados-Membros decorrentes da aplicação do mesmo, são 

escassos os estudos compreensivos que incidam sobre esta questão. Tal prende-se não 

só com a novidade do tema, mas ainda com as dificuldades associadas ao estudo de um 

conceito complexo e multifacetado, cuja consolidação ainda se encontra em curso. Se 

limitarmos o exame aos estudos em língua portuguesa, verificamos que o vazio é ainda 

maior, o qual urge colmatar. 

 De facto, apesar de algumas das questões já resolvidas, continuam em aberto 

muitas outras, inter alia: i) fará sentido falar sobre um “conceito europeu de abuso”, em 

especial quando este encontra parca consagração positiva e quando o TJ tem poderes de 

cognição bastante limitados?; ii) será este um conceito “novo”, ou apenas uma 

adaptação do conceito utilizado ao nível interno? iii) estaremos aqui perante um abuso 

de direito ou um abuso de direitos? iv) constituirá, a proibição de práticas abusivas um 

verdadeiro “princípio geral de direito da União Europeia” ou trata-se apenas de uma 

máxima de interpretação? v) fará sentido continuar a recorrer a este conceito, no quadro 

da jurisprudência europeia? vi) o conceito dá uma resposta eficaz aos problemas 

normativos que se colocam ao nível jurisprudencial? 

A constatação da escassez de estudos, conjugada com a realização de que 

existem numerosas questões em aberto – as quais se mostram decisivas para a 

estabilização dos sistemas normativo-tributários de todos os Estados-Membros - 

constituiu o elemento essencial para a nossa opção por este tema. 

Assim, o presente estudo será limitado ao estudo do abuso no contexto da 

fiscalidade da União Europeia.  
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3 – Metodologia 

 

Para a elaboração de um estudo sobre um tema tão recente e complexo, foi 

necessário proceder a várias adaptações, no que respeita à tradicional metodologia 

jurídica de investigação. 

Em primeiro lugar começamos por proceder a uma ampla pesquisa bibliográfica. 

No que concerne à escolha e recolha de monografias a nossa pesquisa foi baseada, numa 

primeira fase, em bibliotecas nacionais e, posteriormente, em bibliotecas estrangeiras, 

com especial destaque para as bibliotecas da Universidade de Santiago de Compostela e 

do International Bureau for Fiscal Documentation. A nossa pesquisa beneficiou em 

muito da consulta de várias bases de dados, como as do IBFD Tax Research Platform, 

da Lexis Nexis, da Kluwer Law Online, da BNA, da Thomson Reuters, da Tax Analists e 

da Beck Online (em alemão, posteriormente traduzido). A partir do estudo da 

bibliografia existente, tanto a nível nacional como a nível internacional, foi-nos possível 

aferir o estado da arte e determinar com precisão quais as questões específicas que 

continuavam a reclamar um esforço de análise e investigação. 

Além das fontes de Direito da União Europeia, procuramos ter ainda em conta 

doutrina, jurisprudência e legislação de um conjunto alargado de países, com especial 

destaque para os Estados-Membros da União Europeia (e, dentro destes, para os 

sistemas que maiores influências tiveram na formação da noção europeia de abuso). 

Procuramos ser o mais abrangente possível nas línguas consideradas, apesar de termos 

de reconhecer que, sobre o tema, a esmagadora maioria dos textos são já publicados em 

língua inglesa.  

Com essa pesquisa, conseguimos caracterizar o state of the art. Posto isso, 

procedemos a uma extensa análise jurisprudencial, focada na jurisprudência do TJ. De 

facto, e ao contrário do que se passa com outros institutos jurídicos, o conceito de abuso 

no âmbito europeu é um conceito de matriz jurisprudencial. Assim, procedemos a uma 

leitura intensiva da jurisprudência europeia, em matéria fiscal que incluíssem 

referências tanto à noção de abuso como à noção de expedientes puramente artificiais. 

Para a selecção dos acórdãos relevantes, além das referências retiradas da doutrina, 
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procedemos a várias pesquisas, tendo por base a listagem de acórdãos relevantes 

seleccionada pela TAXUD3 bem como o motor de busca do sítio do TJ4.  

Procedemos ainda a um estudo sobre o valor da jurisprudência no quadro das 

fontes e direito e, em particular, no quadro das fontes de direito da União Europeia.  

Por último, e com base nos elementos quantitativos e qualitativos recolhidos, 

procedemos a um exame claro, compreensivo e aprofundado da noção de abuso, com 

base nas posições que fomos formando ao longo do nosso itinerário de investigação. 

 

4 – Modo de Citar 

 

No sentido de proporcionar uma melhor compreensão dos elementos 

bibliográficos e referências utilizadas ao longo da tese introduziremos, neste capítulo, 

algumas indicações sobre o modo de citar que observamos. Iniciaremos por mencionar 

as regras seguidas para a citação de elementos ao nível doutrinal passando, de seguida, 

para os textos jurisprudenciais. 

Ao nível doutrinal, tendo em conta os objectivos pretendidos (de pretender uma 

rápida identificação da monografia em questão), consideramos apropriado adoptar o 

seguinte sistema: 

  APELIDO, Nome, Título da monografia, Cidade, Editora, ano, página. 

 Em regra, preferiu-se a citação em “maiúsculas pequenas” apenas do último 

apelido do autor, constando os nomes próprios e os restantes apelidos da indicação 

“Nome”. Exceptuaram-se apenas o caso dos autores conhecidos no panorama jurídico 

por um apelido que não o seu último ou para os autores tradicionalmente designados por 

mais do que um apelido. Relativamente à cidade de edição, restringimos a citação à 

primeira, sempre que a obra mencione mais do que uma. 

 Quanto aos contributos em obras colectivas, optou-se por um sistema bastante 

similar: 

APELIDO, Nome, “Titulo do artigo”, in: APELIDO, Nome, Título da obra colectiva, 

Cidade, Editora, ano, página (a que se refere a menção do texto); 

 Um dos recursos bibliográficos mais empregues foi o dos artigos em publicações 

periódicas em virtude da novidade do tema. Para a selecção dos mais relevantes, 
                                                            
3 Direcção-Geral para Assuntos Fiscais e Alfandegários. A lista de jurisprudência a que nos referimos encontra-se disponível no 
seguinte sítio da Internet: 
 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/infringements/case_law/court_cases_direct_taxation_en.pdf. 
4 O qual se mostra bastante mais actualizado e adequado à pesquisa do que o “Reccueil”. 
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recorremos a poderosas bases de dados internacionais, de indiscutível reconhecimento 

científico, consultadas a partir da sua versão informática. Foram essencialmente 

compulsadas e utilizadas as bases de dados da União Europeia, da Lexis Nexis, da 

Thomson Reuters, da Kluwer Law International, do BNA, do Tax Analists e do IBFD - 

International Bureau for Fiscal Documentation. Por regra, optou-se pela indicação do 

nome completo da publicação compulsada. Assim relativamente às referências 

doutrinais constantes de publicações periódicas (disponíveis em formato papel ou on-

line), a citação far-se-á do seguinte modo: 

APELIDO, Nome, “Título do Artigo”, Designação da Publicação Periódica, Volume e 

Número (se aplicável), página (a que se refere a menção do texto, ou em caso de 

referência à totalidade ou partes extensas do artigo, referência à página de início e de 

fim, ou com a menção à pagina inicial “et seq”). 

No que toca aos textos legislativos e jurisprudenciais relativos aos ordenamentos 

internos, optamos por seguir as regras de citação vigentes no contexto de cada um 

desses ordenamentos. No que toca aos dados relativos ao ordenamento da União 

Europeia, introduzimos algumas modificações em relação às regras de citação 

normalmente utilizadas. Em relação às disposições de direito originário, optamos por 

apenas indicar a numeração actualmente vigente (resultante da renumeração operada 

pelo Tratado de Lisboa), excepto nos excertos retirados (como citação) de doutrina ou 

jurisprudência nos quais mantivemos a menção original (fazendo uma “ponte” para a 

nova numeração pós Tratado de Lisboa, quando julgado necessário). No referente à 

citação dos acórdãos do Tribunal de Justiça da União Europeia, adoptamos a seguinte 

regra: 

Acórdão do Tribunal de Justiça de dia mês ano, nome principal do acórdão, número 

sequencial, parágrafo (quando a referência se dirige a um aspecto concreto). 

 Verificamos que muitas das vezes o nome do acórdão corresponde a um nome 

do sujeito passivo (seja este uma pessoa singular ou colectiva), nos casos de reenvio 

prejudicial. Assim ao longo da dissertação optamos por colocar em itálico a menção 

sempre que nos referimos à designação do acórdão e em formatação normal sempre que 

a referência é feita em relação ao sujeito passivo. 

 Outra questão que convém aqui tratar é a das regras de tradução. No pressente 

estudo, uma vez que trabalhamos com um tema verdadeiramente internacional, foram 

tidos em consideração textos redigidos em diferentes idiomas. Assim as fontes 
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doutrinais e mesmo alguma da jurisprudência estavam em língua estrangeira pelo que 

algumas opções tiveram que ser tomadas. Com excepção para os documentos da União 

Europeia, que regra geral apresentam traduções oficiais em português, foi dada 

preferência à versão original do documento, independentemente da língua em que o 

mesmo tivesse sido redigido.  

 No caso das citações no corpo da dissertação optamos por traduzir as mesmas 

para português de forma a manter uma consistência discursiva. Excepção feita para 

certos conceitos e expressões, que se mostravam essenciais para a compreensão da 

passagem em questão. As traduções efectuadas são, regra geral, da nossa 

responsabilidade. Na tradução, procuramos ser o mais próximo possível ao texto 

original, em detrimento de uma maior fluência do texto traduzido (que resultaria de uma 

tradução mais liberal), de modo a possibilitar uma percepção precisa das ideias 

constantes no texto citado. 

 

5 – Sequência 

 

O presente estudo estrutura-se em torno de cinco partes essenciais onde 

percorreremos as mutações sofridas pela figura de abuso desde a sua emergência até à 

sua introdução e estabilização nas decisões do TJ, terminando num exame atento do 

sentido e função do conceito no seio da fiscalidade europeia bem como do seu impacto 

nos ordenamentos jurídicos dos Estados-Membros. 

 Na PARTE II partiremos da análise da génese do conceito de abuso, 

evidenciando o impacto deste na regulação jurídica e, em particular, na efectivação de 

direitos e outras posições jurídicas protegidas. De um conceito ordenador da moralidade 

e boa fé este é, em certo momento, transportado para o domínio jurídico, numa 

multiplicidade de situações. Analisaremos ainda os fundamentos da sua utilização, as 

fórmulas utilizadas e o modo como é implementado em jurisdições seleccionadas. 

Na PARTE III passaremos para análise do abuso enquanto conceito europeu 

utilizado na aferição da compatibilidade de regras domésticas (dos Estados-Membros) 

com o ordenamento da União Europeia. Centrar-nos-emos ainda na caracterização deste 

conceito, aferindo a sua emergência, desenvolvimento e consolidação nos textos 

“legislativos” e jurisprudenciais. Em especial, destacaremos as mutações sofridas pelo 

conceito na sua passagem de conceito que operava essencialmente num nível interno 
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para um elemento central da jurisprudência europeia. Iniciaremos ainda a análise às 

primeiras tentativas de criação de um conceito único de abuso no seio da União 

Europeia. 

Na PARTE IV, focaremos a nossa atenção no sector da fiscalidade europeia. 

Faremos então uma análise das tendências observadas na aplicação, pelo TJ da figura de 

abuso, analisando os elementos da sua aplicação nos âmbitos da fiscalidade indirecta, da 

fiscalidade directa harmonizada e da fiscalidade directa não harmonizada.  

Posteriormente procederemos a uma análise transversal da jurisprudência, que 

nos permita expor o modo como este conceito é verdadeiramente configurado pelo TJ e 

de que forma o mesmo é adaptado a cada uma das áreas, verificando os elementos de 

ligação e de delimitação. Esta análise hermenêutica irá permitir a aferição dos 

elementos internos do conceito e compreender os limites aplicativos. Permitirá ainda, e 

tal mostra-se como um exame de extrema importância, demonstrar quais as fronteiras 

entre situações abusivas e não abusivas. Esta compreensão e segregação dos elementos 

base, permitirá antecipar algumas linhas de evolução futura. 

Na PARTE V, analisaremos o impacto produzido pelo conceito tanto ao nível da 

fiscalidade europeia, como ao nível dos ordenamentos jurídico-tributários dos Estados-

Membros. Verificaremos com detalhe quais os elementos normativos que, de forma 

reiterada, não são aceites pelo TJ por constituírem uma ingerência inadmissível nas 

liberdades fundamentais, ou por serem incompatíveis com as disposições de direito 

secundário. 

Na última parte - PARTE VI - estudaremos a utilidade do conceito de abuso não 

só na aferição das normas internas com as liberdades fundamentais mas também como 

ferramenta de construção do mercado único. 

Assim, e apresentados os pontos base da estruturação da monografia, partimos 

de seguida para a análise do nosso objecto dissertacional. 
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PARTE II – EVOLUÇÃO HISTÓRICA E DELIMITAÇÃO CONCEPTUAL 

 

1 – Evolução Histórica 

 

1.1 – Nota Introdutória 

 

Como já tivemos ocasião de verificar, os contornos do conceito de abuso 

apresentam-se, ainda nos dias de hoje, bastante difusos. Não obstante, nos últimos anos 

tem-se registado uma mudança no sentido da clarificação dos conceitos, fruto da 

globalização e do cada vez maior diálogo entre as fontes doutrinais e jurisprudenciais 

das diversas jurisdições. 

Verificamos que o nosso objecto dissertacional é um fenómeno recente, de 

contornos ainda imprecisos e indefinidos. No entanto, este encontra antecedentes 

lógicos em várias construções jurídicas que o antecedem, tanto lógica como 

cronologicamente. 

Assim, com o presente exercício retrospectivo não pretendemos proceder a uma 

“decantação histórica”, no sentido da revelação da essência do conceito ou do seu 

arquétipo histórico. O que pretendemos é apenas estudar os antecedentes, os conceitos e 

as construções jurídicas que precederam a emergência do conceito na sua veste actual. 

Faremos esse estudo na convicção de que o mesmo permitirá uma melhor compreensão 

das feições do objecto que estamos a estudar. 

 Os primeiros registos que encontramos remontam à antiguidade clássica romana 

pelo que será por aí que começará a nossa análise. Atentaremos posteriormente ao modo 

como os conceitos foram evoluindo com as alterações de paradigma social e com as 

evoluções históricas sofridas nos séculos que se sucederam 

 

1.2 – As origens do conceito de abuso: O Direito Romano 

 

No Corpus Iuris Civilis introduzido e compilado pelo Imperador Justiniano, no 

ano 527 AC, encontramos, desde logo, a proibição da fraudem legis, um dos 



O Abuso em Direito Fiscal Europeu 

9 

 

antecedentes do conceito de abuso5. A fórmula utilizada era a seguinte: “fraus enim 

legis fit, ubi quod fieri noluit, fieri autem non vetuit”6. A ideia era ainda utilizada no 

contexto do direito de propriedade (descrito como ius fruendi, utendi et abutendi). No 

entanto, o que estava aqui em causa era o abuso de um elemento tangível, sobre o qual 

incidisse esse direito de propriedade. 

A requalificação de negócios jurídicos encontrava a sua base de legitimidade no 

seguinte dictum: “is, qui iure publico utitur, non videtur iniuriae faciendae causa hoc 

facere: iuris enim executio non habet iniuriam”7. No Corpus Iuris Civilis, referia-se 

ainda que “non puto delinquere eum, qui in dubiis quaestionibus contra fiscum facile 

respionderit8”. 

Posteriormente vão-se sucedendo algumas mudanças bastante relevantes. 

Durante o primado do Imperador Antoninus Pius, durante o consulado de Lucius 

Fulvius Gaius, introduziu-se a noção de uso impróprio de direitos, o que teria lugar 

quando tal uso ferisse o interesse comum – ideia que acaba corporizado nas Instituiones. 

A mesma ideia foi catalisada com a implantação e difusão dos ideais cristãos 

através do mundo romano – emerge uma nova sensibilidade para o aspecto finalista da 

norma, e verifica-se uma maior interpenetração entre as regras jurídicas e as regras 

morais / religiosas. A limitação introduzida pela moral não era incorporada na regra 

jurídica, mas servia de elemento hermenêutico na determinação da finalidade da norma 

– do seu sentido e alcance9. É neste contexto que reemerge a noção de frau legis, 

referida à utilização imprópria de um dispositivo legal (i.e. à utilização do mesmo para a 

prossecução de um fim que não se encontra insito na própria norma). “In fraudem legis 

agere qui salvis verbis legis sententiam ejus circumvenit”10 ou ainda “fraus enim legis 

fit, ubi quod fieri noluit, fieri autem non vetuit…)”11. A fraus legis continua, hoje em 

dia, a ser a ideia subjacente a vários institutos e dispositivos em vigor em vários espaços 

normativos ocidentais12.  

 Neste período emergem ainda três figuras que se mostram como antecedentes do 

conceito de abuso: aemulatio, a exceptio doli e a lide temerária. Considerava-se 

                                                            
5 IGLESIAS, Juan, Derecho Romano, 13ª edição, Barcelona, Editorial Ariel, 2001, p. 89. 
6 De acordo com um célebre brocardo de ULPIANO. 
7 Aquele que exerce o seu direito nunca prejudica outros: de facto o exercício de um direito nunca é uma ofensa.  
8 Não se pode julgar como delinquente aquele que, na dúvida, nas questões contra fiscum responde da forma mais fácil.  
9 SOARES, António Lemos, et al., História do Direito - Do Direito Romano à Constituição Europeia, Coimbra, Almedina, 2005, p. 
125. 
10 Em fraude à lei age aquele que sem infringir a letra da lei a usa com propósito contrário. 
11 Nos termos de um célebre um célebre brocardo de ULPIANO. 
12 IGLESIAS, Juan, Derecho Romano, 13ª edição, Barcelona, Editorial Ariel, 2001. 
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aemulatio o exercício de um direito por parte de um titular sem vantagem aparente para 

este que não a intenção de prejudicar outrem13. A exceptio doli, particularmente possível 

nos bonae fidei iudicia, permitia deter certas pretensões dos requerentes tendo por base 

uma repartição por duas exceptiones diferenciadas: a exceptio doli praeteriti ou 

specialis na qual o réu alegava que a voluntas, no momento de negócio, estaria 

extorquida por dolo por se considerar existir, da contraparte, um dolo originário na 

génese do negócio, (não sendo por isso o mesmo válido) e a exceptio doli praesentis ou 

generalis que implicava uma extorsão da vontade, mas já no decorrer do negócio. No 

fundo eram alegados vícios na formação e exteriorização da vontade no decurso do 

negócio e igualmente uma má fé da contraparte no mesmo. A lide temerária consistia no 

sancionamento de práticas processuais abusivas que tinham por fim a prossecução de 

fins supra ou extraprocessuais ou de procurarem provocar danos na contraparte ou em 

terceiros14.  

 Estas figuras foram sendo utilizadas e introduzidas na tradição do direito romano 

sem contudo existir ainda a noção de direitos subjectivos que só viria a acontecer mais 

tarde. 

 

1.3 – O abuso na Idade Média 

 

Ao longo da Idade Média encontramos, entre estatutos, ordenações e outros 

documentos, várias referências a predecessores do conceito de abuso. Em termos gerais 

constatamos que a generalidade das referências se refere a passagens em que o conceito 

surge para justificar a decisão de um senhor feudal ou soberano, especialmente nos 

casos em que quando a justeza da decisão se mostrava mais difícil de justificar. 

No seio de uma cultura teocêntrica, entendia-se que a moral divina devia 

também pontificar na justiça, mesmo se tal implicasse uma derrogação da lei escrita – a 

lei dos Homens. Nesses termos: “lex saeculi merito comprimeretur, justitia Dei 

conservaretur”15, ou seja dever-se-ia deixar que a justiça divina prevalecesse e que não 

fosse interrompida pela lei dos homens.  

O exercício de qualquer direito ou faculdade dependia do cumprimento de certas 

condições. Entre outros, esse exercício não poderia causar aos outros danos maiores do 
                                                            
13 MENEZES CORDEIRO, António, “Do Abuso do Direito: Estado das Questões e Perspectivas”, Lisboa, Revista da Ordem dos 
Advogados, ano 65 – vol. II, Setembro de 2005, p .8. 
14 Idem, Ibidem. 
15 É necessário (por vezes) modificar a aplicação de uma lei para deixar a justiça divina prevalecer. 
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que o bem que o proprietário dele poderia retirar. Por outro lado; o exercício desse 

direito deveria ser consistente com a boa fé do sujeito o qual deverá tentar atingir com o 

uso do mesmo os objectivos previstos pelo legislador16. 

 Durante a Idade Média, verificamos o primado da moralização cristã do direito 

e, ainda que na maioria dos casos indirectamente, a ideia de abuso despontou como o 

critério que permitia a introdução de juízos de razoabilidade (apesar de fundados no 

poder divino) na interpretação e aplicação das normas existentes. Começa a evidenciar-

se uma certa tensão entre a letra do dispositivo e o rationale do mesmo, o qual recebia 

fortes contributos da moralidade e fraternidade cristã17.  

Com o renascimento verifica-se um certo afastamento em relação à cultura 

teocêntrica; o exercício de qualquer poder ou faculdade, ainda que presente num 

dispositivo legal, estava sempre dependente da vontade do monarca ou soberano. O 

abuso é, em certos casos, introduzido como uma justificação que o monarca utiliza para 

justificar a decisão anteriormente tomada18. 

 

1.4 – O abuso pós Revolução Francesa 

 

No pós-revolução francesa, o conceito de abuso ganha um novo fôlego, na 

medida em que é elevado a critério de aferição da legitimidade do exercício de um 

direito subjectivo. Tratamos aqui da teorização do abuso de direitos (abus de droit 

subjectif, abuse of rights). No Ancién Regime, quando a vontade do soberano prevalecia 

sobre qualquer documento escrito, conceitos como os de abuso acabavam por ficar sem 

campo de actuação. O quadro jurídico acaba por mudar, o que conduz à expansão 

aplicativa do conceito principalmente ao nível da jurisprudência19. 

A expansão dos ideais da revolução francesa continuou, mesmo após a queda de 

Napoleão Bonaparte. Para além das novas repúblicas baseadas no modelo francês, as 

monarquias, tentando refrear os espíritos revolucionários dos seus súbditos foram 

lentamente atribuindo direitos de participação política aos seus cidadão20. 

                                                            
16 CRUZ, Sebastião, Direito Romano - Ius Romanum, Coimbra, 1984, p.54. 
17 FAVEIRO, Vitor, Noções Fundamentais de Direito Fiscal Português, vol. I, Coimbra, Coimbra Editora, 1985, pp. 29 et seq. 
18 Idem, Ibidem. 
19 MENEZES CORDEIRO, António, “Do Abuso do Direito: Estado das Questões e Perspectivas”, Lisboa, Revista da Ordem dos 
Advogados, ano 65 – vol. II, Setembro de 2005, p. 8. 
20 SCHWARTZ, Bernard, The Code Napoleon and the Common-Law World, New York, New York University Press, 1954, pp. 138 et 
seq. 
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Este novo entendimento levou os estados a um esforço intenso de regulação dos 

diversos aspectos da vida em sociedade. Como consequência, encontramos códigos 

extensos, os quais tentam tipificar ao pormenor as diversas posições jurídicas do 

indivíduo. 

O sistema normativo foi concebido de uma forma abrangente, formalista e 

rigoroso, no qual a certeza e segurança jurídica se apresentavam como elementos 

cimeiros da pirâmide axiológica. Para uma posição subjectiva ser legalmente protegida, 

ela deveria ser aceite pelo Parlamento e constar de uma lei escrita e expressa 

(positivação estrita dos direitos civis). Uma vez previsto pela lei, o portador de um 

direito pode exercê-lo sem qualquer intervenção externa. Heurística e hermenêutica 

foram reduzidas a exercícios de exegese literal: uma vez que o fattispecies seja 

cumprido, a consequência jurídica deve seguir-se imediatamente21. 

Na segunda metade do século XIX essas concepções foram questionadas com o 

florescimento da revolução industrial e a alteração no tecido social com o surgimento de 

uma nova classe de trabalhadores não-qualificados urbanos com condições de vida 

muito precárias. O crescimento das lutas operárias obrigou as classes dominantes a 

criarem leis que garantissem subsistência mínima das pessoas desempregadas. Os 

motins eram constantes, por causa da fome, em decorrência do aumento do preço dos 

produtos alimentícios22. 

Estas questões sociais levaram a confrontos entre as classes e criaram condições 

para o aparecimento de novas teorizações do pensamento social. Por outro lado, o 

ensejo inicial de que toda a regulação jurídica se apresentasse tipificada e se processasse 

nos precisos termos consagrados nos códigos começou a ser questionado. De facto, em 

vários casos, apesar do respeito pela letra do preceito que consagrava o direito, o mesmo 

era exercido para lá ou em desrespeito do espírito que havia presidido à consagração do 

mesmo – algo que não poderia ser admitido23. 

Alguns dos autores salientavam que os resultados injustos ou imorais da lei 

derivavam do raciocínio dedutivo rigoroso praticado na interpretação da lei. Para eles, o 

direito subjectivo não podia ser visto como uma posição absoluta ou ilimitada, pois teria 

sempre uma posição moral, uma preocupação social inerente. E, em casos graves ou 

extremos, onde esta função social não tivesse sido respeitada (ou onde a sua utilização 
                                                            
21 SCHWARTZ, Bernard, The Code Napoleon and the Common-Law World, New York, New York University Press, 1954, pp. 138 et 
seq. 
22 STEARNS, Peter, The Industrial Revolution in World History, Westview Press, 2007, pp.132-153. 
23 Idem, ibidem. 
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tivesse conduzido a resultados imorais ou socialmente injustos) o direito não deveria ser 

reconhecido; isto, ainda que todas as condições formais para a sua atribuição tivessem 

sido reunidas. Emerge assim a figura do abuso de direitos subjectivos, como uma 

válvula de escape do sistema positivista pós revolução francesa. 

Essas orientações ganharam mais adeptos e começaram a ser efectivamente 

aplicadas em decisões judiciais. As primeiras evidências dessas afirmações podem ser 

encontradas em França. Aqui podê-las-emos encontrar não só no caso Clément 

Bayard24, mas também em outras decisões judiciais nas quais se recusa o 

reconhecimento de um direito subjectivo – ainda que estivessem verificados os 

requisitos formais para a sua atribuição – sempre que se violassem os “limites inerentes 

ao exercício dos mesmos” ou quando concessão e utilização provocarem “mais danos 

do que o benefício protegido pelo gozo do direito”. Nos meados / finais do século XIX, 

decisões semelhantes começam a despontar em jurisdições como a Alemanha, Itália e 

outros países europeus25. 

Os critérios para a aferição do abuso eram bastante diversos. Na classificação de 

JOSSERAND existiam quatro critérios possíveis: i) o critério intencional – intenção de 

prejudicar; ii) o critério técnico – exercício incorrecto de um direito; iii) o critério 

económico – transparece da actuação dos direitos para satisfação de interesses 

ilegítimos, e, iv) o critério social – análise finalística dos direitos em exame. No 

entender de JOSSERAND, apenas o último dos critérios permitia uma verdadeira aferição 

da situação de abuso; este tinha sempre de se ate ao fim, ao espírito que presidiu a 

criação do direito26. 

As perspectivas anteriores podem ser agrupadas entre a dimensão estritamente 

subjectiva (onde haveria abuso se a única intenção do sujeito era a de causar danos ou 

um prejuízo a outrem) e a abordagem objectiva (onde o exercício de um direito pode, 

eventualmente, ser considerado abusivo se este não estiver de acordo com a função 

social ou económica do direito). 

No seguimento do que expusemos anteriormente, o que este critério 

verdadeiramente procede é à imposição de um limite intrínseco ao facultas agendi de 

um direito. 

                                                            
24 Acordão Clément Bayard v. Coquerel do Court of Compiègne, de 1913, no qual se procedeu à primeira legitimação judicial da 
utilização de medidas anti-abuso. 
25 MENEZES CORDEIRO, António, “Do Abuso do Direito: Estado das Questões e Perspectivas”, Lisboa, Revista da Ordem dos 
Advogados, ano 65 – vol. II, Setembro de 2005, p. 8. 
26 Vide ABREU, José Coutinho de, Do Abuso do Direito, Coimbra, Almedina, 1999, p.16. 
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Esta “doutrina do abuso” disseminou-se da lei civil para todos os domínios do 

direito privado (e particularmente ao direito comercial e ao direito internacional 

privado). Da Europa continental, foi difundida para a maioria dos países de civil law, 

em primeiro lugar para a América do Sul e, em seguida, certos países africanos. 

Evidências desta doutrina do abuso, também podem ser encontrada em países 

americanos e asiáticos. 

Independentemente dos critérios aplicados, o abuso sempre foi entendido como 

um mecanismo excepcional. Não era uma técnica de atribuição de direitos, mas uma 

fronteira, uma válvula de escape do sistema formalista e positivista. De facto, na sua 

essência, o abuso comporta uma afronta aos princípios da segurança jurídica e à 

previsibilidade pelo que a sua aplicação dependia do carácter excepcional da situação e 

exigia sempre um musculoso obiter dicta judicial. Era simultaneamente um mecanismo 

global e excepcional: não obstante a sua difusão em todo o mundo, a sua aplicação era 

limitada a casos de fronteira, onde a heurística normal não poderia evitar um resultado 

não pretendido e repulsivo. 

Muito tempo passou desde aqueles tempos, mas o paradigma descrito ainda se 

mantém na maioria dos Estados ocidentais. Embora as técnicas legislativas e judiciais 

tenham sido melhoradas, e tenham sido introduzidos novos métodos hermenêuticos e 

heurísticos, o núcleo essencial continua a ser o mesmo. 

 

1.5 – O abuso na actualidade  

 

1.5.1 - Abuso em geral 

 

Uma vez que os ordenamentos jurídicos dos Estados-Membros constituem a 

fonte mais importante para o esboço dos princípios gerais do direito da União Europeia, 

torna-se essencial, para a nossa exposição, proceder a um breve excurso sobre o sentido 

e função que o conceito de abuso apresenta, na actualidade, nesses mesmos 

ordenamentos jurídicos. 

Nos sistemas de common law, tradicionalmente não se recorria ao conceito de 

abuso. Seguiram-se vias mais pragmáticas, também forjadas por via jurisprudencial, e 

que assentam em critérios como os do wednesbury test, substance over form ou business 

purpose test. No entanto, uma análise atenta destes critérios permite concluir que, 
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apesar de recorrer a conceitos distintos, estes tribunais chegam a decisões similares 

daquelas que seriam obtidas se se tivesse recorrido ao conceito de abuso27. Actualmente, 

e muito por influência do TJ, também nestas jurisdições se começa a discutir a noção de 

abuso. 

Nos países de civilistas (de civil law), por regra o conceito de abuso é um 

conceito usual ou familiar às tarefas de interpretação e aplicação do direito. Esta 

uniformidade, ao nível do reconhecimento, não encontra paralelo ao nível da 

manifestação ou revelação do princípio. Em alguns sistemas, este aparece plasmado nos 

códigos civis como é o caso de Portugal28, da Alemanha29, da Grécia30, do 

Luxemburgo31, da Holanda32 e de Espanha33. Noutros países, o mesmo é sobretudo um 

produto da jurisprudência, como nos casos da Bélgica e de França, ainda que possamos 

encontrar algumas cláusulas que se apresentam como corolários de um princípio geral 

não escrito. 

Na actualidade tende-se a recorrer ao conceito em duas vertentes distintas: o 

abuso de direito subjectivo e o abuso de direito objectivo. Apesar de existir uma 

diversidade e mesmo confusão, tanto doutrinal como jurisprudencial, na distinção destas 

duas vertentes aplicativas, estas seguem modelos de análise distintos. A confusão deve-

se, em boa medida, à semelhança fonética entre as expressões na sua vertente 

francófona: abus de droit objectif e abus de droit subjectif. Por esse motivo, adoptamos 

no âmbito desta dissertação a terminologia anglo-saxónica, distinguindo entre o abuso 

de direitos (abuse of rights) e o abuso de direito (abuse of law).  

A primeira categoria é aquela a que nos temos vindo a referir, e foca-se no 

excesso de exercício de um direito individual, o qual causa um dano a outrem ou à 

colectividade, sem uma justificação aceitável. 

Em Portugal, o abuso de direitos encontra-se previsto no artigo 334º do Código 

Civil o qual reputa de abusivo o exercício ilegítimo de um direito, resultando essa 

ilegitimidade do facto de o seu titular exceder manifestamente os limites impostos pela 

boa fé, pelos bons costumes ou pelo fim social ou económico desse direito. Assim, não 

                                                            
27 NERGELIUS, Joakim, “General Principles of Community Law in the Future: Some Remarks on the Scope, Applicability and 
Legitimacy”, in: BERNITZ, Ulf, NERGELIUS, Joakim, General Principles of European Community Law, Kluwer, The Hague 2000, 
pp. 225–226. 
28 Artigo 334º do Código Civil Português. 
29 Artigos 242º e 226º do Código Civil Alemão. 
30 Artigo 281º do Código Civil Grego. 
31 Artigo 6º, n.º 1 do Código Civil Luxemburguês. 
32 Artigo 3º, n.º 13 do Código Civil Holandês. 
33 Artigo 7º do Código Civil Espanhol. 
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basta que o titular do direito exceda os limites referidos, sendo necessário que esse 

excesso seja manifesto e gravemente atentatório daqueles valores. 

A noção nacional segue a formulação geralmente aplicada nos ordenamentos 

jurídicos europeus uma vez que assenta na questão de saber se poderá ser considerada 

legitima qualquer actuação do titular de um direito subjectivo desde que ela se contente 

(formalmente) no âmbito do conjunto dos poderes (ou faculdades) que a ordem jurídica 

define como conteúdo desse direito ou se, pelo contrário, a simples conformidade 

formal dessa actuação com tal conteúdo não exclui que o comportamento respectivo 

possa ser negativamente valorado pelo Direito. 

A segunda vertente de utilização do conceito, o abuso de direito objectivo (abuse 

of law) prende-se com a circunvenção a disposições legais. Um dos domínios onde esta 

vertente se encontra mais desenvolvida é a do direito internacional privado.  

O abuse of law corresponde à utilização abusiva ou circunvenção de uma norma 

- agere in fraudem legis – de forma a obter uma vantagem contrária à mesma34. A 

doutrina do abuse of law acabou por sofrer um crescimento exponencial com a 

globalização dos mercados e as normas de cooperação internacional. Isto porque os 

sujeitos passaram a ter uma maior capacidade de actuar no plano internacional e de, 

dessa forma, escolher a ordenamento a aplicar à sua actuação. Isto levou à criação de 

estruturas internacionais, destinadas unicamente a beneficiar ilegitimamente de uma 

regulação que, a priori não seria aplicável (forum shopping). A situação poderia ainda 

ocorrer através da manipulação dos elementos de conexão necessários para despoletar 

os benefícios previstos em tratados internacionais (o treaty shopping). 

As teorizações sobre o abuso, desenvolvidas um pouco por toda a Europa 

continental, foram sendo exportadas para outros âmbitos normativos, sempre que o 

problema aí colocado suscitasse uma solução com o perfil idêntico. Em cada um desses 

âmbitos, e normalmente por via jurisprudencial, foram-se cristalizando diversas 

construções, as quais combinam, com diferentes texturas ou intensidades, caracteres 

típicos das noções de abuso que foram sendo desenvolvidas ao longo dos séculos. 

  

                                                            
34 METZGER, Axel, “Abuse of law in EU Private Law”, in: FERIA, Rita de la and VOGENAUER, Stefan, Prohibition of Abuse of Law: 
A New General Principle of EU Law?, Oxford and Portland – Oregon, Hart Publishing, 2011, p. 234. 
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1.5.2 – Abuso no direito fiscal 

 

Também o direito fiscal acabou por ser “seduzido” pelo conceito, introduzindo-o 

como um dos instrumentos de racionalização da interpretação e aplicação das normas 

tributárias. 

 Neste âmbito, a noção de abuso teve de ser adaptada, em função das 

necessidades específicas deste ramo de direito. De facto, a racionalização na aplicação 

de direitos que as teorias sobre o abuso facultam são, em alguma medida, recortadas 

pela existência de vários direitos e garantias: i) de ordem constitucional, como os da 

legalidade e da tipicidade tributária, e; ii) de ordem infraconstitucional, como a 

proibição da interpretação extensiva e da integração analógica, constantes (entre nós) na 

Lei Geral Tributária. 

O conceito mostra-se hoje como fundamental para uma correcta e justa aplicação 

dos dispositivos jurídico-tributários. Num mundo marcado por uma forte competição 

empresarial, qualquer vantagem – legítima ou não – tende a ser explorada até ao limite. 

Na impossibilidade de proceder a um elenco claro, preciso e típico – em suma, na 

impossibilidade de realizar o sonho positivista do pós-revolução francesa – mostra-se 

necessária a aceitação de teorizações (sejam de base legal ou jurisprudencial) sobre o 

abuso – de modo a evitar a efectivação de situações ilegítimas face ao escopo 

legislativo. 

Estas situações, caracterizadas como de “tensão permanente”35, não são 

privativas do caso português, sendo comuns aos vários ordenamentos – 

maioritariamente aos civilísticos (civil law), que acabaram por introduzir a noção de 

abuso – ou aceitar a sua aplicação – no âmbito tributário. Se por um lado se pode 

invocar, no sentido da protecção do sujeito passivo, a prevalência dos princípios 

constitucionais da legalidade e da segurança jurídica (conduzindo a que o mesmo 

apenas pudesse ser tributado nos termos das regras aplicáveis aos negócios / formas 

efectivamente utilizadas) por outro lado, pode-se arguir que, por força dos princípios da 

igualdade e da capacidade contributiva, tais negócios, atípicos ou artificiais devem ser 

                                                            
35 Esta situação de tensão é descrita por CASALTA NABAIS como um “um verdadeiro jogo do gato e do rato” no qual, a 
impossibilidade de tipificar todas as situações passíveis de imposto e a crescente disparidade de recursos entre o legislador e os 
promotores de esquema de planeamento fiscal, conduz a uma clara tensão entre princípios constitucionais - vide NABAIS, José 
Casalta, Direito Fiscal, 4ª Edição, Almedina, Coimbra, 2006, p. 224. 
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desconsiderados para efeitos fiscais, devendo os mesmos ser tributados pela norma cuja 

que o sujeito quis evitar36. 

No entanto a figura de abuso não se apresenta ainda como uma figura 

consensual. Tomando como exemplo a cláusula geral anti-abuso, em matéria tributária, 

vigente entre nós, verificamos que a mesma tem despertado um aceso debate. 

Actualmente é possível descortinar uma multiplicidade de posições doutrinais, que 

oscilam entre aqueles que encontram no abuso a “chave” para a resolução da maioria 

dos problemas de justiça tributária e os que simplesmente rejeitam a noção, 

considerando-a como o requiem da segurança e certeza jurídica dos sujeitos passivos. 

Ao debate não é alheia a névoa normativa que ainda envolve esta figura. 

A entrada de Portugal na União Europeia não trouxe, aparentemente, qualquer 

modificação. Ao nível da fiscalidade indirecta, as referências normativas positivadas são 

praticamente inexistentes. No âmbito da fiscalidade directa harmonizada, os diversos 

instrumentos normativos existentes são, na sua maioria, relativamente recentes e não 

introduzem grandes desenvolvimentos (como teremos a oportunidade de analisar). No 

que tange à fiscalidade directa não harmonizada, esta era tradicionalmente vista como 

um domínio de reserva da soberania estatal, pelo que não se concebia a existência de 

qualquer influência europeia neste domínio. 

A tensão entre justiça tributária e a certeza e segurança jurídica, a que nos 

referimos anteriormente ao nível estatal, também se regista ao nível europeu37. O modo 

como o equilíbrio foi alcançado nem sempre coincide com o que se verifica nos 

concretos Estados-Membros pelo que o “conceito de abuso europeu”, apesar de 

encontrar uma matriz genética nos conceitos de abuso vigentes numa multiplicidade de 

Estados-Membros, não pode ser reconduzido a nenhum desses conceitos 

 

  

                                                            
36 Neste sentido vide RAMOS, Vasco Moura, “Da Cláusula Geral Anti-Abuso em Direito Fiscal e da sua Introdução no Ordenamento 
Jurídico Português”, Separata do Boletim da Faculdade de Direito, vol. LXXVII, Coimbra, Coimbra Editora, 2001, p. 721. 
37 Em geral, e salvo indicação em contrário, o termo “europeu” (ou qualquer variante em género ou número) será utilizado com uma 
significação redutora, referindo-se a um quid referente à União Europeia ou ao espaço da União Europeia ou território formado pelo 
conjunto dos seus Estados-Membros. 
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2 – Delimitação Conceptual 

 

Neste momento, e antes de avançarmos na nossa exposição, urge proceder a um 

breve excurso de clarificação conceptual e desambiguação. De facto, um das conclusões 

a que chegamos no âmbito do nosso trabalho de investigação foi a de que, neste 

domínio, existe uma forte “criatividade conceptual” o que leva a uma forte diversidade, 

a qual está na base de algumas das discussões doutrinais. 

A situação agrava-se quando temos em conta a pluralidade de ordenamentos. No 

espaço da União Europeia são vários os ordenamentos que acolhem activamente o 

conceito de abuso. Ora como este é, na maioria deles, o resultado de um esforço 

evolutivo jurisprudencial, exercício esse que se fez – em cada ordenamento – de um 

modo casuístico e não coordenado, conduziu à emergência de conceitos com contornos 

não coincidentes, e muitas vezes díspares. 

A isto somam-se as dificuldades resultantes das traduções. De facto, o que nas 

línguas latinas é conhecido como evasão, poderá não corresponder ao inglês “evasion”. 

Aliás analisando a jurisprudência e a doutrina vemos mesmo o termo mais próximo de 

evasão (e mais utilizado) o de tax avoidance ao passo que tax evasion poderia melhor 

traduzir numa imprecisa noção de fraude fiscal. No que toca em particular ao TJ, nota-

se que este utiliza de modo fungível conceitos diversos, sem explicar as razões que num 

momento o levam a optar por uma noção e, noutro, por outra. 

Face a esta intensa equivocidade conceptual consideramos essencial partir de 

uma precisa delimitação conceptual de conceitos da esfera do abuso, com os quais este é 

muitas vezes confundido, para percebermos claramente o lugar que este ocupa no 

contexto do sistema jurídico. 

Entre nós já vários autores se dedicaram especificamente a esta questão. De 

entre estes destacamos VASCO MOURA RAMOS
38, GUSTAVO COURINHA

39, GONÇALO 

AVELÃS NUNES
40

 e NUNO SÁ GOMES
41. Na nossa classificação procuramos ter em conta 

todos esses contributos, integrando-os com outros da doutrina nacional e internacional, 

                                                            
38 RAMOS, Vasco Moura, “Da Cláusula Geral Anti-Abuso em Direito Fiscal e da sua Introdução no Ordenamento Jurídico 
Português”, Coimbra, Separata do Boletim da Faculdade de Direito, vol. LXXVII, 2001, pp. 67 et seq. 
39 COURINHA, Gustavo Lopes, A Cláusula Geral Anti-Abuso no Direito Tributário. Contributos para a sua Compreensão, Coimbra, 
Almedina, 2004. 
40 NUNES, Gonçalo Nuno Avelãs, “A Cláusula Geral Anti-abuso de Direito em Sede Fiscal à Luz dos Princípios Constitucionais de 
Direito Fiscal”, Separata da Revista Fiscalidade, nº 3, 2000. 
41 GOMES, Nuno Sá, Manual de Direito Fiscal, vol. II, Lisboa, Cadernos de Ciência e Técnica Fiscal, Ministério das Finanças –
DGCI, 1982. 
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apresentando no final noções neutras e operativas, que nos permitam expor com clareza 

as proposições normativas sustentadas na presente tese. 

 

2.1 - Planeamento fiscal (legítimo) - Tax Planning 

 

Voluntas pro facto reputatur42 

 

Uma das principais formas de mitigar ou mesmo suprimir ou diferir uma dada 

obrigação tributária principal (o pagamento de um certo montante a título de imposto) 

ou mesmo acessória, consiste no recurso a esquemas em consonância com a letra e o 

espírito da lei – as chamadas condutas intra-legem. Este primeiro núcleo de condutas 

recebe, por parte da doutrina, várias designações que vão desde o planeamento fiscal ou 

evasão fiscal intra legem, passando pelos anglo-saxónicos tax planning, tax engeniering 

e tax mitigation ou mesmo pelo alemão Steuervermeidung. 

Cremos que a expressão que melhor agrega este fenómeno é a de planeamento 

fiscal. Além de ser uma noção vulgarizada nos países da Europa continental, é ainda a 

noção que corresponde à noção anglo-saxónica mais utilizada (tax planning) bem como 

à expressão utilizada em alguns acórdãos mais marcantes do TJ da União Europeia em 

fiscalidade43. 

Exposta a expressão, importa agora definir com precisão as realidades que se 

devem considerar subsumidas à mesma. Para isto, começaremos por fazer uma revisão 

crítica das noções apresentadas por alguns entes ou organismos internacionais, bem 

como vários autores nacionais e estrangeiros, para depois nos centrarmos na nossa 

síntese. 

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (doravante 

OCDE), no seu glossário, define planeamento como um “esquema de organização de 

negócios pessoais ou empresariais, posto em operação de modo a minimizar as suas 

responsabilidades fiscais” 44. Tal definição parece-nos demasiado ampla, sendo difícil 

de – através da mesma – se conseguir uma efectiva e concreta delimitação das condutas 

em questão. E, pela mesma razão, mostra-se inoperante no que respeita à construção de 

                                                            
42 A intenção é que faz a acção. 
43 Dos quais destacamos o acórdão do TJ de 21 de Fevereiro de 2006, Halifax, C-255/02. 
44 No original “arrangement of a person's business and/or private affairs in order to minimize tax liability” – vide Glossário de 
termos fiscais OCDE – disponível no sítio da internet desta organização.  
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um sistema classificatório Passemos, de seguida para o exame de algumas classificações 

doutrinais. 

SALDANHA SANCHES descreve planeamento fiscal legítimo como uma “técnica 

de redução da carga fiscal pela qual o sujeito passivo renuncia a um certo 

comportamento por este estar ligado a uma obrigação tributária ou escolhe, entre as 

várias soluções que lhe são proporcionadas pelo ordenamento jurídico, aquela que, por 

acção intencional ou omissão do legislador fiscal, está acompanhada de menos encargos 

fiscais.”45. Por seu turno VASCO MOURA RAMOS, considera que “o que está em causa 

nesta sede é o recurso pelo sujeito passivo aos diferentes instrumentos que o legislador 

coloca à sua disposição e cuja utilização lhe permite não pagar, ou pagar menos 

imposto.”46 Na mesma linha argumentativa encontramos GONÇALO AVELÃS NUNES
47 

que define planeamento fiscal como uma diversidade de “técnicas jurídicas” que se 

encontram ao dispor do sujeito passivo para que este de forma automática ou voluntária, 

não pague ou pague menos impostos48. SUSANA AIRES DE SOUSA recorre ao latinismo de 

intra-legem para qualificar uma dada conduta como planeamento. No seu entender, a 

operação deve consistir num “procedimento intra legem” em que é dado o poder de 

escolha ao “contribuinte segundo o princípio da liberdade da gestão fiscal e da 

autonomia privada”49. 

No entanto, e não obstante todos estes esforços doutrinais, a expressão continua 

a ser, incorrectamente empregue, mesmo entre nós. Exemplo claro disso é o Decreto-

Lei 29/200850. Neste diploma, o legislador nacional acaba por definir planeamento 

fiscal como “qualquer esquema ou actuação que determine, ou se espere que determine, 

de modo exclusivo ou predominante, a obtenção de uma vantagem fiscal por sujeito 

passivo de imposto”51. Cremos que esta densificação é excessiva e, como tivemos a 

ocasião de demonstrar, encontra-se absolutamente desalinhada com as propostas 

conceptuais internas e internacionais. 

                                                            
45 SANCHES, José Saldanha, Os Limites do Planeamento Fiscal - Substância e Forma no Direito Fiscal Português, Comunitário e 
Internacional, Lisboa, Coimbra Editora, 2006, p. 21. 
46 De novo, de acordo com o Glossário de termos fiscais da OCDE, já referido. 
47 COURINHA, Gustavo Lopes, A Cláusula Geral Anti-Abuso no Direito Tributário - Contributos para a sua Compreensão, 
Coimbra, Almedina, 2004, p. 224. 
48 Recorrendo ainda à doutrina francesa, COZIAN enquadra neste ponto o direito do contribuinte à liberdade de escolha (les “choix 
directs entre les techniques fiscales”), à liberdade contratual (“les choix directs entre les techniques juridiques”) e o direito à livre 
determinação da sua vida como manifestação da lei suprema (a Constituição) - vide COZIAN, Maurice, L’aménagement de la 
procédure de l’abus de droit , in L’amélioration des rapports entre l’Administration fiscale et les contribuables, Colloque de la 
Société Française de Droit fiscal du 15-16 septembre, PUF, 1989, p. 157. 
49 SOUSA, Susana, Os Crimes Fiscais, Coimbra, Coimbra Editora, 2006, pp. 201. 
50 Decreto-Lei 29/2008, de 23 de Fevereiro. 
51 Artigo 3º do Decreto-Lei 29/2008, de 23 de Fevereiro. 
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Uma leitura atenta das anteriores definições permite a extracção dos elementos 

essenciais do conceito de planeamento fiscal. Serão tidas como planeamento fiscal 

legítimo aquelas condutas, activas ou omissivas, que visam uma redução ou mitigação 

da carga fiscal utilizando as faculdades que para tal se encontram previstas na letra e 

espírito da lei. Tal liberdade encontra o seu fundamento na autonomia de vontade (no 

sentido de que os sujeitos passivos são, em geral, livres para organizar os seus negócios 

da forma que melhor se adeqúe às finalidades que prosseguem). Assim, não se mostra 

como censurável a optimização das estruturas e negócios do sujeito passivos, de acordo 

com procedimentos e estratégias secundum legem (na sua letra e âmbito), com o 

objectivo de obter uma poupança fiscal52. 

A ideia que acabamos de referir, encontra reconhecimento expresso em decisões, 

com várias décadas, de tribunais um pouco por todo o mundo. Em relação ao Reino 

Unido, o leading case é o Wednesbury, no qual se determinou que todo o sujeito pode 

organizar os seus negócios no sentido de o tributo devido, nos termos de uma dada lei, 

seja menor do que o seria de outro modo53. Em sentido muito semelhante encontramos o 

norte-americano Gregory vs. Helvering54 ou o australiano Jacques v. Helvering Judge55. 

A poupança fiscal resulta assim: i) da escolha de uma forma legítima de 

organização tributária, ou; ii) da renúncia a condutas às quais se encontre associado o 

pagamento de impostos (por exemplo, deixar de fumar para evitar o imposto lançado 

pelo tabaco, deslocar-se para o emprego a pé, de modo a evitar o imposto sobre os 

produtos petrolíferos ou mesmo, de modo mais radical, deixar de trabalhar de modo a 

evitar a tributação sobre o rendimento das pessoas singulares). De qualquer forma, tais 

opções apenas serão legítimas se resultarem, de forma directa ou indirecta, da letra ou 

do espírito da lei56. No final, a determinação destas situações exige sempre algum 

esforço interpretativo, tendo em conta a letra e o rationale legal. 

  

 

                                                            
52 No mesmo sentido NABAIS, José Casalta, Direito Fiscal, 4ª Edição, Coimbra, Almedina, 2006, p. 356. 
53 No original “Every man is entitled, if he can, to order his affairs so that the tax attaching under the appropriate Act is less than it 
otherwise be” – vide Commissioners of Inland Revenue vs Duke of Westminster (IRC vs Duke of Westminster (1936) 19 TC 490. 
54 Nas palavras do juiz: “any one may so arrange his affairs that his taxes shall be as low as possible; he is not bound to choose that 
pattern which will best pay the Treasury; there is not even a patriotic duty to increase one’s taxes” – vide Supreme Court of the 
United States, Gregory v. Helvering, Commissioner of Internal Revenue (1934) 6469 F.2d, at 810. 
55 “There is nothing wrong in companies and shareholders entering, if they can, into transactions for the purpose of avoiding, or 
relieving them of taxation (…)” – vide Jaques vs. Federal Commissioner of Taxation (1924). 
56 Neste âmbito podemos encontrar normas materialmente tributárias como delimitações (positivas e negativas) da incidência, 
deduções, abatimentos, ou mesmo isenções. 
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2.2 - Elisão Fiscal - Tax Avoidance 

 

“Fraus enim legi, quod fieri noluti, fieri autem non vetuit id fit”57 

 

A diversidade terminológica prolifera também na definição de elisão fiscal. 

Aliás, é neste campo que se encontra a maior diversidade ao nível terminológico. Entre 

nós utilizam-se conceitos tão diversos como os de planeamento fiscal ilegítimo, 

evitação fiscal ou mesmo evasão fiscal.58 Dos ordenamentos estrangeiros é de destacar a 

noção anglo-saxónica de tax avoidance, a francesa de evasión fiscale e a germânica de 

Steuerumgehung59. 

Existem autores que afirmam que a elisão é uma consequência da vigência, no 

âmbito tributário, dos princípios da legalidade e da tipicidade dos impostos, plasmados 

ao nível constitucional e legal. Uma leitura estrita dos mesmos tem levado à sustentação 

da posição que defende que devem ser admitidos os comportamentos que respeitem a 

letra da lei, ainda que se mostrem desconformes com o espírito da mesma, 

desconformes com o rationale que presidiu à sua criação. Isto dada a vigência daqueles 

princípios, conjugada com o reconhecimento amplo da proibição da analogia e da 

interpretação extensiva, pelo menos no que tange às normas de incidência. Se a lei 

tributária não prevê a tributação de determinado facto – sustentam – o sujeito não 

poderá ser tributado, sendo legítima a poupança fiscal que obtém. 

No entanto, a generalidade da doutrina e jurisprudência segue diferente 

orientação. Salientam que existe um campo entre planeamento fiscal legítimo e abusivo, 

uma zona de elisão, na qual os negócios, apesar de não serem explicitamente proibidos, 

devem ser desqualificados para efeitos fiscais. Definido o âmbito, importa agora definir 

com maior clareza o seu conteúdo. 

De acordo com o glossário da OCDE, elisão fiscal é um “termo geralmente 

usado para descrever a organização dos assuntos fiscais de um sujeito passivo com a 

intenção de reduzir as suas responsabilidades fiscais que, apesar de poder obedecer à 

                                                            
57 “Realiza-se fraude à lei quando se faz o que a lei não queria que se fizesse, mas não proibiu” – nos termos do brocardo atribuído a 
ULPIANO. 
58 Que, desconsiderando a elisão, apenas aceitam a existência de actos legítimos (planeamento) e actos ilegítimos (evasão). Esta 
doutrina encontra-se muitas vezes suportada no ordenamento americano onde se considera, em muitos casos (como em matéria de 
preços de transferência), que não existe um “tax avoidance”, apenas uma “tax evasion”. 
59 SANCHES, José Saldanha, Os Limites do Planeamento Fiscal - Substância e Forma no Direito Fiscal Português, Comunitário e 
Internacional, Lisboa, Coimbra Editora, 2006, p.265. 
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letra da lei, está usualmente em contradição com o espírito e o objectivo que a mesma 

propõe cumprir”60.  

Ao nível doutrinal, uma das definições mais generalizadas é a aventada por 

BLUMENSTEIN, o qual reputa uma conduta como elisiva quando “de acordo com um 

procedimento cuidadosamente planeado e intencional o sujeito passivo realiza um 

contrato, ou monta uma operação específica, de modo a reduzir ou mesmo evitar as 

responsabilidades fiscais que de outro modo teria de cumprir”61. 

Na doutrina nacional SALDANHA SANCHES entende que “o planeamento fiscal 

ilegítimo consiste em qualquer comportamento de redução indevida, por contrariar 

princípios ou regras do ordenamento jurídico-tributário, das ordenações fiscais de um 

determinado sujeito passivo”62. Considera ainda que, desta forma, os sujeitos passivos 

têm em vista “ladear o ordenamento jurídico-tributário para conseguir um objectivo 

oposto aos valores que o estruturam”63. Para GONÇALO AVELÃS NUNES elisão é a 

situação “em que os contribuintes optam por praticar actos jurídicos lícitos, diferentes 

daqueles que estão previstos nas normas de incidência de um determinado imposto, 

conseguindo assim evitar o nascimento de uma relação jurídica fiscal ou provocar o 

seguimento de uma diferente (diferente da pretendia pelo legislador)”64. No mesmo 

sentido, LOPES COURINHA circunscreve a noção à “actuação planeada do contribuinte 

que se traduz num comportamento aparentemente lícito (...). Embora a conduta não seja 

contrária à lei, o resultado obtido não é admitido”65. 

A elisão fiscal concentra um conjunto de condutas, ordenadas no sentido de 

obter uma vantagem fiscal que, não sendo frontalmente contrárias ao disposto na 

legislação relevante, se mostram desconformes com o espírito da lei ou o rationale 

subjacente à sua adopção. A noção de abuso, o conceito central da presente dissertação, 

e que detalharemos adiante, enquadra-se normalmente neste âmbito. A determinação em 

concreto das condutas que se encontram subsumidas a esta categoria é, de certa forma, 

complicada. Daí que sejam vários os autores que optam por proceder a uma delimitação 

negativa circunscrevendo a elisão às condutas que, tendo um impacto ao nível do ónus 

                                                            
60 Nos termos do glossário de termos fiscais da OCDE, já referido. 
61 Vide BLUMENSTEIN, E, System des Steuerrechts, Zurich, 1951 apud MERKS, Paulus, “Tax Evasion, Tax Avoidance and Tax 
Planning”, Intertax, vol. 34, n. 1, 2006, pp.272-281. 
62 SANCHES, José Saldanha, Os Limites do Planeamento Fiscal - Substância e Forma no Direito Fiscal Português, Comunitário e 
Internacional, Lisboa, Coimbra Editora, 2006, p. 223. 
63 SANCHES, José Saldanha, Os Limites do Planeamento Fiscal cit. p. 223. 
64 NUNES, Gonçalo Nuno Avelãs, “A Cláusula Geral Anti-abuso de Direito em Sede Fiscal à Luz dos Princípios Constitucionais de 
Direito Fiscal”, Separata da Revista Fiscalidade, nº 3, 2000, pág.42. 
65 COURINHA, Gustavo Lopes, A Cláusula Geral Anti-Abuso no Direito Tributário. Contributos para a sua compreensão, 
Coimbra, Almedina, 2004, p. 230. 
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tributário incidente sobre o sujeito, não possam ser considerados como “planeamento 

fiscal” nem como “evasão ou fraude fiscal”. 

Em nosso entender a situação do abuso, tanto de direito como de direitos 

encontra-se na esfera da elisão. O abuso é um operador específico que, em cada 

ordenamento, usa critérios diversos pelo que pode ser usado para detectar várias 

situações de elisão, mas por regra não as detecta todas. Assim o grupo da elisão engloba 

tudo entre a licitude e a ilicitude e dentro desse grupo teremos situações que são 

sinalizáveis através do conceito de abuso. 

A consideração de algo como abusivo não depende do facto de a conduta se 

encontrar no “limbo” entre a licitude e a ilicitude; reside no facto de a conduta ser 

detectável nos termos dos critérios que, em cada ordenamento, e de acordo com a 

corrente legal, doutrinal ou jurisprudencial que formou a concreta noção de abuso, são 

tidos por abusivas. Muitas vezes o abuso é o critério jurisprudencial principal para a 

detecção das situações abusivas. No entanto, encontra-se normalmente rodeado por 

outros. 

 

2.3 – Fraude Fiscal - Tax Evasion 

 

“Contra legem facit qui id facit quod lex prohibet”66 

 

Neste último grupo, estamos perante condutas, novamente dirigidas a reduzir ou 

minimizar a sua carga tributária, mas que afrontam directamente lei. Destarte, a noção 

de fraude fiscal é utilizada de forma ampla, no sentido de incluir tanto as contra-

ordenações como os crimes tributários.67 Se no primeiro grupo estamos no âmbito da 

licitude, e no segundo na zona cinzenta entre o lícito e o ilícito, aqui estamos claramente 

no âmbito do ilícito fiscal. 

Começando novamente pelo glossário OCDE, este qualifica de fraude fiscal (tax 

evasion) como o “processo ilegal onde as responsabilidades fiscais são escondidas ou 

ignoradas (…) ocultando rendimentos ou informação às autoridades fiscais”68. 

                                                            
66 Contra a lei actua quem faz o que a lei proíbe. 
67 De acordo com SÁ GOMES, “entre nós, tradicionalmente a expressão «infracção fiscal» abrange [tanto] os crimes fiscais e as 
transgressões fiscais que foram entretanto extintas, (…) como as contra ordenações fiscais” – veja-se GOMES, Nuno Sá, Manual de 
Direito Fiscal, vol. II, Lisboa, Cadernos de Ciência e Técnica Fiscal, 1982, p. 83. 
68 De acordo com o glossário de termos fiscais da OCDE, já referido. 
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Ao nível doutrinal, HENSEL circunscreve-a aos casos em que “o contribuinte não 

cumpriu a obrigação de pagar o tributo (ou imposto) que lhe incumbia pagar, evitando 

ou contrariando o facto legal ou contrato ao qual a lei fiscal liga o pagamento de 

imposto”69. BLUMENSTEIN, no mesmo sentido, considera que este grupo engloba os 

casos em que, “para todos os efeitos, o imposto é devido mas a sua determinação por 

parte da Administração Fiscal é elidida ou impedida por comportamentos não legais do 

contribuinte”70. Por último, VASCO MOURA RAMOS refere que se trata da “prática pelo 

contribuinte de actos ilícitos com o intuito do não cumprimento das suas obrigações 

fiscais”71. 

Como referimos, estamos aqui perante o domínio da ilicitude, face a condutas 

que afrontam directa e claramente a lei fiscal e em relação às quais normalmente se 

encontra associada uma sanção ao nível contra-ordenacional ou penal. As condutas aqui 

descritas são desenvolvidas num âmbito absolutamente contra-legem.72.  

Em conclusão, devemos referir que, nos dias de hoje, se mostra difícil 

concretizar, na prática, as fronteiras entre fraude, elisão e planeamento fiscal. O 

engenho dos promotores, a multiplicidade de negócios que se encontram à disposição 

dos sujeitos passivos, a constante mutação dos ordenamentos jurídicos e a concorrência 

crescente entre os sistemas fiscais (tanto ao nível europeu como à escala global), 

apresentam-se como um campo fértil da emergência de um sem número de situações de 

obtenção de uma vantagem fiscal. 

Feita esta clarificação terminológica, e exposto com detalhe os conceitos que 

serão utilizados ao longo do presente estudo, bem como a função do abuso no quadro 

deste, passaremos à exposição da metodologia de investigação.  

  

                                                            
69 Vide. HENSEL, A., Steuerrecht, Berlin, 1924 apud MERKS, Paulus, “Corporate Tax and the European Commission”, Intertax, vol. 
36, n.º 1, 2008. 
70 Vide BLUMENSTEIN, E, System des Steuerrechts, Zurich, 1951 apud MERKS, Paulus, “Corporate Tax and the European 
Commission”, Intertax, vol. 36, n.º 1, 2008 , pp.272-281. 
71 RAMOS, Vasco Moura, “Da Cláusula Geral Anti-Abuso em Direito Fiscal e da sua Introdução no Ordenamento Jurídico 
Português”, Separata do Boletim da Faculdade de Direito, vol. LXXVII, Coimbra, Coimbra Editora, 2001, p.70. 
72 Entre outros destacamos o não pagamento de impostos, a simulação (prevista no 39º LGT) e a falsificação de documentos fiscais. 
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PARTE III – EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE ABUSO NO SEIO DA UNIÃO EUROPEIA 

 

1 – A emergência do conceito 

 

As preocupações relativamente às condutas abusivas não são um exclusivo dos 

ordenamentos internos estatais. Ao nível da União Europeia têm-se verificado várias 

movimentações no sentido do combate às práticas abusivas e, em particular, à invocação 

abusiva das disposições normativas do direito primário e secundário da União Europeia. 

O TJ desempenhou (e desempenha ainda) um papel essencial na introdução, 

desenvolvimento e adaptação do conceito às específicas necessidades da União. 

O TJ também sentiu a necessidade de recorrer a uma “válvula de escape”, a um 

mecanismo que evitasse o aproveitamento de leituras estritamente exegéticas dos 

direitos ou faculdades derivados do ordenamento da União Europeia. Como bem 

explica o Advogado Geral POIARES MADURO “a segurança jurídica deve ser 

equacionada com outros valores do sistema jurídico. O direito fiscal não deve tornar‑se 

numa espécie de faroeste jurídico, em que praticamente todo o tipo de comportamento 

oportunista tem de ser tolerado desde que seja conforme com uma interpretação 

formalista estrita das disposições fiscais relevantes e que o legislador não tenha 

expressamente tomado medidas para impedir esse comportamento”73. 

Em termos de influência geográfica, é difícil identificar qual o ordenamento 

interno que mais influenciou o europeu. Entre os vários institutos apontados encontram-

se o francês abus de droit e o alemão Missbrauch von rechtlichen 

Gestaltungsmöglichkeiten74. Apesar de não tratar do abuso, muitos autores reconhecem 

alguma influência ao anglo-saxónico substance over form75 ou business purpose test. 

De facto, uma das primeiras formas de utilização foi a de abuso como um uso 

incorrecto de formas jurídicas, ou de protecção contra uma utilização incorrecta de uma 

faculdade, em contrariedade com o espírito dos instrumentos ou formas legais. No 

entanto, e com o decurso dos anos, assistimos a uma recepção das ideias de substância 

sobre a forma, talvez porque esta se mostra mais adequada ao tipo de análise casuística 

que tem lugar no tribunal do Luxemburgo. 

                                                            
73 Nos termos do § 77 das conclusões do Advogado Geral de 7 de Abril de 2005 no caso Halifax, C-255/02. 
74 Quer o francês abus de droit quer o alemão Missbrauch von rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten encontram uma raiz comum, o 
conceito de abuso já presente no direito romano, como anteriormente exploramos. 
75 Conceito jurídico proveniente de países anglo-saxónicos e que apresenta uma matriz genética jurisprudencial. 



O Abuso em Direito Fiscal Europeu 

28 

 

 O conceito também recebeu uma influência da própria União Europeia, 

recebendo elementos dos textos dos Tratados e, mais recentemente, da Carta dos 

Direitos Fundamentais da União Europeia, a qual no seu artigo 54º prevê que “nenhuma 

disposição da presente Carta deve ser interpretada no sentido de implicar qualquer 

direito de exercer actividades ou praticar actos que visem a destruição dos direitos ou 

liberdades por ela reconhecidos, ou restrições maiores desses direitos e liberdades que 

as previstas na presente Carta”76. 

No âmbito europeu também se discute se o TJ segue o modelo do abuso de 

direito ou do abuso de direitos. Apesar do aceso debate, uma análise cuidada mostra que 

o conceito europeu recebe elementos de ambas as vertentes.  

Verificamos assim, tomando como exemplo a fiscalidade directa não 

harmonizada, que apesar de, a priori, parecer existir uma certa prevalência do modelo 

de pensamento proposto pelo abuso de direito (abuse of law) o resultado deste tipo de 

abuso é duplo: por um lado, o sujeito passivo actua em circunvenção ou mesmo em 

evasão da legislação nacional e, por outro, abusa de uma liberdade fundamental da 

União Europeia. Esta situação é inaceitável a partir de dois pontos de vista: i) da lei 

interna de cada um dos Estados-Membros e; ii) do direito da União Europeia. 

 

2 – A estabilização do conceito 

 

De acordo com uma jurisprudência que hoje se pode considerar estável, os 

Estados-Membros encontram-se autorizados a adoptar medidas que assegurem que os 

direitos e liberdades fundamentais não sejam usados de forma imprópria ou mesmo 

fraudulenta77. Esta ideia emergiu com base numa sequência de acórdãos sobre o tema, 

os quais examinaremos de seguida. 

 

Van Bisbergen 

 

A questão do abuso de direito foi tratada pelo TJ pela primeira vez em Van 

Binsbergen78. Neste acórdão, em matéria de liberdade de estabelecimento, estava em 

causa a compatibilidade com o ordenamento da União Europeia da regulamentação 

                                                            
76 Artigo 54º da Carta Dos Direitos Fundamentais da União Europeia. 
77 Acórdão do TJ de 12 de Maio de 1998, Kefalas, C-367/96. 
78 Acórdão do TJ de 3 de Dezembro de 1974, Van Bisbergen, C-33/74. 
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sobre a profissão de advogado em vigor nos Países Baixos. O Sr. Van Binsbergen era 

um cidadão holandês que tinha em curso num tribunal holandês um litígio no qual era 

representado por um representante legal, também ele holandês: o Sr. Kortmann. Este 

advogado acompanhou o processo desde início estando, à data do início do processo, 

estabelecido na Holanda de onde era nacional e onde também residia. No decorrer do 

processo o Sr. Kortmann mudou a sua residência para a Bélgica.  

Decorrente apenas desta alteração de residência, as autoridades holandesas 

recusaram continuar o reconhecer o Sr. Kortmann como representante legal do Sr. Van 

Binsbergen, tendo por base que as disposições profissionais exigiam que um 

“representante legal” fosse residente na Holanda. Recorrendo desta decisão, o Sr. Van 

Binsbergen argumentou que esta regra era contrária à liberdade de prestação de 

serviços, a qual proíba não só a discriminação em razão da nacionalidade mas também 

em razão do local de estabelecimento. Por seu turno, o governo holandês afirmou que a 

ingerência era necessária para proteger a integridade do sistema jurídico nacional, 

garantindo uma adequada supervisão de advogados e representantes. Justificava ainda a 

medida como a única forma de evitar a circunvenção das leis e regras nacionais para 

advogados e representantes legais uma vez que, através do estabelecimento noutro 

Estado-Membro, um individuo poderia fugir às restritivas e onerosas regras holandesas 

e, mesmo assim, efectuar a grande maioria ou mesmo a totalidade dos seus negócios na 

Holanda (como era o caso do Sr. Kortmann).  

Na sua decisão, o TJ reconheceu que a exigência feita pelo governo holandês, 

era indirectamente discriminatória uma vez que, apesar de a regra se aplicar a todos os 

nacionais da União Europeia da mesma forma (teriam apenas que ser residentes, não 

interessando a nacionalidade), incidia com maior impacto sobre os não nacionais. 

Seguindo o raciocínio das autoridades holandesas, o TJ acabou por considerar que a 

regra poderia ser (em abstracto) justificada por razões de superior interesse público 

(como regras de conduta profissional relacionadas com a administração da justiça e 

relativas à organização, qualificações, ética profissional, supervisão e responsabilidade). 

No entanto, acabou por considerar que o requisito de residência se apresentava como 

uma medida desproporcionada, porque os fins alegados pelas autoridades holandesas 

poderiam ser satisfatoriamente garantidos por medidas menos restritivas da livre 

prestação de serviços (a norma ia para além do necessário para evitar o abuso às regras e 

regulamentações da profissão). 



O Abuso em Direito Fiscal Europeu 

30 

 

 

A jurisprudência aqui indicada pelo TJ, foi depois confirmada, em acórdãos das 

mais diversas áreas do direito europeu na década de 80 e 90. Destes destacamos 

Knoors79, Broekmeulen80, Auer81, Leclerc82, Van de Bijl83, Bouchoucha84, Hoeckx85, 

Kempf86, Lair87e Antonissen88 que são exemplificativos da aplicação da proibição em 

matérias relacionadas com a liberdade de estabelecimento, da livre circulação de 

mercadorias e da livre circulação de trabalhadores.  

No entanto as decisões que, neste período tiveram maior impacto e introduziram 

novos elementos no conceito de abuso europeu foram as decisões em Daily Mail89 e 

Centros90. 

 

Daily Mail 

 

Foi preciso esperar mais de uma década para a questão voltar, com o mesmo 

impacto, à barra do tribunal do Luxemburgo. Tal sucedeu com Daily Mail91, onde se 

discutia a admissibilidade da actuação da administração fiscal britânica que impediu a 

efectivação de uma operação deslocação do centro decisório da sociedade solicitada 

pela Daily Mail. No caso em questão a Daily Mail pretendia usufruir da legislação 

britânica que permitia a empresas a deslocalização do centro decisório para outros 

países, (neste caso a Holanda) mantendo mesmo assim a sua sede e filiação social no 

Reino Unido, continuando neste registado para efeitos comerciais, sujeitando apenas a 

operação a uma aprovação prévia.  

Para o enquadramento fáctico teremos que recuar ao ano de 1984, ano em que a 

Daily Mail (holding de investimentos sedeada no Reino Unido) solicitou, ao abrigo 

desta uma norma do Reino Unido, o consentimento para transferir a sua gestão e centro 

decisório para a Holanda, cuja legislação não impede empresas estrangeiras de 

estabelecerem lá unicamente o lugar da sua direcção efectiva. Para este efeito, a 
                                                            
79 Acórdão do TJ de 7 de Fevereiro de 1979, Knoors, C-115/78. 
80 Acórdão do TJ de 6 de Outubro de 1981, Broekmeulen, C-246/80. 
81 Acórdão do TJ de 22 de Setembro de 1983, Auer, C-271/82. 
82 Acórdão do TJ de 10 de Janeiro de 1985, Leclerc, C-229/83. 
83 Acórdão do TJ de 27 de Setembro de 1989, Van de Bijl, C-130/88. 
84 Acórdão do TJ de 3 de Outubro de 1990, Bouchoucha, C61/89. 
85 Acórdão do TJ de 27 de Março de 1985, Hoeckx, C-249/83. 
86 Acórdão do TJ de 3 de Junho de 1986, Kempf, C-139/85. 
87 Acórdão do TJ de 21 de Junho de 1988, Lair, C-39/86. 
88 Acórdão do TJ de 21 de Junho de 1988, Antonissen, C-39/86. 
89 Acórdão do TJ de 27 de Setembro de 1988, Daily Mail, C 81/87. 
90 Acórdão do TJ de 9 de Março de 1999, Centros, C 212/97. 
91 Acórdão do TJ de 27 de Setembro de 1988, Daily Mail, C 81/87. 
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sociedade pretendia deslocalizar para a Holanda a administração e alguns 

administrativos, arrendando escritórios em território holandês.  

Como já indicamos, de acordo com a legislação do Reino Unido, uma empresa 

constituída de acordo com a legislação do Reino Unido, e com sede neste, pode 

transferir a direcção efectiva para fora do Reino Unido sem perder a sua personalidade 

jurídica ou deixar de ser uma sociedade de direito do Reino Unido. Ainda, de acordo 

com a lei fiscal do Reino Unido, o domicílio fiscal da empresa estará no local onde a 

sua gestão central e o centro de decisão e controlo estiverem localizados. Para aprovar 

essa “deslocalização” do centro decisório, era exigida uma autorização prévia por parte 

das autoridades fiscais do Reino Unido, de acordo com a secção 482 do Corporate 

Income Tax Act do Reino Unido. 

No entanto, e mesmo antes de ter obtido a aprovação das autoridades do Reino 

Unido, a Daily Mail decidiu abrir um escritório para gestão de investimentos na 

Holanda, com vista à prestação de serviços a terceiros, deslocando também parte da 

administração para a Holanda.  

A empresa continuou a “negociar” com as autoridades fiscais do Reino Unido 

esta alteração do local do centro decisório. A impedir o “acordo” estava o facto de o 

Reino Unido considerar que, com esta alteração, a Daily Mail pretendia unicamente, e 

de forma abusiva, alterar a sua residência fiscal para Holanda para vender uma parte 

significativa dos seus activos e usar os recursos da venda para comprar acções próprias. 

Sendo a residência fiscal na Holanda, as transacções previstas seriam tributadas numa 

base tributável mais reduzida e a taxas mais favoráveis. 

Por estes motivos, a autorização não foi concedida. Adicionalmente, foi referido 

que a operação apenas seria aprovada se os ganhos latentes fossem realizados ainda no 

Reino Unido (através da alienação de, pelo menos, parte dos activos valorizados antes 

de transferir sua residência para efeitos fiscais fora do Reino Unido). 

Na sua decisão o TJ acabou por não se centrar na aferição da questão de abuso, 

cingindo o seu exame às normas de criação de empresas. Nos § 23 e 24 do acórdão, o TJ 

considerou que as regulamentações nacionais em causa não constituíam uma restrição à 

liberdade de estabelecimento uma vez que estas apenas dispunham sobre os princípios 

que rodeiam a criação de sociedade e a transformação de uma empresa em pessoa 

colectiva sob o ordenamento jurídico do Reino Unido. Considerou assim que a 

liberdade de estabelecimento não podia ser lida como uma autorização genérica para 
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todo e qualquer tipo de transferência do centro de gestão de sociedades com sede num 

dos Estados-Membros. 

Apesar de não se referir directamente à noção de abuso, o que é certo é que ficou 

desde logo claro que, no entender do TJ, o tratado nunca poderia ser utilizado para dar 

cobertura a expedientes abusivos. 

 

Centros 

 

Outro ponto central da evolução da jurisprudência do abuso foi o acórdão 

Centros92. Neste discutiu-se se uma sociedade criada por dois dinamarqueses no Reino 

Unido, mas sem actividade efectiva neste Estado Membro, estaria autorizada a instalar, 

na Dinamarca, uma sua sucursal. O objectivo era o de contornar a exigência de capital 

mínimo para a criação de sociedades existente no ordenamento dinamarquês. 

A Câmara de Comércio Dinamarquesa recusou o registo tendo como 

fundamentação o facto de esta sucursal da sociedade na substância se estabelecer, 

devido ao facto de nela estar centrada a quase totalidade da actividade do grupo, como 

estabelecimento principal devido à ausência de actividade da empresa-mãe da sociedade 

– sociedade de Reino Unido. Segundo estes, estabelecer o estabelecimento principal 

fora da Dinamarca era meramente uma forma de abuso, uma forma contornar as regras 

dinamarquesas de capital mínimo das sociedades.  

Numa primeira abordagem, o TJ sustentou que “um Estado membro pode 

estabelecer medidas elaboradas para prevenir tentativas de os seus nacionais, sob o 

âmbito das liberdades comunitárias, contornarem a legislação nacional ou, 

fraudulentamente ou de modo impróprio, tirarem vantagens das normas de direito 

comunitário.”93 Porém, não deixou de salientar que um nacional de um Estado Membro 

tem o direito de optar pela constituição da sua sociedade “no estado membro no qual a 

lei lhe pareça menos restritiva e estabelecer sucursais desta sociedade noutros Estados-

Membros” alegando que isto por si mesmo, “não constitui um abuso do direito à 

liberdade de estabelecimento” 94. 

Quanto ao argumento usado pelas autoridades dinamarquesas sobre a 

necessidade de exigência de um capital mínimo, como forma de protecção dos credores 

                                                            
92 Acórdão do TJ de 9 de Março de 1999, Centros, C 212/97. 
93 Acórdão Centros, já citado, § 35. 
94 Acórdão Centros, já citado, § 35. 
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o TJ decidiu que sendo a sociedade “de direito inglês” e não de “de direito 

dinamarquês”, os stakeholders e especialmente os credores estariam “informados do 

facto de a mesma depender de uma legislação diferente da que regula na Dinamarca. 

Além disso poderiam recorrer a normas de direito da União Europeia (que os 

protegeriam) como a Quarta Directiva 78/660/CEE do Conselho, de 25 de Julho de 

1978, baseada no artigo 54º, nº 3, alínea g), do Tratado, relativa às contas anuais de 

certas formas de sociedades, e a Décima Primeira Directiva 89/666/CEE do Conselho, 

de 21 de Dezembro de 1989, relativa à publicidade das sucursais criadas num Estado-

Membro por certas formas de sociedades reguladas pelo direito de outro Estado”95. 

Assim considerou que para a protecção dos credores referida: “poderão ser tomadas 

medidas menos rigorosas e menos atentatórias das liberdades fundamentais, que dêem, 

por exemplo, a possibilidade legal aos credores públicos de obter as garantias 

necessárias96. 

O TJ considera, desta forma, que a restrições sub judice eram incompatíveis com 

a liberdade de estabelecimento porque na sua aplicação abrangiam situações não 

abusivas indo, desta forma, para além do necessário para impedir a circunvenção das 

suas normas de direito através da utilização das liberdades fundamentais. 

Neste acórdão é também reconhecido, pelo TJ, a possibilidade de existirem 

medidas nacionais susceptíveis de afectar ou de tornar menos atraente o exercício das 

liberdades fundamentais garantidas pelo Tratado, desde que desde que estas preencham 

quatro condições: i) devem ser aplicadas de modo não discriminatório; ii) devem-se 

justificar por razões imperativas de interesse geral; iii) devem ser adequadas para 

garantir a realização do objectivo que prosseguem, e; iv) não devem ultrapassar o que é 

necessário para atingir esse objectivo. 

Existem ainda vários autores que afirmam que esta decisão constituiu um ponto 

de viragem nos critérios do TJ, o qual deixou de ter como principal preocupação o 

interesse dos Estados-Membros e começou a centrar-se mais na criação de um 

verdadeiro mercado comum tentando eliminar as restrições dentro do mesmo e 

instigando a uniformização das legislações dos diversos Estados-Membros. Para além 

                                                            
95 Acórdão Centros, referido, § 36. 
96 Acórdão Centros, já citado, § 37. 
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disto lançou ainda as bases para implementação de uma verdadeira revisibilidade 

judicial sob o signo do abuso97. 

 

3 - Emsland-Stärke  e a estabilização dos critérios densificadores do conceito de 
abuso 

 

Emsland-Stärke98 marca, sem dúvida, o início da construção de um conceito de 

abuso unificado, ao nível europeu. A decisão, apesar de não ser recente, continua a ser 

largamente invocada e constitui um dos pontos de apoio judicial e uma das bases de 

legitimação do recurso ao conceito de abuso. 

O caso reporta-se a factos ocorridos em 1987 e tem por base o regulamento CE 

nº 2730/7999. Durante o ano de 1987 a Emsland-Stärke, uma sociedade com sede na 

Alemanha, procedeu a exportações de produtos alimentares à base de batata para a 

Suíça. 

A Emsland-Stärke solicitou um reembolso, ao Estado alemão, de despesas 

suportadas na exportação dos seus produtos alimentares, invocando o disposto na 

Directiva supra citada. Porém os bens exportados, depois de chegarem ao seu destino na 

Suíça, eram trazidos de volta para a União Europeia (Itália), inalterados e através do 

mesmo meio de transporte, reentrando na União Europeia mediante o pagamento das 

respectivas taxas aduaneiras. Verificou-se ainda que o transportador cobrava à Emsland-

Stärke, por cada remessa, a totalidade do transporte (entre a Alemanha e a Itália). 

Assim, apesar de as transacções e o transporte na realidade existirem, estes constituíam 

nada mais do que um mecanismo de minimização da carga fiscal. Isto porque o valor 

das taxas aduaneiras pagas aquando da reentrada na União Europeia era de montante 

inferior ao do reembolso recebido aquando da exportação para a Suíça. 

O governo alemão considerou que esta operação era abusiva e, como tal, 

solicitou a devolução dos reembolsos efectuados. A Comissão, que também foi parte 

integrante do processo, invocou adicionalmente o nº 4 do Regulamento CE 2988/95, o 

qual dispunha que os actos destinados a criar artificialmente as condições necessárias 

para a obtenção de um benefício previsto num instrumento europeu deveriam conduzir à 

                                                            
97 KLINKE, Ulrich, “European Company and the ECJ: The Court’s Judgments in the Years 2001 to 2004”, European Company and 
Financial Law Review, vol. 2, 2005, p. 270. 
98 Acórdão do TJ de 14 de Dezembro de 2000, Emsland-Stärke, C-110/99. 
99 Regulamento 2730/79/CEE da Comissão, de 29 de Novembro de 1979, que estabelece regras comuns de aplicação do regime das 
restituições à exportação para os produtos agrícolas. 
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denegação do mesmo. Tal dispositivo era, em seu entender, a expressão de um elemento 

central de lei da União Europeia100. 

O TJ acabou por acolher esta linha de pensamento. Mas não o fez sem enunciar, 

em linhas gerais, os requisitos que deveriam ter-se por cumpridos antes de considerar 

uma qualquer situação como abusiva. Este teste alicerçou-se em dois elementos: 

“- um elemento objectivo, ou seja, a prova de que as condições de concessão de 

uma prestação foram artificialmente criadas, isto é, que a operação comercial não foi 

realizada com uma finalidade económica, mas exclusivamente para obter do orçamento 

comunitário os auxílios financeiros que acompanham essa operação. Isto implica uma 

análise, a efectuar caso a caso, tanto do sentido e do objectivo da regulamentação 

comunitária em causa como do comportamento de um operador económico prudente 

que gere os seus negócios respeitando as regras de direito aplicáveis e em conformidade 

com os usos comerciais e económicos em vigor no sector em causa;  

- um elemento subjectivo, ou seja, o facto de a operação comercial em causa ter 

sido realizada essencialmente para obter um benefício financeiro incompatível com o 

objectivo da regulamentação comunitária” 

Adicionalmente, o TJ fez referência à questão do ónus da prova. Assim, era 

também necessário verificar-se: 

“- um elemento de direito processual relativo ao ónus da prova. A prova 

incumbe à administração nacional competente. Contudo, nos casos mais graves de 

abuso, é admissível mesmo um princípio de prova que conduza eventualmente à 

inversão do ónus da prova”101.“a verificação de que estes diferentes elementos estão 

reunidos cabe ao órgão jurisdicional nacional”102. 

Este acórdão fixou a formulação que acaba por ser seguida ainda hoje, sempre 

que o TJ decide proceder à revisão judicial de um determinado acto normativo com base 

no conceito de abuso. A partir deste, o conceito foi-se expandindo e desenvolvido, até 

assumir os contornos que hoje apresenta. 

  

                                                            
100 Sobre este tema vide ALMENDRAL, Violeta, “Tax Avoidance and the European Court of Justice: What is at stake for European 
General Anti-Avoidance Rules?”, Intertax, vol. 33, n.º 12, 2005, p. 526. 
101 Acórdão de 14 de Dezembro de 2000, Emsland-Stärke, C-110/99, §39. 
102 Vide § 40 do acórdão a que nos referimos. 
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4 – A transversalidade do abuso no âmbito da União Europeia 

 

Actualmente, podemos constatar que o conceito europeu de abuso se encontra 

presente nos mais diversos domínios intervenção do TJ, pelo que a sua aplicação se 

mostra transversal aos vários domínios de intervenção da União. 

Esta conclusão é confirmada pelo estudo que fizemos da jurisprudência do TJ. A 

partir de tal estudo confirmamos que o conceito é utilizado numa grande diversidade de 

matérias. Tendo em consideração os acórdãos proferidos desde 1997103, verificamos a 

seguinte distribuição acumulada104: 

 

Tabela 1 - Distribuição de acórdãos sobre abuso por áreas 

 

Áreas Acórdãos 

- Fiscalidade 126 

- Concorrência 65 

- Política social 23 

- Agricultura 17 

- Livre circulação de mercadorias 11 

- Livre circulação de pessoas 11 

- Outras 55 

Total (desde 17/06/1997) 308105 

 

Adicionalmente, esta análise permitiu-nos chegar a uma conclusão que ainda não 

foi notada pela doutrina tributarista internacional: apesar de o conceito de abuso ser de 

recente aplicação no âmbito tributário, o certo é que é neste que se encontram, 

actualmente, o maior número de ocorrências. 

Assim, e em conclusão, verificamos que o conceito de abuso é, verdadeiramente, 

um conceito transversal, aplicando-se a um largo espectro de situações. E dada a 

vertente judicial de evolução do direito da União Europeia, existe mesmo uma tendência 

para a expansão do mesmo. O sector da fiscalidade é, claramente, aquele em que o 

conceito está mais presente. A distribuição das decisões em matéria de abuso, desde 

1997, pode ser decomposta como se segue: 
                                                            
103 Aquelas que se encontram disponíveis no motor de busca disponibilizado pelo TJ. 
104 Por uma questão de relevância, apresentam-se elencadas apenas as áreas com um número acumulado de acórdãos sobre abuso 
superiores a 10. Os restantes estão apresentados sob a rubrica “outras”. 
105 Nos termos da informação recolhida no site http://curia.europa.eu/, efectuando uma pesquisa nos acórdãos, tendo por referente o 
termo “abuso”. 
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Tabela 2 - Distribuição dos acórdãos de abuso em fiscalidade por ano de decisão 

Ano 

Acórdãos de 

abuso em 

Fiscalidade 

1997 6 

1998 6 

1999 2 

2000 10 

2001 8 

2002 5 

2003 9 

2004 7 

2005 11 

2006 19 

2007 13 

2008 8 

2009 6 

2010 16 

Total 126106 

 

A área da fiscalidade é, sem dúvida, uma das áreas em que o abuso tem 

assumido uma maior relevância. A sua aplicação, sofreu um incremento exponencial 

após a decisão em Halifax107, nos anos de 2006 e 2007, tendo depois existido uma 

quebra ligeira, fruto da alteração das legislações nacionais efectuadas pelos Estados-

Membros no sentido de compatibilizarem as suas legislações com o direito da União 

Europeia, em consonância com a noção assim exposta de abuso. A utilização do recurso 

ao conceito tenderá, em nosso entender, a aumentar, em especial no sector fiscalidade 

directa, sector esse marcado por uma maior normação de índole principial, e decisões 

mais complexas, onde o TJ recorre com maior intensidade a operadores como os de 

abuso. 

Seguidamente centraremos a nossa atenção no âmbito da fiscalidade e 

verificaremos como o conceito de abuso e os testes de Emsland-Stärke foram sendo 

introduzidos e adaptados. 

                                                            
106 De acordo com a informação recolhida no site http://curia.europa.eu/ efectuando uma pesquisa nos acórdãos, tendo por referente 
o termo “abuso”, e posteriormente agregando os resultados obtidos por anos. 
107 Acórdão do TJ de 21 de Fevereiro de 2006, Halifax, C-255/02. 
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PARTE IV – O ABUSO EM MATÉRIA FISCAL NO CONTEXTO DA UNIÃO EUROPEIA 

 

1 – Introdução 

 

 Até ao momento verificamos que a noção de abuso era já conhecida de vários 

ordenamentos internos. Além disso verificamos como este foi sendo introduzido em 

vários sectores do ordenamento do TJ, incluindo o da fiscalidade. Na presente parte 

iremos focar a nossa atenção neste domínio da fiscalidade europeia área onde, como já 

pudemos observar, o abuso sofreu um maior crescimento nos últimos anos. 

Começaremos por um estudo das disposições relevantes em matéria de 

fiscalidade harmonizada para, seguidamente, efectuar uma leitura dos pontos mais 

relevantes da jurisprudência europeia nesse âmbito. Num segundo momento teremos em 

conta os sectores não harmonizados (fiscalidade directa) e o modo como o conceito tem 

sido empregue no contexto dos esforços de integração negativa. 

A nossa exposição será estruturada de modo consonante. Assim começaremos 

por estudar os dispositivos bem como as principais decisões de abuso ao nível da 

fiscalidade indirecta (harmonizada) e fiscalidade directa harmonizada e da fiscalidade 

directa não harmonizada verificando, desta forma, quais os elementos constitutivos do 

conceito. 

 

2 – O abuso em matéria de Fiscalidade Indirecta108 

 

2.1 – O combate ao abuso nos textos de direito secundário 

 

No âmbito da sexta directiva de IVA109 os art. 13º, 14º e 15º contêm algumas 

referências relevantes. No art. 13º pode ler-se: “sem prejuízo de outras disposições da 

União Europeia, os Estados-Membros isentarão, nas condições por eles fixadas com o 

fim de assegurar a aplicação correcta e simples das isenções a seguir enunciadas e de 

evitar qualquer possível fraude, evasão e abuso…”. Esta expressão é reflectida sempre 

                                                            
108 Tendo em conta a extensão da fiscalidade indirecta e os objectivos do nosso estudo, limitamos esta incursão ao sector do IVA, 
uma vez que é aquele que apresenta uma maior abrangência de decisões e aquele em que mais se emprega o conceito de abuso, 
desenvolvendo-se elementos que – como veremos seguidamente – serão acolhidos no sector da fiscalidade directa. 
109 (Sexta) Directiva 77/388/CEE do Conselho, de 17 de Maio de 1977, relativa à harmonização das legislações dos Estados-
Membros respeitantes aos impostos sobre o volume de negócios – sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado: matéria 
colectável uniforme. 
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que existem indicações sobre a possibilidade de aplicação de isenções e de atribuição de 

regimes especiais. 

No n.º 8 do art.º 22º encontramos ainda uma disposição que indica “sem prejuízo 

das disposições que venham a ser adoptadas por força de n º 4 do artigo 17 º, os 

Estados-Membros podem estabelecer outras obrigações que considerem necessárias no 

sentido de assegurar a cobrança correcta do imposto e de evitar a fraude”. No art.º 27 

temos uma medida mais genérica de combate à fraude e evasão fiscal na qual se indica 

que, “o Conselho, deliberando por unanimidade, sob proposta da Comissão, pode 

autorizar os Estados-Membros a introduzir medidas especiais derrogatórias da presente 

directiva para simplificar a cobrança do imposto ou para evitar certas fraudes ou 

evasões fiscais. As medidas destinadas a simplificar a cobrança do imposto não devem 

influir, a não ser de modo insignificante, sobre o montante do imposto devido no estádio 

de consumo final.” 

Os excertos indicados servem apenas para ilustrar o modo como, mesmo na letra 

dos dispositivos, a questão da limitação das práticas abusivas tem estado sempre 

presente, ainda que a partir de expressões diferentes. O que sempre se mostrou ausente 

dos instrumentos de direito secundário (algo que ainda hoje se verifica) é a densificação 

do conceito. A mesma tem tido lugar, mas sobretudo por acção do TJ, como veremos 

seguidamente. 

 

2.2 – A emergência do conceito na jurisprudência em matéria de fiscalidade 

indirecta 

 

Centralan 

 

 Em Cetralan110 analisaram-se uma série de transacções feitas pela University of 

Central Lancashire com o objectivo de recuperar o IVA suportado na construção de 

alguns dos seus edifícios. A Universidade em questão decidiu recorrer a uma empresa 

por si detida (a Centralan) para, desta forma, conseguir o reembolso de IVA que, caso 

tivesse construído os edifícios por si mesma nunca conseguiria recuperar. 

 O High Court do Reino Unido, pediu ao TJ que se pronunciasse sobre a licitude 

daquela operação, nomeadamente sobre o seu enquadramento nos termos a alínea a) do 

                                                            
110 Acórdão do TJ de 15 de Dezembro de 2005, Centralan, C-63/04. 
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n.º 3 do art. 4º, e do n.º 3 do art.º 20º da mencionada directiva. A Comissão Europeia 

considerou que, para a apreciação deste caso, seria mais útil o recurso ao conceito de 

abuso.  

No entanto, o TJ, na esteira da opinião da Advogada Geral KOKOTT, não 

recorreu especificadamente ao conceito de abuso. Optou por uma análise finalística 

tendo entendido que a Universidade em questão tinha recorrido a mecanismos 

artificiais, com o único fim de evitar o imposto devido, colidindo desse modo com os 

propósitos da Sexta Directiva. Assim uma vez que as operações se mostravam abusivas 

o Estado-Membro poderia (e deveria) recusar a atribuição dos benefícios da directiva. 

 

Gemeente Leusden e Holin Groep 111 

 

Neste acórdão estavam duas situações em análise: a da municipalidade de 

Leusden e a do grupo Holin, as quais apresentavam quadros fácticos similares. Tratava-

se de questões referentes a pedidos de reembolso de IVA e à aplicação retroactiva de 

uma alteração nas isenções de IVA, atribuídas pelas autoridades fiscais nacionais.  

No primeiro caso, sub judice, estavam alterações no regime de IVA da 

municipalidade de Leusden decorrente da exploração de um campo de hóquei. A 

Gemeente Leusden possuía um campo de hóquei e, enquanto municipalidade, poderia 

optar por isenção de IVA. No decorrer das negociações para o arrendamento do campo 

de hóquei a uma equipa local, a municipalidade alterou o regime de IVA passando, a 

actividade de exploração do campo de hóquei, a ser uma actividade sujeita. No mesmo 

momento alterou o relvado e fez obras de melhoria no complexo desportivo. Esta 

alteração foi feita no ano 1992 tendo sido assim possível deduzir o IVA sobre os custos 

incorridos na obra. 

No segundo caso, estava em questão a conduta do grupo Holin, que construiu 

um edifício de escritórios tendo efectuado, no ano da sua conclusão, com o banco ING 

um contrato de lease-back. Ficou ainda acordado na data do contrato que ambas as 

empresas abdicariam do regime de isenção de IVA. Desta forma a empresa Holin 

deduziu o IVA na construção, não sujeitando com esta alteração a locação a IVA. Este 

contrato foi assinado em 1995.  

                                                            
111 Acórdãos do TJ de 29 de Abril de 2004, nos casos Gemeente Leusden v. Staatssecretaris van Financiën e Holin Groep BV cs v. 
Staatssecretaris van Financiën, casos conjuntos C-487/01 e C-7/02. 
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As autoridades fiscais, com base numa lei aprovada em data posterior a estes 

negócios (Dezembro de 1995) veio negar a dedução do IVA a estas transacções, tendo 

como justificação a luta contra o grande número anomalias e abusos associados a este 

tipo de operações. As decisões foram disputadas em tribunal tanto pela municipalidade 

como pelo grupo Holin, com o fundamento de que a sua opção não poderia ser posta em 

causa por uma lei introduzida posteriormente à realização do negócio pois, poria em 

causa os princípios da certeza legal e frustrava expectativas legítimas que foram tidas 

em consideração no momento da celebração do negócio e da fixação do preço para as 

rendas que iriam vigorar no futuro.  

Na decisão, o TJ acabou por afirmar dois postulados que, posteriormente, se 

tornaram essenciais nas decisões o nível do abuso fiscal. Por um lado afirmou que 

“prevenir possíveis formas de elisão fiscal e abuso é um objectivo reconhecido e 

encorajado pela Sexta Directiva” 112 e que “seria contrário a esse objectivo proibir um 

Estado Membro de requerer a aplicação imediata da sua lei” que pretendesse evitar que 

“um direito fosse usado como parte de um esquema de elisão fiscal”113. Porém, ao 

mesmo tempo, reconhece que “o contribuinte não poderia ser censurado por tirar partido 

de uma norma ou lacuna da lei que, sem constituir abuso, lhe permitiu pagar menos 

imposto”.114  

De acordo com o TJ, os Estados-Membros que tivessem mantido, na 

transposição da sexta directiva, a dedução ou isenção para certas entidades não 

poderiam, a posteriori, negar a dedução que a lei atribuía na data da transacção. No 

entanto, uma vez que a sexta directiva previa que a opção entre permitir ou não o 

regime de isenção fosse tomada pelos Estados-Membros, a municipalidade e o grupo 

Holin não poderiam alegar a violação do princípio da certeza legal uma vez que era (ou 

deveria ser) do seu conhecimento que a alteração do regime de atribuição das isenções 

era uma possibilidade que o governo holandês poderia utilizar a qualquer momento. 

Assim, com esta decisão, apesar de a administração fiscal holandesa não poder negar a 

dedução de IVA incorrido pelas entidades na construção através da aplicação retroactiva 

de uma norma fiscal, as rendas e as transacções efectuadas após a aprovação da nova 

norma já seriam sujeitas ao novo regime não existindo nesta aplicação nenhuma 

violação do princípio da certeza legal. 

                                                            
112 Nos termos dos acórdãos Gemeente Leusden e Holin Groep, supra-citados, § 76. 
113 Idem, § 77. 
114 Idem, § 79. 
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RAL 

 

O acórdão RAL115 versava sobre um litígio que envolvia o grupo RAL, o qual se 

dedicava à comercialização e exploração de máquinas de entretenimento. O RAL 

Holdings Limited (grupo RAL) possuía quatro subsidiárias: i) a RAL Chanel Islands 

(RAL CI) em Guernsey; ii) a Rall Ltd (RAL); iii) a RAL Machines, Lda (Machines) e; 

iv) a RAL Services, Lda (Services), as três registadas no Reino Unido. Em temos de 

actividade o grupo RAL tinha quatro linhas de negócio principais: i) possuía e montava 

os equipamentos de jogo; ii) possuía instalações próprias ou arrendadas onde operava as 

máquinas de jogo e as disponibilizava, contra pagamento, ao público em geral; iii) 

possuía as licenças de exploração e; iv) prestava serviços de assistência às máquinas.  

Numa fase de reestruturação da empresa e seguindo o conselho dos seus 

consultores fiscais, a RAL distribuiu as linhas de negócio por empresa. Assim a RAL CI 

que foi estabelecida nas Ilhas do Canal (localizadas fora da União Europeia) era a 

sociedade responsável pela operação das máquinas. A RAL ficava com a titularidade 

das instalações e contratos de arrendamento e das licenças de exploração e concedia à 

RAL CI uma licença para operar as suas máquinas nas suas instalações. A RAL 

Machines possuía todas as máquinas de jogos e licenças associadas aos equipamentos e 

cobrava à RAL CI uma renda pela sua utilização. Desta forma responsabilidade da RAL 

CI estaria na mediação da utilização das máquinas e na disponibilização destas ao 

público e gestão operacional (recolha de dinheiro, pagamento de prémios, funcionários, 

entre outras). No entanto a RAL CI subcontratava esta última parte à RAL Services que 

era a entidade que tinha os contratos de trabalho com os operadores de sala de jogos. No 

total o grupo empregava 600 pessoas, empregando a RAL CI apenas dois 

administrativos a tempo inteiro e três administradores em part-time (os mesmos do 

grupo RAL). 

A RAL considerava que os serviços prestados eram apenas serviços de 

disponibilização de equipamentos de jogo e não actividades de entretenimento uma vez 

que esta actividade não envolvia qualquer serviço de entretenimento prestado por um 

entretainer e objectivo das pessoas, ao frequentarem as localizações da RAL, não era 

entretenimento mas sim ganhar dinheiro. 

                                                            
115 Acórdão do TJ de 12 de Maio de 2005, Chancery Division RAL, C-452/03. 
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Como resultado da reestruturação a prestação de serviços de jogos considerava-

se situada fora da União Europeia (em Guernsey) pelo que não era sujeita a IVA. Pelos 

serviços prestados a esta entidade não residente (RAL CI) pelas empresas do Reino 

Unido, não era entregue IVA.  

A deslocalização foi questionada pelas autoridades do Reino Unido, 

nomeadamente no que tange à questão da localização dos serviços (e eventual existência 

de um estabelecimento estável)116. Numa decisão dos Commissioners of Customs and 

Excise117, esta estrutura foi desconsiderada com o argumento de abuso de direito. 

Neste contexto, o TJ foi chamado a pronunciar-se sobre os critérios de 

determinação da localização de serviços, sobre o conceito de estabelecimento estável e 

sobre a eventual relevância de um princípio geral de abuso de direito em sede de 

IVA118. 

O TJ não considerou necessário pronunciar-se sobre a segunda questão, 

limitando a sua apreciação à questão da localização dos serviços. Tendo por base o 

disposto no art. 9º da Sexta Directiva, considerou que a actividade exercida pela RAL 

CI tinha de ser qualificada como a prestação de serviços de entretenimento e, desta 

forma, teriam de ser tributados, em sede de IVA onde a actividade era fisicamente 

disponibilizada. Pelo que, e apesar da deslocalização, a actividade continuaria a ser 

tributada, para efeitos de IVA, no Reino Unido. Não se aceitou assim a circunvenção às 

normas de incidência do IVA e a interpretação apresentada pela RAL sobre a natureza 

das operações. 

 

Halifax119 

 

 De acordo com o já exposto, Halifax não foi a primeira decisão sobre abuso em 

matéria de IVA. No entanto, tal não retira a importância decisiva deste caso na evolução 

daquele conceito. 

A Halifax era um ente bancário que tinha como principal actividade a prestação 

de serviços financeiros. Em função disso, as suas operações financeiras encontravam-se 

submetidas ao regime de isenção o que acarretava, inter alia, que a sociedade não 

pudesse deduzir o IVA eventualmente suportado sobre aquelas operações. 
                                                            
116 Em causa estavam os artigos 43º a 59º da Sexta Directiva, já mencionada. 
117 De 28 de Agosto de 2001. 
118 DE LA FERIA, Rita, “‘Game Over’ for Aggressive VAT Planning?: RAL v. Commissioners of Customs & Excise”, Intertax, 2006. 
119 Acórdão do TJ de 21 de Fevereiro de 2006, Halifax, C-255/02. 



O Abuso em Direito Fiscal Europeu 

44 

 

Tendo em vista melhoria do seu atendimento ao público, a sociedade decidiu 

construir novos “call centers”. Seguindo os procedimentos normais, a empresa teria 

direito a deduzir, no máximo120, 5% do IVA suportado na construção. No entanto, esta 

recorreu, para a construção destes equipamentos, a diferentes empresas do grupo que 

tinham um objecto social distinto, o que lhes permitiu recuperar não 5% mas a 

totalidade do IVA suportado nestas construções. O recurso a essas sociedades teve 

como único objectivo a obtenção de vantagens fiscais na dedução do IVA. 

As autoridades fiscais do Reino Unido negaram a dedução por considerarem que 

as transacções que davam origem ao reembolso não tinham um substrato económico. A 

base do raciocínio foi a ideia da prevalência da substancia sobre a forma, alegando que a 

verdadeira beneficiária das operações era a Halifax, que apenas poderia deduzir o IVA a 

5%. 

O TJ, chamado a pronunciar-se sobre esta questão, acabou por seguir outra 

fundamentação. De acordo com este, o IVA só pode incidir sobre entregas de bens e de 

prestações de serviços sendo que estes critérios de incidência “têm todos um carácter 

objectivo, aplicando-se independentemente dos objectivos e dos resultados das 

operações em causa”121 O TJ não deixa de se pronunciar sobre o respeito pela certeza 

jurídica, nas relações entre os empresários localizados em diferentes Estados-Membros, 

ou seja, estes devem saber ex ante quais as consequências fiscais dos seus negócios e o 

valor de IVA a pagar. No entanto, acaba por decidir que o princípio da proibição do 

abuso é um princípio aplicável em sede de IVA pelo que o direito de dedução obtido ao 

abrigo de práticas abusivas atenta contra a Sexta Directiva e assim, terá de ser 

desconsiderado. 

 É interessante notar que, para o TJ, não pode ser considerado abuso, de per se, 

as opções tomadas pelos sujeitos passivos na estruturação dos seus negócios de modo a 

reduzir as suas responsabilidades fiscais122. Para não dar azo a interpretações ambíguas 

do conceito de abuso, o TJ nos §§ 73 a 76 descreve o que pode e de que forma deve ser 

tratado o abuso em IVA, o que agora interessa ter em consideração: “tendo em conta 

estas considerações, afigura-se que, no domínio do IVA, a verificação 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 
                                                            
120 Nos termos do artigo 174º da Sexta Directiva, já citada. 
121 Vide Halifax, já citado, § 56. 
122 ZALASINSKI, Adam, “Some Basic Aspects of the Concept of Abuse in the Tax Case Law of the European Court of Justice”, 
Intertax, vol. 36, n.º 4, p. 156. 
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legislação nacional que transponha essa directiva, tenham por resultado a obtenção de 

uma vantagem fiscal cuja concessão seja contrária ao objectivo prosseguido por essas 

disposições”123. “Por outro lado, deve igualmente resultar de um conjunto de elementos 

objectivos que a finalidade essencial das operações em causa é a obtenção de uma 

vantagem fiscal. Com efeito, como precisou o Advogado Geral POIARES MADURO nas 

suas conclusões, 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”124. 

No final, foi remetido para o órgão jurisdicional nacional de reenvio a decisão 

sobre a existência ou não de abuso. Nas palavras do TJ: “há que recordar que compete 

ao órgão jurisdicional nacional averiguar o conteúdo e significado reais das operações 

em causa. Para esse efeito, pode ter em consideração 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 (v., neste sentido, acórdão 

Emsland-Stärke, já referido, § 58)”.125 No entanto o TJ não deixou de enunciar os 

critérios interpretativos. 

Relativamente ao primeiro elemento (resultante de Kraus126) o TJ deteve-se 

numa análise detalhada dos objectivos da regulamentação. Concluiu-se que a dedução 

integral do IVA, pago a montante, conseguida apenas com a interposição das filiais, se 

mostrava contrária aos objectivos perseguidos pela regulamentação europeia (e, em 

concreto, ao principio da neutralidade do IVA). 

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 se deveria aferir “considerando o conteúdo e significado reais das operações em 

causa"127. Em particular, deveria tomar-se em consideração “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”128. 

                                                            
123 Vide Halifax, já citado, § 73. 
124 Vide Halifax, já citado, § 89. Actualmente, a expressão operações que não “possam ter alguma explicação para além da mera 
obtenção de vantagens fiscais” tem vindo a ser substituída pela de proibição dos “esquemas puramente artificiais”. 
125 Vide Halifax, já citado, § 81. 
126 Acórdão do TJ de 30 de Novembro de 1995, Kraus, C-55/94. 
127 Vide Halifax, já citado, § 81. 
128 Idem, Ibidem 
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Esta decisão constituiu um culminar de uma evolução gradual, resultante de 

processos como Emsland-Stärke129, Centros130, Gemeente Leusden e Holin Groep131, e 

clarificou a posição do TJ em matéria de abuso. A resposta do TJ acabou por se situar 

num lugar intermédio, entre aqueles que defendiam o alargamento do abuso para o 

âmbito do IVA e aqueles que sustentavam que a introdução desta figura seria uma 

violação dos princípios da tipicidade e da certeza jurídica. 

Na linha do aventado pelo Advogado Geral, o TJ só reconhece o abuso se este 

for avaliado tendo por base factores objectivos que permitam afirmar que o objectivo 

essencial de certa operação é a obtenção de vantagens fiscais e que por isso se baseia 

num expediente “puramente artificial” ou, como argumentava POIARES MADURO, em 

“actividades para as quais não existe objectivamente outra explicação”. Fecha-se assim 

a porta à entrada da subjectividade no âmbito do IVA. 

 

Part Service132 

 

Sub judice encontravam-se uma série de contratos de leasing de automóveis 

assinados entre diversos clientes e a Part Service Srl, anteriormente Italservice Srl 

(Italservice) conjuntamente com a IFIM Leasing Sas (IFIM), ambos pertencentes ao 

mesmo grupo financeiro. 

Essas transacções envolviam dois contratos distintos, assinados com cada uma 

das empresas: o cliente assinava um contrato de locação financeira com opção de 

compra com a IFIM, sendo desta forma cobrado IVA sobre os pagamentos (pelo uso de 

um veículo motorizado com uma opção de compra). No mesmo contrato era incluída a 

obrigação de o cliente contratar, separadamente (à Italservice), uma caução, 

correspondente aos custos do veículo não cobertos pelo pagamento da locação e a 

prestação de uma garantia ilimitada. Em troca, a Italservice segurava o veículo contra 

todos os riscos, excepto o de responsabilidade civil, garantindo ainda - com a atribuição 

da garantia ilimitada - o cumprimento das obrigações, em favor da IFIM, em nome do 

cliente. Em troca, o cliente teria que pagar pelos serviços com antecedência, sendo esse 

pagamento não sujeito a IVA, uma vez que estaria associado com as prestações de 

seguro.  
                                                            
129 Acórdão Emsland-Stärke, já citado. 
130 Acórdão Centros, já citado. 
131 Acórdão Gemeente Leusden e Holin Groep, já citado. 
132 Acórdão do TJ de 21 de Fevereiro de 2008, Part Service, C-425/06. 
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Desta forma, o contrato de locação, separadamente considerado, obtinha uma 

margem reduzida de lucro (a generalidade dos contratos tinha apenas uma cláusula de 

1% sobre o valor de custo do contrato), pelo que a “maior fatia” acabava por ser obtida 

no preço elevado cobrado pelo contrato do seguro. Posteriormente a IFIM recebia uma 

comissão da Italservice relativamente a serviços de intermediação de serviços, sendo 

esta comissão também facturada sem IVA. 

As autoridades fiscais italianas argumentaram que, apesar de os acordos 

assinados pelas diversas partes serem aparentemente independentes, estes formavam, 

efectivamente, um único contrato de locação. A retribuição paga pelo cliente para o 

leasing tinha sido artificialmente reduzida para diminuir o valor tributável em sede de 

IVA ficando, desta forma, o papel do locador distribuído entre Italservice e a IFIM. 

A Italservice argumentou que as operações foram estruturadas por “razões 

económicas válidas”, associadas com o marketing (lançamento de um novo produto 

financeiro com prémios reduzidos), organização (separação das tarefas de gestão de 

riscos: seguros, valores mobiliários e de financiamento gestão de uma frota de veículos) 

e garantia de financiamento (como a garantia de depósitos para o cumprimento das 

obrigações do cliente). 

O Supremo Tribunal Italiano considerou que podíamos estar perante uma 

situação de abuso à directiva, pelo que colocou duas questões ao TJ: i) para a definição 

de prática abusiva, como deve a expressão "finalidade essencial", ser interpretada? Deve 

desconsiderar-se a operação caso o abuso seja o objectivo principal ou apenas quando 

for o único objectivo?; ii) podem transacções, como as em causa ser considerada como 

uma prática abusiva, nos termos da Sexta Directiva? 

O TJ esclareceu, na resposta à primeira questão, que a terminologia “finalidade 

essencial” anteriormente utilizada, referia-se à finalidade principal da operação: “a 

Sexta Directiva deve ser interpretada no sentido de que se pode considerar que existe 

uma prática abusiva quando o objectivo de obter uma vantagem fiscal constitui o fim 

essencial da operação ou das operações em causa.”133 Em relação à segunda questão, o 

TJ, apesar de deixar alguns critérios interpretativos, remeteu para os tribunais nacionais 

a avaliação das provas apresentadas no sentido de aferir se as transacções revelavam 

características de uma única transacção ou, de facto, de diversas transacções 

independentes. 

                                                            
133 Vide Part Service, já citado, § 45 (nosso sublinhado). 
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Em relação aos critérios interpretativos, o TJ regressou ao teste de Emsland-

Stärke, analisando os dois elementos subjacentes à transacção. Em primeiro lugar 

constatou que o serviço principal que está a ser prestado é a locação de veículos, o que é 

normalmente sujeito a IVA. Ora o facto de a empresa ter estruturado as transacções de 

uma forma complexa e de modo contrário ao objectivo da sexta directiva, excede os 

motivos para a atribuição das isenções nesta prevista. Em relação ao motivo, o TJ 

remeteu para o órgão jurisdicional de reenvio a avaliação, nomeadamente a questão de 

saber se os motivos económicos alegados (reestruturação dos serviços, organização 

comercial, marketing, entre outros) eram efectivamente os motivos principais da 

operação. 

 

Weald Leasing134 

 

Neste caso discutia-se a admissibilidade de série de transacções efectuadas no 

seio de um grupo de empresas (o grupo Churchill). Este dedicava-se 

predominantemente à prestação de serviços de seguros, os quais se encontram isentos de 

IVA. 

Em termos organizacionais o grupo encontrava-se dividido em três empresas: i) 

a Churchill Management Limited (doravante CML), e suas subsidiárias; ii) Churchill 

Accident Repair Centre (CARC); iii) Weald Leasing (Weald). Ambas as subsidiárias 

eram sujeitos passivos autónomos de IVA, apesar de serem detidas a 100% pela CML. 

As sociedades originárias eram a mãe (CML) e a subsidiária (CARC) as quais 

beneficiavam de um pro-rata de IVA de 1%. 

Em face desse regime especial, e tendo o grupo Churchill necessitado de adquirir 

vários equipamentos necessários para as actividades do grupo, a CML decidiu criar uma 

nova subsidiária, a Weald Leasing, a qual seria um sujeito passivo normal de IVA 

(podendo deduzir todo o IVA liquidado). A operação consistia no seguinte: A sociedade 

SUAS (detida por um consultor fiscal do grupo) adquiria os bens, que depois eram 

locados à Weald e sublocados às outras duas sociedades. O objectivo último era o de 

evitar o pagamento à cabeça do IVA, diferindo o mesmo pelo tempo que os contratos de 

locação durassem. 

                                                            
134 Acórdão do TJ de 22 de Dezembro de 2010, Weald Leasing Limited, C-103/09. 
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As autoridades fiscais (commissioners) recusaram à Weald a dedução do IVA 

pago a montante, pelos bens locados, alegando que as referidas locações não eram 

actividades económicas (da Weald) e que constituíam abuso. Por seu turno, a Weald 

considerava que a locação financeira, de per se, não constituía um abuso à sexta 

directiva do IVA e, de qualquer forma, as operações não tinham sido efectuadas com o 

único objectivo de obter vantagens fiscais. 

Os Commissioners (na sequência da decisão em Halifax) decidiram centrar-se no 

segundo argumento, o do abuso. No âmbito desse litígio, o TJ foi chamado a 

pronunciar-se, para a resolução de duas questões: i) saber se, no caso em que um 

comerciante com um negócio em grande parte isento, adoptar uma estrutura de locação 

financeira de activos que envolve um terceiro intermediário (em vez de adquirir 

directamente os bens) recorrendo à estrutura de locação financeira de activos de forma a 

obter uma vantagem fiscal, seria contrário ao objectivo prosseguido pela sexta directiva, 

na acepção do §74 do acórdão Halifax, e; ii) tendo em conta o facto de a sexta directiva 

do IVA contemplar a locação financeira de activos por comerciantes isentos ou 

parcialmente isentos, e tendo em conta a referência do TJ a [operações] comerciais 

normais nos § 69 e 80 do acórdão Halifax e no § 27 do acórdão Ampliscientifica, e 

também a ausência de tal referência no acórdão Part Service, a locação financeira por 

um comerciante isento ou parcialmente isento constituiu uma prática abusiva se, no 

âmbito das respectivas operações comerciais normais, este não se dedicar a transacções 

de locação financeira.  

O TJ começou por averiguar se era contrário à sexta directiva o recurso às 

operações de leasing de activos, envolvendo uma empresa intermediária, em vez da 

aquisição directa. Aqui recordou que a escolha do agente por uma ou outra operação se 

baseia em vários factores, nomeadamente tributários. Quando a sexta directiva lhe dá a 

possibilidade de escolher entre duas possibilidades, não exige que ele escolha aquela 

envolve o pagamento de um maior montante a título de IVA. No caso em apreço, o 

objectivo essencial das concretas operações de leasing foi a obtenção de uma vantagem 

fiscal, ou seja, diferir o pagamento do IVA sobre as compras em questão, de modo a 

reparti-lo pela vida útil dos bens locados. 

O TJ recordou que, para existir abuso terá que ser aferido se, para além do 

cumprimento das condições formais para a aplicação das disposições pertinentes da 

sexta directiva, a finalidade prosseguida pela operação se apresenta contrária à 
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finalidade dessas disposições. O TJ notou que as vantagens associadas às operações de 

leasing estavam previstas no âmbito da sexta directiva. Assim, a vantagem que pudesse 

surgir através do recurso a tais transacções em si, não constituía uma vantagem fiscal 

ilegítima ou cuja concessão seria contrária com a finalidade da legislação europeia. 

Subsequentemente, os juízes notaram que cada uma das empresas iria, de 

qualquer modo, pagar o IVA que seria devido mesmo se estas operações colocadas em 

crise não tivessem tido lugar pelo que não existiria uma redução da receita global de 

IVA. De fato, se Weald tinha direito à dedução do IVA sobre os bens que comprou, era 

porque não exercia actividades isentas, mas sujeitas. Da mesma forma, CML e CARC 

não poderiam deduzir o IVA sobre as rendas pagas à SUAS e continuariam, mesmo 

depois da operação, a só poder deduzir 1% do valor. Além disso, recorrer a uma 

operação de leasing em relação a um activo não significa automaticamente que o 

montante do IVA sobre essa operação será menor do que seria pago se o activo tivesse 

sido adquirido. 

Como é normal, a decisão final no caso foi remetida para o órgão nacional de 

reenvio, mas sujeita a estritas instruções interpretativas: “assim sendo, o órgão 

jurisdicional de reenvio deverá determinar, por um lado, se as condições contratuais 

relativas às operações de locação financeira em causa no processo principal são 

contrárias às disposições da Sexta Directiva e da legislação nacional que a transpõe.”135. 

E prosseguiu: “por outro lado, esse órgão jurisdicional deverá igualmente determinar se 

a implicação de uma sociedade terceira intermediária nessas operações, no caso 

vertente, a SUAS, é de natureza a impedir a aplicação dessas disposições.”136 

Por último, o TJ concluiu que se o órgão (doméstico) de reenvio considerar que 

existiu abuso, este terá de redefinir as transacções, desconsiderando a existência da 

empresa SUAS e desconsiderando as operações de leasing e os seus efeitos contratuais 

restabelecendo assim as condições existentes na ausência destas práticas abusivas.

                                                            
135 Vide Weald Leasing, já citado, § 39. 
136 Vide Weald Leasing, já citado, § 40. 
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3 – O abuso em matéria de Fiscalidade Directa 

 

3.1 - O abuso em matéria de Fiscalidade Directa Harmonizada 

 

3.1.1 – O abuso no texto das Directivas 

 

Nesta secção centraremos a nossa atenção para o domínio da fiscalidade directa 

harmonizada. Apesar de, como já dissemos, a maioria dos desenvolvimentos se 

registarem ao nível jurisprudencial, o certo é que a generalidade das directivas 

existentes nesta área inclui uma referência (mais ou menos expressa) à proibição de 

práticas abusivas. Assim, o nosso estudo desta área começará por uma leitura atenta 

destas referências. 

 

Directiva fusões, cisões e aquisições 

 

Nos termos desta directiva137, as operações de fusão, cisão, entradas de activos e 

permutas de participações sociais entre empresas residentes na União Europeia, assim 

como as transferências de sede dentro da União Europeia, são efectuadas com 

neutralidade fiscal, desde que cumpridas as condições previstas na directiva. 

O art. 15º da referida directiva dispõe que: “qualquer Estado-Membro poderá 

recusar aplicar, no todo ou em parte, o disposto nos títulos II, III e IV ou retirar o 

benefício de tais disposições sempre que a operação de fusão, de cisão, de entrada de 

activos ou de permuta de acções: a) Tenha como principal objectivo ou como um dos 

principais objectivos a fraude ou a evasão fiscais; o facto de uma das operações 

referidas no artigo 1° não ser realizada por razões económicas válidas, tais como a 

reestruturação ou a racionalização das actividades das sociedades que participam na 

operação, pode constituir presunção de que essa operação tem como principal objectivo 

ou como um dos principais objectivos a fraude ou a evasão fiscais”138. Assim, e como 

se pode concluir meramente pela leitura da letra do dispositivo, a directiva inclui uma 

instrução específica, legitimando um Estado-Membro a legislar no sentido de retirar os 

                                                            
137 Directiva 90/434/CEE do Conselho, de 23 de Julho de 1990, relativa ao regime comum aplicável às fusões, cisões, entradas de 
activos e permutas de acções entre sociedades de Estados-Membros diferentes. 
138 O itálico é nosso. 
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benefícios constantes da mesma nos casos abusivos, descritos como os casos de 

ausência de “razões económicas válidas”139. 

 

Directiva mães-afiliadas 

 

De acordo com a directiva mães-afiliadas140, a distribuição de resultados entre 

empresas mães e afiliadas está isenta de tributação, desde que cumpridos determinados 

requisitos. 

A proibição de práticas abusivas é bastante minimalista: no art. 1º, n.º 2 dispõe-

se que: “a presente directiva não impede a aplicação das disposições nacionais ou 

convencionais necessárias para evitar fraudes e abusos”. 

Apesar de não se encontrar a mesma densificação que na directiva fusões, cisões 

e aquisições, é claro que também neste contexto os benefícios das directivas podem ser 

negados em casos abusivos141. 

 

Directiva dos Juros e Royalties 

 

Nos termos desta directiva142, o pagamento de juros e royalties entre empresas 

na União Europeia encontra-se isento de retenção na fonte, desde que cumpridas 

determinadas condições (ambas as sociedades revistam uma das formas de sociedade 

previstas no anexo da Directiva; ambas estejam sujeitas a imposto sobre o rendimento; 

exista uma relação directa de capital entre ambas superior ou igual 25%, ou sejam 

directamente detidas com uma participação igual ou superior a 25% por uma terceira 

empresa, que cumpra os dois requisitos acima referidos, desde que, em qualquer dos 

casos, a participação seja detida por um mínimo de dois anos).143 

Nesta directiva está também previsto, no artigo 5º, que: “1. A presente directiva 

não impede a aplicação das disposições nacionais ou convencionais necessárias para 

evitar fraudes e abusos; 2. Os Estados-Membros podem, no caso de operações para as 

                                                            
139 Para uma análise mais detalhada sobre a directiva ver HOFSTATTER, Matthias, HOHENWARTER, Daniela, “The Merger Directive” 
in: LANG, Michael et al, Introduction to European Tax Law on Direct Taxation, Wien, Linde, 2008, pp. 111-135. 
140 Directiva 90/435/CEE, do Conselho, de 23 de Julho de 1990, relativa ao regime fiscal comum aplicável às sociedades-mãe e 
sociedades afiliadas de Estados-Membros diferentes. 
141 Para uma análise mais detalhada sobre a directiva ver TENORE, Mario, “The Parent-Subsidiary Directive” in: LANG, Michael et 
al, Introduction to European Tax Law on Direct Taxation, Wien, Linde, 2008, pp. 95-111. 
142 Directiva 2003/49/CE, do Conselho, de 3 de Junho de 2003, relativa a um regime fiscal comum aplicável aos pagamentos de 
juros e royalties efectuados entre sociedades de Estados-Membros diferentes. 
143 Para uma análise mais detalhada sobre a directiva ver HRISOV, Dimitar, “The Interest and Royalty Directive” in: LANG, Michael 
et al, Introduction to European Tax Law on Direct Taxation, Wien, Linde, 2008, pp. 135-149. 
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quais o motivo ou um dos principais motivos é a elisão, a evasão ou fraude fiscal, 

retirar os benefícios da presente directiva ou recusar a aplicação da presente 

directiva.”144  

 

Directiva da Poupança 

 

A directiva da poupança145 tem em vista permitir que os juros da poupança 

recebidos num Estado-Membro por sujeitos passivos singulares residentes noutro 

Estado-Membro sejam tributados no seu Estado de residência. Nesse sentido, cria um 

regime de troca de informações entre os Estados-Membros relativamente aos 

pagamentos de juros feitos por um “agente pagador” a um “beneficiário efectivo” 

residente na União Europeia. Em alternativa à troca de informações, alguns países 

(Luxemburgo e Áustria146) aplicam transitoriamente uma retenção na fonte, cuja taxa 

vai incrementando com o decurso dos anos147. 

A directiva nasce de uma tentativa dos Estados-Membros de, através da troca de 

informações, combater a fraude e evasão ao nível das poupanças e dos juros decorrentes 

da mesma. Assim, e apesar de a directiva não conter uma menção expressa ao abuso, na 

mesma podem encontrar-se duas referências indirectas. No artigo 4º pode ler-se que “as 

normas de direito fiscal dos Estados-Membros destinadas a combater os abusos ou as 

fraudes não devem (…) constituir um meio de discriminação arbitrária nem uma 

restrição dissimulada à livre circulação de capitais e pagamentos (…)”. Por seu turno, 

no artigo 10º indica-se que “dado que o objectivo da presente directiva não pode ser 

suficientemente realizado pelos Estados-Membros, por causa da falta de uma 

coordenação dos sistemas nacionais de tributação dos rendimentos da poupança, e pode, 

portanto, ser melhor alcançado ao nível comunitário, a Comunidade pode tomar 

medidas em conformidade com o princípio da subsidiariedade consagrado no artigo 5 º 

do Tratado”.  

De acordo com o princípio da proporcionalidade, consagrado no mesmo artigo, a 

presente directiva “limita-se ao mínimo necessário para atingir aqueles objectivos e não 

excede o necessário para o efeito.”. Assim, o texto da directiva parece-nos impor apenas 
                                                            
144 O itálico é nosso. 
145 Directiva 2003/48/CE, do Conselho, de 3 de Junho de 2003, relativa à tributação dos rendimentos da poupança sob a forma de 
juros, já citada. 
146 Até recentemente, também a Bélgica fazia parte deste sistema transitório. Actualmente enquadra-se no regime normal, tendo 
aceite a troca de informações sobre estes rendimentos com os seus parceiros da União Europeia. 
147 O incremento da taxa de retenção na fonte, tem em vista pressionar estes países a abandonar o regime transitório. 
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o limite da proporcionalidade em relação às medidas que os Estados-Membros possam 

adoptar no combate à fraude e evasão fiscal148. 

À semelhança do que ocorre na tributação indirecta harmonizada, também neste 

âmbito a densificação do conceito de abuso tem tido lugar, sobretudo por acção do TJ, 

como veremos seguidamente. 

 

3.1.2 – A emergência do conceito na jurisprudência em matéria de fiscalidade 

directa harmonizada 

 

Leur Bloem 

 

Leur-Bloem149 é o primeiro acórdão a incidir especificamente sobre a 

interpretação do actual art. 15º da Directiva 90/434/CEE150 e, em especial, sobre o 

sentido, conteúdo e alcance da expressão “razões económicas válidas”. 

A Sr. Leur Bloem era accionista única e administradora de duas empresas 

holandesas. Através de uma operação de reestruturação, a Srª. Leur Bloem pretendia 

criar uma sociedade holding e entrar para o capital desta nova sociedade holding com as 

acções que detinha nas outras duas sociedades holandesas. Desta forma, ela seria 

directamente proprietária da holding, a qual, por seu turno, deteria as duas sociedades já 

existentes (assim, e como resultado, as duas sociedades seriam detidas directamente 

pela holding e indirectamente pela Srª. Leur Bloem, que controlaria a holding). Todas as 

sociedades eram e continuariam a ser residentes na Holanda. A operação foi estruturada 

como uma “fusão por troca de acções”, nos termos da qual, qualquer ganho com a 

transferência de acções, no âmbito da operação, estaria isento de tributação, sendo ainda 

possível (respeitadas certas condições) fazer o reporte/compensação de perdas no 

interior da nova entidade (grupo) criada. 

A Administração fiscal holandesa acabou por negar conceder à operação os 

benefícios decorrentes da directiva, nomeadamente o regime especial de isenção de 

imposto sobre as mais-valias, assim como a possibilidade de compensação de eventuais 

perdas no interior da nova entidade fiscal. Para tal, recorreu à disposição interna 

                                                            
148 Para uma análise mais detalhada sobre a directiva ver HEIDENBAUER, Sabine, “The Savings Directive” in: LANG, Michael et a.l, 
Introduction to European Tax Law on Direct Taxation, Wien, Linde, 2008, pp. 149-161. 
149 Acórdão do TJ de 17 de Julho de 1997, Leur-Bloem, C-28/95. 
150 Directiva 90/434/CE, do Conselho, de 23 de Julho de 1990, já citada. 
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holandesa151, a qual se aplicava indistintamente a re-organizações internas e 

transfronteiriças e que dispunha que a aplicação do regime fiscal específico das fusões 

se reservava às operações que tivessem o fim de “reunir de modo duradouro, a empresa 

dessa sociedade e a de outra numa mesma entidade”152. Como se pode ver, tal 

dispositivo acaba por meramente transpor o clausulado anti-abuso previsto na Directiva. 

Ou seja, e chamando à atenção para este pormenor, apesar de estarmos perante 

uma situação puramente interna, a normação presente na Directiva acaba por ser 

aplicável uma vez que o legislador holandês optou por submeter ao mesmo regime as 

situações internas e intra-europeias. E foi essa extensão que acabou por estar na base da 

aceitação, pelo TJ, deste caso. 

Apesar de se reconhecer, aos Estados-Membros, a liberdade para a criação de 

normas anti-abuso específicas para as situações transnacionais153, o TJ pormenoriza que 

as mesmas não podem proceder a uma exclusão automática de certas categorias de 

operações com base em critérios gerais pré-determinados154. De facto, tais normas não 

incidiram especificamente sobre as operações que tivessem “como principal objectivo 

ou como um dos principais objectivos a fraude ou a evasão fiscais” e acabariam por 

excluir dos benefícios da directiva situações perfeitamente legítimas155, podendo abarcar 

operações perfeitamente válidas – não sendo assim compatível com o ordenamento da 

União Europeia. 

O acórdão acaba por proceder a um elenco extenso de vários elementos centrais 

da noção de abuso (bem como dos limites à política anti-abuso que pode ser 

implementada pelos Estados-Membros) os quais continuam a ser seguidos pela 

jurisprudência actual. 

 

Kofoed 

 

A situação fáctica de Kofoed156 é relativamente fácil de descrever. A empresa 

dinamarquesa Cosmopolit era detida por dois accionistas, Hans Markus Kofoed e Niels 

Toft, cada um dos quais com uma participação de 50% do capital social da sociedade. 

                                                            
151 Art. 14º, n.º 2, b), da lei de 1964, relativa à tributação do rendimento de pessoas colectivas. 
152 Art. 14º, n.º 2, b), da lei de 1964, relativa à tributação do rendimento de pessoas colectivas. 
153 Nomeadamente, as que não tivessem na sua base uma operação economicamente válida. 
154 Nos termos do anteriormente decidido no acórdão do TJ de 31 de Março de 1993, Kraus, C-19/92. 
155 Sendo assim excessiva e violando a máxima da proporcionalidade. 
156 Acórdão de 5 Julho de 2007, Kofoed, C-321/05. 
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Em 1993 estes fundaram, conjuntamente, uma empresa com sede na Irlanda, dotada do 

capital mínimo exigido pela lei irlandesa – a Dooralong. 

Posteriormente, e como accionistas únicos da Dooralong, aprovaram um 

aumento de capital, mediante a emissão de novas acções. No sentido de perfazer as 

entradas necessárias a esse aumento de capital, Markus Kofoed e Niels Toft deram, 

como entrada, a totalidade das acções que eles detinham na Cosmopolit. Assim, a 

Dooralong passou a deter totalidade do capital da empresa Cosmopolit que continuou a 

ser detida em partes iguais, mas agora apenas indirectamente, por Hans Markus Kofoed 

e Niels Toft. 

Dois dias após a transacção, a Cosmopolit pagou um dividendo à empresa mãe 

Dooralong, o qual foi dois dias mais tarde re-distribuído aos seus dois únicos 

accionistas, Kofoed e Toft. 

No decorrer da operação o Sr. Kofoed solicitou a isenção da tributação do 

rendimento, tanto no que toca aos dividendos recebidos da empresa irlandesa (ao abrigo 

da CDT Dinamarca/Irlanda), como no respeitante aos ganhos resultantes da troca de 

acções anteriores (no âmbito da operação de reestruturação), nos termos dos 

dispositivos dinamarqueses, resultantes da transposição da directiva das fusões.  

As autoridades fiscais rejeitaram este último pedido de isenção, alegando que o 

pagamento dos dividendos e a troca de acções eram uma só transacção, fazendo parte da 

operação de permuta de acções. Desta forma, a operação excedia o limite previsto na 

directiva fusões (ou seja, excedia o valor de 10% de valor em dinheiro, em relação ao 

valor nominal das acções trocadas). Kofoed recorreu dessa decisão para o tribunal 

dinamarquês, que solicitou ao TJ que se pronunciasse sobre a questão. 

O TJ fraccionou a sua decisão em dois pontos: numa primeira fase analisou se, 

conforme o alegado pela administração fiscal dinamarquesa, a distribuição de 

dividendos poderia ser considerada como um pagamento em dinheiro para a 

aquisição/troca de acções; numa segunda fase analisou a existência de um eventual 

abuso nesta transacção. 

Relativamente à primeira, o TJ não encontrou qualquer indício que demonstrasse 

que o dividendo em questão fazia parte da contrapartida da aquisição em análise. O TJ 

observou que não houve acordo prévio, no sentido de instituir uma obrigação de 

distribuição de dividendos. Consequentemente, os dividendos não poderiam ser 

incluídos como parte da retribuição pela aquisição, e, por conseguinte, a troca de acções 
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estaria ao abrigo das disposições da directiva de fusões, cisões e aquisições, não estando 

sujeita a tributação. 

 Relativamente à segunda questão e apesar da alegação de Kofoed, de que a 

norma anti-abuso constante da directiva não tinha sido transposta para o direito interno 

dinamarquês, o TJ considerou que a proibição de práticas abusivas constituía um 

princípio geral de direito da União Europeia e que, por esse facto, não necessitava de 

uma específica operação de transposição, muito menos quando a legislação em vigor 

consistia na transposição da directiva europeia157.  

Efectuando uma interpretação cuidadosa da cláusula anti-abuso prevista no art. 

15º (ex art.º 11º) da directiva de fusões, cisões e aquisições158 e invocando as suas 

decisões anteriores em Halifax e Cadbury Schweppes159, o TJ considerou que “o artigo 

11.° [actual art. 15º], n.° 1, alínea a), da Directiva 90/434 reflecte o princípio geral do 

direito comunitário de que o abuso de direito é proibido. Os particulares não podem tirar 

partido, abusiva ou fraudulentamente, das normas do direito comunitário. A aplicação 

destas não pode estender-se ao ponto de abranger práticas abusivas, isto é, operações 

realizadas não no âmbito de transacções comerciais normais, mas apenas com o 

objectivo de usufruir abusivamente dos benefícios previstos no direito comunitário”160  

 O TJ considerou que bastaria interpretar em conformidade com o direito da 

União Europeia (neste caso em conformidade com a cláusula anti-abuso da Directiva), o 

dispositivo da cláusula geral anti-abuso dinamarquesa, para ser possível a aplicação do 

“princípio geral” proibição de práticas abusivas, de que o art. 15º era meramente 

expressão. 

Esta decisão converteu-se num marco da jurisprudência europeia no âmbito do 

abuso uma vez que aponta claramente para um reconhecimento formal de um princípio 

geral da União Europeia de proibição de práticas abusivas. 

  

                                                            
157 Nas palavras do tribunal “a transposição de uma directiva para o direito interno não exige necessariamente que todos os Estados-
Membros tenham de tomar uma iniciativa legislativa. Da mesma forma, e como a Advogada Geral sublinha no § 62 das suas 
conclusões, o contexto jurídico geral pode, em determinados casos, ser suficiente para a transposição de uma directiva, em função 
do conteúdo desta, não sendo por isso necessária a reprodução formal e expressa das disposições de uma directiva em normas 
nacionais específicas” – nos termos do acórdão Kofoed, já citado. 
158 Já citada. 
159 Acórdão do TJ de 12 de Setembro de 2006, Cadbury Schweppes, C-196/04, a que nos referiremos posteriormente quando 
analisarmos a jurisprudência em matéria de fiscalidade directa não harmonizada. 
160 Nos termos do acórdão Kofoed, já citado, § 38. 
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Zwijnenburg 

 

Zwijnenburg161 refere-se de novo à problemática do abuso no contexto da 

directiva mães-afiliadas.162 

A sociedade holding Modehuis A. Zwijnenburg BV (doravante Modehuis) 

dedicava-se à venda de roupas, operando em duas lojas numa cidade pequena da 

Holanda. Um das lojas era propriedade da Modehuis; a outra funcionava num imóvel 

arrendado à sociedade A. Zwijnenburg Beheer BV (Beheer), uma sociedade imobiliária. 

As sociedades eram dominadas por familiares. O Sr. A.J. Zwijnenburg e esposa 

(pais) detinham a (Beheer), sociedade imobiliária proprietária do imóvel onde estava 

instalada a segunda loja da Modehuis. O objectivo final deles era o de passar a 

propriedade dessa loja para o filho (L.E. Zwijnenburg), o qual, por seu turno, era o 

sócio único da Modehuis. 

Esta transferência do património imobiliário dos pais para o filho era um 

processo já longo, que se tinha sido iniciado em 1990, quando se decidiu que: i) numa 

primeira fase Modehuis (do filho) iria transferir os seus negócios de roupas e o imóvel 

que possuía para a sociedade Beheer (do pai), recebendo a Modehuis, em contrapartida, 

partes do capital social da sociedade Beheer.  

Ao abrigo da legislação em vigor e da transposição da directiva de fusões, cisões 

e aquisições para o normativo nacional holandês, a fusão das sociedades era isenta163. 

Posteriormente, a Modehuis (do filho) compraria as acções remanescentes da Beheer ao 

Sr. A.J Zwijnenburg e à sua esposa (pai e mãe), passando a Modehuis a deter a 

totalidade do capital da Beheer com uma opção de compra. 

Com estas operações, pretendia-se transferir a propriedade do imóvel da segunda 

loja dos pais para o filho (apesar de isto ter sido feito indirectamente, através das 

sociedades que ambos detinham). Ao mesmo tempo, pretendia-se evitar o pagamento do 

imposto sobre as transacções de direitos (no valor de 6%) caracterizando essa 

transferência como um segmento da operação de reestruturação empresarial164.  

                                                            
161 Acórdão do TJ de 20 de Maio de 2010, Zwijnenburg, C-352/08. 
162 Directiva 90/434/CEE, já citada. 
163 O artigo 15.° da Lei holandesa, de 1970 , relativa aos Impostos sobre as Transmissões de Direitos (“wet op belastingen van 
rechtsverkeer”), dispunha o seguinte: “está isenta de imposto, nas condições estabelecidas pelo regulamento da administração 
pública, a aquisição (…) em caso de fusão, de cessão e de reorganização interna”. 
164 Imposto sobre as transacções imobiliárias. 



O Abuso em Direito Fiscal Europeu 

59 

 

A administração fiscal holandesa recusou a isenção ao abrigo da cláusula anti-

abuso165 (aplicável tanto às fusões internas como às transfronteiriças). Alegou que o 

benefício atribuído pela norma em questão, que correspondia à transposição para o 

normativo holandês da directiva de fusões cisões e aquisições, não era aplicável uma 

vez que o principal objectivo desta transacção era o de evitar a tributação sobre a 

operação imobiliária, sendo por isso abusiva. A empresa recorreu para o Supremo 

Tribunal Administrativo que remeteu a questão para o TJ. 

De modo preliminar, e em consonância com sua jurisprudência anterior, o TJ 

decidiu que era competente para responder à questão. Isto porque, e apesar de se tratar 

de uma situação puramente interna, a norma aplicável à transacção recorria aos termos 

propostos pela directiva e a nomenclatura europeia. 

Em relação à questão central, a de saber se os benefícios da directiva poderiam 

ser negados quando uma operação de concentração tinha como objectivo a circunvenção 

a um imposto que não está abrangido pela directiva (o imposto sobre transacções de 

imóveis), o TJ considerou que estes benefícios não poderiam ser negados por este 

motivo, uma vez que o referido imposto estava fora do escopo da directiva. 

O TJ salientou ainda que uma excepção às disposições e benefícios de uma 

directiva, tal como constava da cláusula anti-abuso holandesa, teria de ser interpretada 

restritivamente. Dado que a directiva não se destinava a uma harmonização global de 

todos os impostos relativos às fusões, a mesma só poderia ser aplicada nos estritos 

termos em que foi adoptada. Assim, e como o imposto sobre transacções não se incluía 

no escopo dos impostos abrangidos pela Directiva, o abuso em relação àquele imposto 

não se poderia fazer nos termos do art. 15º da Directiva. 

Em termos gerais, este acórdão acaba por introduzir novas e nítidas fronteiras no 

que toca à noção de abuso presente na directiva. Numa apreciação global verificamos 

que o TJ apresenta uma visão mais prudente do que a da Advogada Geral. De acordo 

com esta, se a transacção global tem um objectivo económico legítimo, como a 

consolidação de um negócio, não é necessário verificar se o objectivo principal da 

operação é o de evitar o pagamento de um imposto. Isto, uma vez que a transacção 

estaria de acordo com o objectivo da directiva e a poupança de imposto com a 

racionalização da estrutura seria uma consequência querida pela mesma. No entanto, o 

                                                            
165 Também ela transposta do então artigo 11º da Directiva 90/434/CEE, já citada. 
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TJ acabou por não acolher na sua decisão esta linha de pensamento, limitando a sua 

resposta à questão levantada no pedido de decisão prejudicial. 

 

Foggia 

 

 O caso166 em análise refere-se, de novo, à interpretação do conceito de “razões 

comerciais válidas” contida na cláusula anti-abuso167 da directiva fusões, cisões e 

aquisições168. 

A questão foi suscitada no âmbito de uma reestruturação empresarial, que 

envolveu quatro sociedades gestoras de participações sociais (SGPS) detidas por um 

banco português. Tal operação implicou a fusão de três sociedades numa quarta, a 

holding Foggia SGPS. Esta fusão tinha como principal motivo a racionalização da 

estrutura do grupo e a consequente poupança de custos. Uma das sociedades fundidas 

apresentava elevados prejuízos169, que a Foggia SGPS pretendia deduzir aos seus lucros. 

 Este pedido de transmissibilidade de prejuízos estava sujeito, nos termos do 

artigo 75º do CIRC, a “autorização pelo Ministro das Finanças, mediante requerimento 

dos interessados entregue na Direcção-Geral dos Impostos até ao fim do mês seguinte 

ao do pedido do registo da fusão na conservatória do registo comercial”170. Tal pedido 

requeria: i) “a demonstração de que a fusão é realizada por razões económicas válidas, 

tais como a reestruturação ou racionalização das actividades das sociedades 

intervenientes”; ii) a demonstração de que a operação “se insere numa estratégia de 

redimensionamento e desenvolvimento empresarial de médio ou longo prazo, com 

efeitos positivos na estrutura produtiva, devendo ser fornecidos, para esse efeito, todos 

os elementos necessários ou convenientes para o perfeito conhecimento da operação 

visada, tanto dos seus aspectos jurídicos como económicos”171. Tais condições eram, 

em termos gerais, uma repetição dos requisitos exigidos para a autorização da fusão em 

si mesma. 

                                                            
166 Trata-se de um caso ainda pendente, resultante de um reenvio prejudicial do Supremo Tribunal Administrativo português, que 
recebeu o número C-126/10. 
167 “Os Estados-Membros podem recusar aplicar ou retirar o benefício de todas ou parte das disposições dos artigos 4.º a 14.º se for 
evidente que uma das operações referidas no artigo 1.º: a) Tem como principal objectivo, ou como um dos principais objectivos, a 
fraude ou evasão fiscais; o facto de a operação não ser executada por razões comerciais válidas como a reestruturação ou 
racionalização das actividades das sociedades que participam na operação pode constituir uma presunção de que a operação tem 
como principal objectivo ou como um dos principais objectivos a fraude ou evasão fiscais”. O itálico é nosso. 
168 Directiva 90/434/CEE, já citada. 
169 A título de curiosidade, na casa dos 3.500.000 euros. 
170 Artigo 75º nº 1 do CIRC. 
171 Artigo 75º nº 2 do CIRC. 
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 O Ministro das Finanças, apesar de ter autorizado a fusão, decidiu recusar a 

transmissibilidade de prejuízos, considerando que não existiam “razões economias 

válidas” para a mesma. A sua decisão baseou-se em dois postulados principais: i) o de 

que a companhia a incorporar não tinha actividade relevante como SGPS e o seu valor 

líquido apresentava-se residual para a companhia incorporante; ii) o de que a apesar de 

existirem vantagens notórias para a estrutura geral de custos do grupo, as mesmas 

seriam insignificantes no que toca à sociedade incorporante, ou seja, que de um ponto 

de vista da empresa ao nível individual a vantagem não era notória sendo apenas 

alcançada ao nível do grupo. 

De igual forma considerou que a inclusão da sociedade com perdas tinha em 

vista a poupança fiscal obtida com a transmissibilidade de prejuízos e que, desta forma, 

a transacção tinha subjacente apenas a intenção de obter uma vantagem fiscal. 

Esta posição foi sancionada pelo Tribunal Central Administrativo sul172, o qual 

ressalvou ainda que a avaliação do que constitui “razões económicas válidas” seria uma 

matéria de análise técnica e discricionária do Ministério das Finanças. Chamado a 

apreciar o caso, o Supremo Tribunal Administrativo decidiu suscitar o reenvio 

prejudicial, e colocar uma série de questões ao TJ. 

As questões colocadas foram as seguintes: “a) qual o sentido e alcance do 

disposto no artigo 11173º, nº 1, alínea a), da directiva 90/434/CEE, de 23 de Julho de 

1990, nomeadamente qual o conteúdo do conceito «razões económicas válidas» e do 

conceito «reestruturação ou racionalização das actividades» de sociedades participantes 

em operações abrangidas pela directiva 90/434/CEE? b) É compatível com essa norma 

comunitária o entendimento perfilhado pela Administração Tributária no sentido de 

ausência de razões económicas graves que justificassem o pedido de transmissibilidade 

de prejuízos fiscais formulado pela sociedade incorporante, para o que considerou não 

ser evidente, na perspectiva da sociedade incorporante, o interesse económico da 

incorporação, tendo em conta que a sociedade incorporada não desenvolveu qualquer 

actividade como sociedade gestora de participações sociais, nem detinha participações 

financeiras, dessa forma apenas transmitindo elevados prejuízos, não obstante ter 

considerado que a fusão era susceptível de consubstanciar um efeito positivo em termos 

de estrutura de custos do grupo?”174 

                                                            
172 No seu acórdão de 28 de Outubro de 2008, processo n.º 464/05. 
173 De novo, que corresponde ao actual artigo 15º da directiva. 
174 Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Supremo Tribunal Administrativo, em 20 de Maio de 2010, Foggia, C-126/10.  
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Apesar de ainda não ser conhecida a decisão do TJ, cremos que é possível, 

recorrendo à jurisprudência anterior na matéria, antecipar algumas das respostas que 

serão dadas pelo mesmo. 

Os pontos-chave do caso, e aqueles sobre os quais o TJ se terá que debruçar são, 

essencialmente, três: i) a aplicação do direito da União Europeia a situações puramente 

internas; ii) a admissibilidade da discricionariedade técnica por parte da administração 

fiscal / do Ministro das Finanças na definição das “razões económicas válidas”; iii) a 

definição da óptica de análise da expressão “razões economicamente válidas” dentro da 

operação (i.e., se a mesma deve ser aferida ao nível de cada uma das sociedades 

intervenientes, se ao nível do grupo formado ou mesmo se ao nível dos accionistas da 

sociedade incorporante). 

Relativamente ao primeiro assunto parece-nos claro, na esteira de Leur Bloem175, 

que se o legislador interno recorre a conceitos de direito da União Europeia tanto para a 

regulação das situações transnacionais (cobertas pela Directiva) como para as 

domésticas isto levará a que o TJ se considere competente para a interpretação desses 

conceitos (mesmo que a situação sub judice seja meramente interna) no sentido de 

evitar divergências na aplicação daqueles conceitos. Nas palavras do TJ “quando a 

legislação nacional se adequa, para as soluções que dá a situações puramente internas, 

às escolhidas em direito comunitário a fim, nomeadamente, de evitar o aparecimento de 

discriminações contra cidadãos nacionais ou, como no caso em apreço no processo 

principal, de eventuais distorções de concorrência, existe um interesse comunitário 

manifesto em que, para evitar divergências de interpretação futuras, as disposições ou as 

noções que se foram buscar ao direito comunitário sejam interpretadas de forma 

uniforme, quaisquer que sejam as condições em que se devem aplicar”176. Este parece 

ser, inclusive, o raciocínio subjacente ao pedido de reenvio prejudicial formulado pelo 

Supremo Tribunal Administrativo português177  

Em relação à discricionariedade, tradicionalmente a jurisprudência portuguesa 

aceita a existência de uma determinada margem, reservada à administração, para o 

preenchimento de conceitos amplos e indeterminados. A expressão “razões económicas 

                                                            
175 Acórdão de 17 de Julho de 1997, já citado. 
176 § 34 do acórdão Leur-Bloem, já citado. 
177 No mesmo sentido vide SILVA, Bruno da, “FOGGIA. Merger Directive. Meaning of the expression 'valid commercial reasons' in 
the abuse provision”, Highlights & Insights on European Taxation, 2010/9.8, p. 5. 
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válidas” poderia enquadra-se no âmbito destes conceitos178. No seio da jurisprudência 

do TJ, a orientação parece ser a inversa uma vez que este recusa reconhecer às 

administrações tributárias nacionais, espaços de discricionariedade sem margem para 

apreciação judicial. Ilustrativo desta posição é o acórdão Leur Bloem179 onde se afirma 

claramente que: “as autoridades nacionais competentes não podem limitar-se a aplicar 

critérios gerais pré-determinados, mas devem proceder, caso a caso, a uma análise 

global da operação. Segundo uma jurisprudência constante, essa análise deve poder ser 

objecto de uma fiscalização jurisdicional.”180. Adicionalmente, refere-se ainda que “a 

instituição de uma regra de carácter geral que exclui automaticamente certas categorias 

de operações do benefício fiscal, na base de [certos] critérios (…) haja ou não 

efectivamente evasão ou fraudes fiscais ultrapassaria aquilo que é necessário para evitar 

essa evasão ou fraudes fiscais, e prejudicaria o objectivo prosseguido pela directiva. 

Também seria essa a situação se a uma regra deixada à discrição da autoridade 

administrativa”181. Ambas as citações parecem evidenciar, de modo claro, que mesmo 

no caso de conceitos amplos ou indeterminados, deve existir sempre a possibilidade de 

uma posterior fiscalização jurisdicional, pelo que as autoridades nacionais não gozam de 

uma qualquer zona “soberana” de actuação. 

No que tange ao terceiro ponto, interessa determinar se é correcta a interpretação 

postulada na decisão do Ministro das Finanças de que a aferição da existência de “razões 

económicas válidas” deve ser feita ao nível das empresas individuais e não ao nível do 

grupo de empresas. Novamente, neste aspecto, socorremo-nos do acórdão Leur Bloem182 

bem como do próprio texto da directiva. Relativamente ao texto da directiva, no artigo 

15º consideram-se como “razões económicas válidas”, a “reestruturação ou 

racionalização das actividades das sociedades que participam na operação”183. Apesar de 

não clarificar univocamente a questão, o texto destacado parece referir-se ao conjunto da 

reestruturação ou da racionalização das actividades (no plural), pelo que se indica e que 

se deve ter em consideração é a pluralidade das operações que serão desenvolvidas no 

seio do grupo a constituir. O exercício que a directiva parece exigir é um exercício de 

prognose sobre a futura actividade do grupo. Esta interpretação parece ser a acolhida pelo 

                                                            
178 Como se verificou no caso Europeia, descrito SILVA, Bruno da, “FOGGIA. Merger Directive. Meaning of the expression 'valid 
commercial reasons' in the abuse provision”, Highlights & Insights on European Taxation, 2010/9.8, p. 5. 
179 Acórdão de 17 de Julho de 1997, já citado. 
180Acórdão Leur-Bloem, supra-referido, § 41. 
181 Acórdão Leur-Bloem, já citado, § 44. 
182 Acórdão de 17 de Julho de 1997, supra mencionado. 
183 De acordo com o artigo 15º da Directiva 90/434/CEE, já citada. 
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TJ no acórdão Leur Bloem quando indica que “o artigo 11° da Directiva 90/343 deve ser 

interpretado no sentido de que, para verificar se a operação em causa tem como principal 

objectivo ou como um dos principais objectivos a fraude ou a evasão fiscal, as 

autoridades nacionais competentes devem proceder, em cada caso, à apreciação global da 

referida operação”184”. 

Clarificado que a óptica deve ser a global, a resposta ao nosso problema parece 

ser mais fácil. Em Foggia, na própria decisão que autorizou a fusão (e que precedeu a 

decisão ora em questão, de negação da transmissibilidade de prejuízos) o Ministro das 

Finanças já havia reconhecido que a reestruturação em questão traria “vantagens notórias 

para a estrutura geral de custos do grupo”. Daí que, motivados por uma ideia de coerência 

e de logicidade, parece-nos difícil aceitar que por um lado se reconheça a existência de 

“razões económicas válidas” para a fusão e, depois se negue as mesmas “razões 

económicas válidas” para a transmissibilidade de prejuízos. Isto porque, além do mais, o 

critério de parametricidade para a aferição tanto da admissibilidade das reorganizações 

como para a transmissibilidade de prejuízos é, por opção do legislador, a mesma: a 

provisio das “razões económicas válidas” resultante da directiva. 

Note-se que o legislador português tinha a opção de submeter a transmissibilidade 

de prejuízos no contexto de fusões a requisitos mais apertados (ou simplesmente 

diversos) daqueles que vigoram para efeitos da autorização das fusões. De facto, o art. 6º 

apenas exige que, caso seja admitida a transmissibilidade de prejuízos, esta seja admitida 

em termos não discriminatórios, ou seja, não introduzindo condições diferentes para as 

operações domésticas e transnacionais185. 

Assim, e em nosso entender, o TJ deverá considerar a denegação da 

transmissibilidade de prejuízos por parte da Administração Fiscal, com base na 

inexistência de “razões económicas válidas”. Isto, e em especial, quando as condições 

para que se opere essa transmissibilidade (recorde-se, a existência de “razões económicas 

válidas”) são as mesmas que se aplicam para a autorização das operações de fusão, que, 

no caso concreto, foi aceite pela Administração Fiscal. Baseado nessa previsível 

orientação do TJ, o Supremo Tribunal Administrativo deve ver-se constrito a autorizar a 

transmissibilidade de prejuízos, também neste caso. 

                                                            
184 No ponto nº 2, al. b), da decisão. 
185 De acordo com o art. 6º da Directiva, “na medida em que os Estados-Membros apliquem (…) disposições que permitam a 
retoma, pela sociedade beneficiária, dos prejuízos da sociedade contribuidora ainda não deduzidos para fins fiscais, os Estados-
Membros tornarão extensivo o benefício dessas disposições à retoma, pelos estabelecimentos permanentes da sociedade beneficiária 
situados no seu território, dos prejuízos da sociedade contribuidora ainda não deduzidos para efeitos fiscais”. 
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3.2 – O abuso em matéria de Fiscalidade Directa não Harmonizada 

 

3.2.1 – Introdução 

 

Até agora analisamos a jurisprudência em matéria de abuso em fiscalidade 

harmonizada, tanto indirecta como directa harmonizada186. Vimos ainda que as áreas 

harmonizadas existentes em matéria de tributação directa, são bastante reduzidas devido à 

tradicional recusa de aceitar a “intromissão” da União nesta área. 

De facto, e durante várias décadas, vigorou a concepção de que a fiscalidade 

directa não contendia com a criação de um mercado único e que, por conseguinte, 

constituía reserva de soberania estatal187. 

A situação apenas se alterou em meados da década de oitenta, a partir do acórdão 

“Avoir Fiscal”188. De facto, o TJ passou a intervir de modo activo também na fiscalidade 

directa não harmonizada afirmando, e de modo estável, que “embora, no estado actual do 

direito comunitário, a matéria dos impostos directos não se encontre enquanto tal incluída 

na esfera de competências da comunidade, não é menos certo que os Estados-Membros 

devem exercer as competências que detêm respeitando o direito comunitário”189. 

Ao nível do direito europeu originário, foram consagrados diversas liberdades 

fundamentais, as quais são estruturantes da própria ideia de União Europeia. Assim, e 

neste contexto, o conceito de abuso prende-se não com a tensão directa entre a norma 

europeia e a transposição ou interpretação que da mesma é feita nos Estados-Membros 

mas com a densificação da interpretação e da delimitação das fronteiras dos direitos e de 

outras posições jurídicas subjectivas protegidas, que derivam dos Tratados e, em especial, 

das liberdades fundamentais.  

Em geral, serão consideradas compatíveis com o ordenamento europeu as normas 

internas que, não obstante a introdução de limites e restrições ao exercício das liberdades 

fundamentais por parte dos sujeitos, se limitem a evitar o aproveitamento indevido das 

liberdades fundamentais para além dos fins contidos nas mesmas. Actualmente, qualquer 
                                                            
186 Ou seja, casos referentes à proibição de práticas anti-abusivas em matérias cobertas pelas directivas, incluindo, em certos casos, a 
interpretação das cláusulas anti-abuso previstas nas próprias directivas. 
187 Esta é ainda uma das principais razões para que, e ainda hoje, a adopção de actos de direito secundário em matéria de fiscalidade 
directa tenha de ser feito com o voto unânime dos Estados-Membros. 
188 Acórdão do TJ de 28 de Janeiro de 1986, Comissão vs França (“Avoir Fiscal”), C-270/83. 
189 Esta citação, uma das mais repetidas na jurisprudência do TJ em matéria de fiscalidade directa foi retirada do § 21 do acórdão do 
TJ de 14 de Fevereiro de 1995, Schumacker, C-279/93. 
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norma doméstica com aplicação transnacional, que introduza uma situação de 

discriminação ou restrição relevante (dentro das quais se encontram as normas destinadas 

a combater as situações abusivas), podem ser objecto de apreciação por parte do TJ. 

Além disso, o TJ começou a reconhecer o “combate às práticas abusivas” 

(também aparece com a redacção de “luta contra a fraude e evasão fiscal”)190, como um 

dos motivos imperiosos de interesse geral que podem conduzir à aceitação (justificação) 

de uma medida prima facie discriminatória ou restritiva. 

 

3.2.2 – A emergência do conceito na jurisprudência em matéria de fiscalidade 

directa não harmonizada 

 

ICI191 

 

A empresa Coopers Animal Health Holdings Ltd (doravante Holding) era uma 

empresa holding residente no Reino Unido, que possuía participações, à data do caso 

sub judice, em 23 empresas de comércio. Quatro das filiais da holding estavam 

estabelecidas no Reino Unido, seis noutros Estados-Membros e treze em países 

terceiros. A Holding por seu lado era detida por um consórcio formado pela Imperial 

Chemical Industries plc (doravante ICI) e a Welcome Fundation Ltd, ambas residentes 

no Reino Unido que detinham, respectivamente, 49% e 51% em CAH. A CAH 

apresentou prejuízos nos períodos compreendidos entre1985 e 1987. 

De acordo com as disposições da Income and Corporation Taxes Act192 vigente 

no Reino Unido era permitido um sistema de dedução de prejuízos fiscais, entre 

membros do mesmo grupo, sob determinadas condições193. 

                                                            
190 Noções propositadamente não definidas (com clareza) na jurisprudência. 
191Acórdão do TJ de 16 de Julho de 1998, ICI, C-264/96. 
192 Section 258 a 264 do Income and Corporation Taxes Act 1970 (lei de 1970 relativa ao imposto sobre os rendimentos e ao 
imposto sobre as sociedades). 
193 Section 258 (5) e 258 (7) do Income and Corporation Taxes Act 1970 (lei de 1970 relativa ao imposto sobre os rendimentos e ao 
imposto sobre as sociedades) dispunham, de entre outras, as seguintes condições: “5. Para efeitos da presente secção e das seguintes 
do presente capítulo: a) duas sociedades são consideradas membros do mesmo grupo de sociedades se uma for subsidiária da outra a 
75% ou se ambas forem subsidiárias de uma terceira a 75%; b) "sociedade holding" é uma sociedade cuja actividade consiste, no 
todo ou principalmente, na detenção de acções ou obrigações de sociedades que sejam suas subsidiárias a 90% e que sejam 
sociedades comerciais ou industriais; c) "sociedade comercial ou industrial (trading) " é uma sociedade cuja actividade consiste, no 
todo ou principalmente, em comércio ou indústria.”; 
“7. Para efeitos desta secção e das seguintes do presente capítulo, por sociedade entende-se apenas uma pessoa colectiva com sede 
no Reino Unido; ao determinar, para os efeitos desta secção e das seguintes do presente capítulo, se uma sociedade uma subsidiária 
a 75% de outra sociedade, a primeira será considerada como não sendo detentora; a) de qualquer parte do capital por acções que 
possua directamente numa pessoa colectiva se qualquer lucro resultante da venda das acções for considerado como uma receita 
comercial resultante do seu comércio ou indústria, ou; b) de qualquer parte do capital por acções que possua indirectamente, e que é 
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Assim, a ICI procurado deduzir nos seus lucros tributáveis, ao abrigo do regime 

de tributação de grupos do Reino Unido, a percentagem dos prejuízos da CAH 

equivalente à sua participação no capital. 

Esta pretensão foi analisada e recusada pelos Inland Revenue Services que 

alegaram que a CAH não se constituía como uma holding de acordo com as disposições 

da Income and Corporation Taxes Act vigente no Reino Unido na Section 258 (5)(b), 

lida em conjugação com a Subsection (7) , uma vez que não cumpria os critérios para 

ser reconhecida como holding e a maioria das suas subsidiárias não eram residentes. 

Uma vez que foi invocado pela ICI a incompatibilidade da norma com o direito 

comunitário a Ouse of Lords decidiu suspendera instância e submeter ao Tribunal de 

Justiça as seguintes questões: (i) se a liberdade de estabelecimento se opõe à legislação 

de um Estado-Membro que, no caso de empresas estabelecidas neste Estado pertencente 

a um consórcio através do qual detêm uma sociedade holding, faz depender a atribuição 

de um benefício fiscal da exigência de que os negócios da empresa holding consistiam 

no todo ou principalmente, a detenção de acções de filiais com sede no Estado-Membro 

em causa; e (ii) se, sendo a legislação em causa tida como incompatível com o direito da 

União Europeia, esta decisão também o seria se essa limitação se restringisse apenas a 

empresas holding que possuíssem como subsidiárias essencialmente empresas não 

residentes na União Europeia (ou seja, se o reino Unido equiparasse as subsidiárias 

residentes na União Europeia a subsidiária residente). 

 Na sua decisão o TJ reafirma que “embora a fiscalidade directa seja da 

competência dos Estados-Membros, não é menos verdade que estes últimos a devem 

exercer no respeito do direito comunitário”194. De seguida passou à análise das duas 

questões submetidas. 

Relativamente á primeira questão, o TJ tendo em conta que se apresentava claro 

que a legislação do Reino Unido introduzia restrições às liberdades fundamentais, 

passou para a avaliação das justificações apresentadas pelo Reino Unido para a norma 

sub judice: reduzir o risco de evasão fiscal e evitar uma redução das receitas resultante 

                                                                                                                                                                              
propriedade directa de uma pessoa colectiva, em relação ao qual qualquer lucro resultante da venda das acções seja considerado uma 
receita comercial, ou; c) de qualquer parte do capital de que seja proprietária, directa ou indirectamente, uma pessoa colectiva com 
sede fora do Reino Unido”. 
194 Acórdão ICI, já citado, §19. 
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apenas da existência de filiais que não têm a sua sede nesse Estado195. Na análise ao 

primeiro ponto o TJ indicou que o combate à fraude e evasão fiscal era uma justificação 

válida para a restrição das liberdades fundamentais desde que a mesma se cingisse 

apenas a “excluir de um benefício fiscal os expedientes puramente artificiais cuja 

finalidade era contornar a lei fiscal do Reino Unido”196.  

No entanto indicou ainda que a legislação em causa no processo principal não 

tinha apenas esse objectivo específico. Quanto ao segundo ponto, e à semelhança de 

acórdãos anteriores o TJ considerou que a mesma “não pode ser considerada uma razão 

imperiosa de interesse geral que possa ser invocada para justificar uma desigualdade de 

tratamento em princípio incompatível com o artigo 52° do Tratado”197 

Relativamente à segunda questão o TJ indicou que, “quando o litígio submetido 

ao tribunal nacional é relativo a uma situação estranha ao âmbito de aplicação do direito 

comunitário, o tribunal nacional não é obrigado, por força do direito comunitário, a 

interpretar a sua legislação em conformidade com o direito comunitário nem a não 

aplicar essa legislação. Caso fosse apenas uma única e mesma disposição a não dever 

ser aplicada numa situação que cai sob a alçada do direito comunitário, podendo, no 

entanto, ainda ser aplicada a uma situação que não cai sob a sua alçada, incumbiria ao 

órgão competente do Estado-Membro em causa suprimir essa insegurança jurídica na 

medida em que esta pudesse pôr em causa os direitos decorrentes de normas 

comunitárias. Daí resulta que, em circunstâncias como as do litígio no processo 

principal, o artigo 5° do Tratado não obriga o tribunal nacional a interpretar a sua 

legislação cm conformidade com o direito comunitário nem a não aplicar essa legislação 

numa situação estranha ao âmbito de aplicação do direito comunitário.”198 

Este acórdão, apesar de não ter referido de forma expressa a adopção do abuso 

nas decisões do TJ em matéria de tributação directa não harmonizada (não tendo sido 

mesmo o termo abuso sequer referido durante todo o acórdão), este apresenta uma 

primeira abertura à sua introdução. Disso é evidência a introdução da figura de 

expedientes puramente artificiais como critério central de justificação para a restrição 

                                                            
195 Acórdão ICI, já citado, § 25. 
196 Acórdão ICI, já citado, §25. 
197 Acórdão ICI, já citado, § 28. 
198 Acórdão ICI, já citado, §34 e §35. 
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por parte dos Estados-Membros dos benefícios concedidos pelas liberdades 

fundamentais.  

  

Lankhorst-Hohorst199 

 

A sociedade “Lankhorts-Hohorst, GmbH”, (doravante LH GmbH), sediada na 

Alemanha tinha como única sócia a “Lankhorst-Hohorst BV” (LH BV), com sede na 

Holanda que, por sua vez, era totalmente detida pela sociedade “Lankhorst Taselaar 

BV” (LT BV). 

A LH BV, por contrato firmado a 1 de Dezembro de 1996, concedeu à primeira 

(LH GmbH) um empréstimo de DEM 3 000 000, reembolsável em dez prestações 

anuais, a uma taxa de juro variável, pagos no fim de cada ano. Tal empréstimo foi 

acompanhado de uma “carta de garantia”, nos termos da qual a mutuante renunciava ao 

reembolso caso a mutuária fosse demandada em processos judiciais por credores 

terceiros, funcionando este empréstimo, na substância, como uma injecção de fundos na 

empresa. 

Tal empréstimo permitiu à LH GmbH reduzir o mútuo solicitado a uma entidade 

bancária de DEM de 3 702 453,59 para DEM 911 174,70. Note-se que o primeiro 

empréstimo tinha sido motivado pela situação deficitária registada pela LH GmbH, a 

qual ascendeu, em 1998, a 1 503 165 DEM (de prejuízos). A LT BV recebeu 

pagamentos de juros no montante DEM 135 000 em 1997 e DEM 109 695 em 1998. 

Nos três exercícios fiscais em que este empréstimo vigorou, a LH GmbH registou 

prejuízos. 

A controvérsia centrava-se no tratamento, jurídico-tributário, dos juros pagos 

pela LH GmbH à LH BV nos exercícios fiscais de 1997 e 1998 como remuneração do 

empréstimo. A administração fiscal alemã (“Finanzamt Steinfurt”) considerava que tais 

montantes eram equiparáveis a uma “distribuição de lucros ocultos”, tendo-os 

consequentemente tributado à taxa de 30% nos termos do § 8 do 

Körperschaftsteuergesetz (KStG). A LH GmbH considerava que tais montantes não 

podiam deixar de ser vistos como “pagamento de juros” sendo por isso dedutíveis ao 

lucro tributável.  

                                                            
199 Acórdão do TJ de 12 de Dezembro de 2002, Lankhorst-Hohorst GmbH, C-324/00. 
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Dada esta discordância, foi interposta reclamação administrativa, cujos 

principais argumentos residiam no carácter discriminatório da norma, e no carácter 

automático do seu funcionamento (uma vez que a mesma se aplicava tanto a situações 

de elisão, como a situações totalmente legítimas, nos termos das condições vigentes no 

mercado para a concessão de empréstimos). 

A reclamação administrativa foi expressamente indeferida pelo “Finanzamt 

Steinfurt” em 14 de Fevereiro de 2000. Interposto recurso para a instância judicial, o 

“Finanzgericht Münster” após uma ponderação da jurisprudência pertinente do TJ em 

matéria de liberdade de estabelecimento, decide colocar a seguinte questão prejudicial: 

“o princípio da liberdade de estabelecimento dos nacionais de um Estado-Membro no 

território de outro Estado-Membro, previsto no art.º 43.º do Tratado que institui na 

Comunidade Europeia, na versão de 10 de Novembro de 1997, deve ser interpretado no 

sentido de que se opõe à regra constante do § 8 a da Körperschaftsteuergesetz (lei 

relativa ao imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas)?”200. 

 O TJ considerou que a norma em apreço comporta, de facto, uma situação de 

restrição à liberdade de estabelecimento. Isto porque, conforme salienta, os juros pagos 

por uma filial com sede na Alemanha a uma sociedade matriz com sede fora desse 

território são tratados diferentemente (e menos favoravelmente) do que idênticos 

rendimentos pagos por filiais alemãs a uma matriz também sediadas na Alemanha. Na 

verdade, não obstante o critério utilizado pelo § 8 da KStG para que a diferenciação de 

tratamento não seja o da nacionalidade, o certo é que “as sociedades residentes 

beneficiam, na grande maioria dos casos, do crédito de imposto ao passo que, regra 

geral, as sociedades estrangeiras não beneficiam”201. Logo há uma efectiva 

discriminação com base na nacionalidade. 

Seguidamente o TJ aprecia a existência de uma justificação para tal 

diferenciação de tratamento: i) constata que a norma em causa não pode arvorar-se no 

                                                            
200 A disposição em questão estatuía “n.º 1 – A remuneração do capital externo que uma sociedade de capitais, sujeita a tributação 
sem qualquer limitação, tenha recebido de um sócio sem direito a crédito de imposto que, no decurso do exercício em causa, tenha 
detido uma participação substancial no capital social inicial da sociedade, será considerada uma distribuição encoberta de 
dividendos quando (…) 2. haja sido acordada uma remuneração por referência a uma fracção de capital e o capital externo seja mais 
de três vezes superior ao capital próprio correspondente à participação do referido sócio no decurso do exercício, a menos que a 
sociedade tivesse podido obter o referido capital externo de outra entidade terceira em igualdade de condições ou se o capital 
externo constituir um empréstimo destinado a financiar operações bancárias habituais”. Ainda importante, para a compreensão do 
regime, é o seguinte dispositivo: § 51 do KStG (Exclusão do benefício da dedução fiscal e da compensação do imposto sobre o 
rendimento das pessoas colectivas) “Se as receitas na acepção do § 20, n.º 1, primeiro a terceiro parágrafos, ou n.º 2, segundo 
parágrafo, alínea a) não derem lugar à tributação dos sócios, ou se, nos termos do § 50, n.º 1, primeiro ou segundo parágrafos, não 
forem incluídas na matéria colectável, está excluída a hipótese de uma dedução fiscal e de uma compensação do imposto sobre o 
rendimento das pessoas colectivas nos termos do § 36 n.º 2, terceiro parágrafo, da Einkommensteuergesetz (lei relativa ao imposto 
sobre os rendimentos das pessoas singulares)”. 
201§ 8 a da Körperschaftsteuergesetz. 
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facto de ter em vista a luta contra a evasão fiscal, dado que se aplica ainda a situações 

que nada têm a ver com fraude ou evasão fiscal; nota ainda que no caso concreto não se 

deu como provado um qualquer abuso em concreto; ii) rejeita que se utilize como 

justificação o risco de redução de receitas fiscais porquanto, de acordo com 

jurisprudência constante, tal não pode justificar uma restrição a uma liberdade 

fundamental; iii) relativamente à “coerência do sistema fiscal” faz notar que não existe 

um nexo directo entre a desvantagem em que a restrição se consubstancia e uma 

eventual vantagem susceptível de a compensar; iv) por último, quanto à necessidade de 

assegurar a eficácia dos controlos fiscais, considerou o TJ que nenhum argumento havia 

sido invocado nesse sentido. 

 Assim sendo, e no caso em apreço, a resposta à questão prejudicial foi a 

seguinte: “o art.º 43 CE202 deve ser interpretado no sentido de que se opõe a uma 

medida como a constante do § 8 a, n.º 1, segundo parágrafo, da Körperschaftsteuer (lei 

relativa ao imposto sobre rendimento das pessoas colectivas)”. 

 

Cadbury Schweppes 

 

O caso Cadbury Schweppes203 pôs em questão, perante o TJ, a compatibilidade 

das normas sobre as “CFC’s – Controled Foreign Companies” conhecidas, entre nós 

como regras sobre as sociedades estrangeiras controladas (doravante SEC) – do Reino 

Unido com o direito da União Europeia.  

A sociedade Cadbury Schweppes, era a empresa-mãe do grupo Cadbury 

Schweppes, uma sociedade residente do Reino Unido, detendo indirectamente, através 

de uma série de filiais, duas subsidiárias na Irlanda, a Cadbury Schweppes Treasury and 

Services (doravante CSTS) e a Cadbury Schweppes Treasury International (CSTI). A 

CSTS e a CSTI foram constituídas no International Financial Services Centre (IFSC) 

em Dublin e estavam sujeitos à tributação a uma taxa de 10%. As actividades da CSTS 

e da CSTI consistiam na angariação de fundos e na sua disponibilização às filiais do 

grupo Cadbury Schweppes. De acordo com a decisão de reenvio, a CSTS e a CSTI 

foram estabelecidas em Dublin com o único objectivo de permitir que os lucros 

                                                            
202 Actual artigo 49º do TFUE. 
203 Acórdão de 12 de Setembro de 2006, Cadbury Schweppes, C-196/04. 
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relacionados com as actividades de financiamento interno do grupo Cadbury Schweppes 

pudessem usufruir do regime fiscal mais favorável do IFSC. 

Em regra, no ordenamento do Reino Unido as sociedades residentes são 

tributadas pelos lucros obtidos a nível mundial, ao passo que as sociedades não 

residentes são apenas tributadas pelos lucros obtidos no território nacional. Este 

ordenamento, contudo, estabelecia uma importante excepção para as chamadas 

Sociedades Estrangeiras Controladas. Em relação a sociedades não residentes, se elas 

fossem controladas em mais de 50% pela sociedade residente e estivessem situadas em 

territórios com um “nível de tributação inferior” ao previsto no Reino Unido, os seus 

lucros seriam directamente imputados à sociedade residente, estabelecendo-se apenas 

certos mecanismos tendentes a mitigar a dupla tributação ocorrida. 

No entanto, existia um regime de excepção à aplicação deste regime tributário 

mais gravoso, que não seria aplicável em certas situações, em particular, se fosse 

satisfeito o “teste da intenção” o qual incluía dois requisitos cumulativos: i) que a 

existência das transacções não tinha como um dos principais objectivos a diminuição do 

imposto a pagar; ii) que a existência da SEC não tinha como objectivo a diminuição do 

imposto a pagar no Reino Unido através de um desvio de lucros (para estes efeitos 

considera-se existir um desvio de lucros se se puder razoavelmente presumir que, caso 

não existisse a SEC, os lucros teriam sido recebidos por uma pessoa residente no Reino 

Unido e tributados em seu nome). 

Assim, uma vez que estas filiais eram submetidas a um “nível mais baixo de 

tributação”, as autoridades fiscais do Reino Unido consideraram que, para o exercício 

de 1996, uma vez que não poderia ser aplicada, às empresas CSTS e CSTI, nenhuma 

das excepções previstas na legislação (nomeadamente as do teste de intenção), a 

empresa do grupo residente no Reino Unido teria igualmente que ser tributada sobre os 

lucros obtidos pelas subsidiárias irlandesas. A Cadbury Schweppes recorreu desta 

decisão. Tendo em conta uma série de incertezas levantadas pelos Commissioners, 

foram enviadas algumas questões prejudiciais ao TJ sobre o caso. 

As autoridades britânicas afirmavam que a sua legislação relativa às sociedades 

estrangeiras controladas, à semelhança de muitas outras estaria em conformidade com o 

Tratado, pois prosseguia o objectivo legítimo de combater a fraude ou a evasão fiscal. 

Assim tributava-se na esfera da sociedade residente os rendimentos realizados por 

sucursais não residentes mesmo sem ter existido distribuição de dividendos. 
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O TJ, seguindo a argumentação do advogado geral LÉGER, começa por 

reafirmar, em geral, a legitimidade das operações planeamento fiscal, considerando que 

a deslocalização de sucursais das empresas para Estados-Membros com regimes fiscais 

mais favoráveis não pode ser, por si só, considerada como abuso. 

A imperatividade e utilidade das regras sobre as SEC, nos termos em que 

estavam redigidas, eram defendidas por vários Estados-Membros (como Alemanha, 

Dinamarca, Finlândia, França, Portugal, Reino Unido e Suécia), os quais consideravam 

que as mesmas eram estritamente justificadas e consistiam ferramentas indispensáveis 

dos Estados no combate à fraude e evasão fiscais. 

Na análise das eventuais justificações da restrição introduzida, o TJ remetendo 

para a jurisprudência anterior, definiu, em dois parágrafos, o que constituiriam actos 

abusivos a este nível e como deveria a legislação dos Estados-Membros abordar esta 

problemática de forma a ser proporcional com os fins a que se propunha (e, em 

conformidade, ser compatível com as liberdades fundamentais). O TJ chega à conclusão 

de que o exame não fica concluído apenas com a apreciação da artificialidade. De 

acordo com o TJ, é 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”204.  

Como já observamos a principal justificação analisada foi a da luta contra 

práticas abusivas, concretizada como “comportamentos que consistam em criar 

expedientes puramente artificiais, desprovidos de realidade económica, com o objectivo 

de iludir o imposto normalmente devido sobre os lucros gerados por actividades 

realizadas no território nacional”205. O governo indicava ainda que, com o já 

mencionado teste de intenção, se podia garantir que a legislação afectaria apenas os 

casos baseados em expedientes puramente artificiais. 

Quanto a esta questão o TJ referiu: “com efeito, a verificação da existência de tal 

expediente exige, para além de um elemento subjectivo que consiste na intenção de 

obter uma vantagem fiscal, que resulte de elementos objectivos que, pese embora o 

respeito formal dos requisitos previstos pelo direito comunitário, o objectivo 

prosseguido pela liberdade de estabelecimento, tal como exposto nos § 54 e 55 do 

                                                            
204 Vide acórdão Cadbury Schweppes, já citado, § 57. 
205 Vide acórdão Cadbury Schweppes, já citado, § 55. 
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presente acórdão, não foi atingido (cfr. acórdãos Emsland-Stärke206 e Halifax207). Nestas 

condições, para que a legislação relativa às SEC seja conforme ao direito comunitário, a 

aplicação da tributação prevista pela referida legislação deve ser excluída quando, não 

obstante a existência de razões de natureza fiscal, a constituição de uma SEC 

corresponde a uma realidade económica”208. 

São factos determinantes, para aferir da existência de tais expedientes, saber se o 

sujeito passivo tem uma intenção subjectiva de obter uma vantagem fiscal 

estabelecendo-se noutro Estado-Membro e se esse estabelecimento prossegue na 

realidade actividades económicas e dispõe de uma existência física em termos de 

instalações, pessoal e equipamento. A questão de determinar se algum expediente em 

particular é “puramente artificial”, deve ser resolvida nos tribunais domésticos caso a 

caso que deverão ainda pronunciar-se se o teste de intenção é garante suficiente para 

aferir se o clausulado anti-abuso apenas se aplica a expedientes puramente artificiais. 

Todavia, se as transacções não se apresentarem como puramente artificiais, 

segundo os parâmetros acima descritos, todas as regras que as restrinjam, 

nomeadamente as SEC’s em questão, serão contrárias aos artigos 49º do TFUE. Isto 

mesmo é afirmado no § 75º do acórdão: “os artigos 43° [actual art. 49º TFUE] CE e 48.º 

[actual art. 54º TFUE] CE devem ser interpretados no sentido de que se opõem à 

incorporação, na matéria colectável de uma sociedade residente estabelecida num 

Estado-Membro, dos lucros realizados por uma SEC noutro Estado-Membro quando 

esses lucros são aí sujeitos a um nível de tributação inferior ao aplicável no primeiro 

Estado, a menos que tal incorporação diga apenas respeito aos expedientes puramente 

artificiais destinados a contornar o imposto nacional normalmente devido. A aplicação 

dessa medida de tributação deve por conseguinte ser afastada quando se verificar, com 

base em elementos objectivos e comprováveis por terceiros, que, não obstante a 

existência de razões de natureza fiscal, a referida SEC está realmente implantada no 

Estado Membro de acolhimento e aí exerce actividades económicas efectivas”209. 

Assim da decisão podemos retirar várias ilações. Relativamente ao elemento 

intencional fixou-se que o facto de os motivos fiscais (de redução da receita a pagar no 

Reino Unido), terem conduzido à criação do estabelecimento secundário, ou à 

realização de operações comerciais com este não é suficiente para se considerar como 
                                                            
206 Acórdão do TJ de 14 de Dezembro de 2000, Emsland-Stärke, já citado. 
207  Acórdão de 21 de Fevereiro de 2006, Halifax, já citado. 
208 Acórdão Cadbury Schweppes, já citado, § 64. 
209 Nos termos do acórdão Cadbury Schweppes, já citado § 7. 
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cumprido o elemento subjectivo210. Nesses termos, a motivação fiscal, ainda que sejam 

a única razão explicativa de determinada operação, não pode conduzir necessária e 

inelutavelmente à conclusão da existência de um abuso211. Verificou-se ainda que a 

subjectividade teria que ser analisada com base em elementos objectivos, devendo 

mesma ser inferida do carácter artificial da situação a apreciar à luz de um conjunto de 

circunstâncias objectivas.212 

Já no que se refere ao elemento objectivo, fixou-se que não existirá artificialismo 

quando: i) a criação do estabelecimento secundário tem na sua base uma “realidade 

económica”213; ii) e quando “corresponder a uma implementação real que tem por 

objectivo a realização de actividades económicas efectivas no Estado-Membro de 

acolhimento”214. Porém, já deverá ser visto como indício de artificialismo: i) o não 

exercício de actividade económica efectiva no Estado-Membro de acolhimento como 

nos casos de “caixa de correio” ou sociedades fachada215. 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”216. 

Assim a mera possibilidade de abuso não pode constituir uma legitimação para 

restringir uma liberdade. Esta restrição, apesar de possível, tem que ser plenamente 

justificável e proporcional com o fim que procura obter e se cingir aos expedientes 

puramente artificiais. É então introduzido na esfera do abuso, um dos princípios 

basilares da jurisprudência europeia, o princípio da proporcionalidade217. 

                                                            
210 Veja-se o acórdão Cadbury Schweppes. já citado, § 64. Verificamos ainda que o TJ não foi aqui particularmente claro e parece 
existir uma contradição entre o § 64 quando se fala em “vantagem fiscal” e o afirmado no § 65. Esta aparente contradição deve 
resolver-se no quadro do referido acórdão, tendo em conta a liberdade de estabelecimento como vector de interpretação. Nesses 
termos, o facto de se recorrer a um território da União Europeia, dotado de um nível de tributação 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 referida 
liberdade. De facto, e dentro das faculdades contidas no conteúdo mínimo da mesma, encontra-se a faculdade de um sujeito poder 
estabelecer-se em qualquer território de um dos Estados-Membros da União Europeia, independentemente: i) do regime tributário 
vigente neste ordenamento; ii) do facto de o estabelecimento no referido território ter em vista a submissão da actividade ao regime 
fiscal menos gravoso. A obtenção da vantagem fiscal, mencionada no § 64, refere-se apenas aos casos artificiais, em que (p.e.) se 
procura transferir os lucros gerados por uma sociedade residente num determinado Estado-Membro deslocando-os (artificialmente 
ou sem justificação económica) para um Estado-Membro com um nível de tributação inferior, para aí serem tributados. 
211 Ou, por outras palavras, tirar partido de um regime tributário menos gravoso (resultante, nomeadamente, da existência de taxas 
mais baixas). Aliás a concorrência entre Estados-Membros é um dos componentes da conclusão do mercado único, sendo as 
disparidades fiscais entre os estes, consequência do facto de os Estados-Membros não terem conseguido chegar a um entendimento 
sobre a harmonização da fiscalidade a nível europeu. Assim o caminho para combater esta “concorrência fiscal” não se poderá fazer 
pela restrição das liberdades fundamentais mas sim pelos esforços de harmonização da tributação a nível europeu. 
212 Conclusões do Advogado Geral de 7 de Abril 2005 no caso Halifax, já citado, § 71. 
213 De acordo com o § 65 do acórdão citado. 
214 Nos termos do § 66 do acórdão supra-referido. 
215 Vide acórdão Cadbury Schweppes, já citado, § 68. 
216 Vide acórdão Cadbury Schweppes, já citado, § 67. 
217 Um dos textos mais ilustrativos é a opinião do Advogado Geral Poiares Maduro no caso Halifax de 7 de Abril de 2005, bem 
como o acórdão (de 13 de Dezembro de 2005) do caso Marks & Spencer, C- 446/03. Sobre este tema, e extensivamente, veja-se 
NOGUEIRA, João Félix, Direito Fiscal Europeu – O Paradigma da Proporcionalidade, Coimbra, Wolters Kluwer, Coimbra Editora, 
2010. 
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Este acórdão constituiu um ponto fulcral na europeização e objectivação do 

conceito de abuso ao nível fiscal estendendo-o ao campo dos impostos directos 

acompanhando assim as decisões do acórdão Halifax ao nível dos impostos indirectos. 

 

Thin Capitalization Group Litigation 

 

 Neste caso218 estavam sub judice a avaliação das regras em matéria de 

subcapitalização do Reino Unido, nomeadamente a aferição da compatibilidade das 

mesmas com as liberdades fundamentais. Aqui determinava-se se em empresas em 

relação de grupo localizadas em diferentes Estados-Membros, eram estabelecidas 

operações financeiras que se desviavam dos padrões que eram normalmente observáveis 

quando operações equivalentes eram estabelecidas entre entidades independentes. 

 A legislação do Reino Unido, analisava os empréstimos entre empresas do grupo 

e relacionadas e considerava como distribuição oculta de dividendos o pagamento de 

juros em condições que não se encontrassem em arm’s lenght. O Reino Unido 

considerava que desta forma poderia combater de forma eficaz a fraude e evasão fiscal a 

este nível. Indicava ainda que a eventual duplicação de rendimentos seria 

posteriormente eliminada pela utilização das vantagens dos acordos bilaterais assinados 

entre o Reino Unido e outros estados. 

À argumentação apresentada pelo Reino Unido de que a restrição introduzida 

por esta norma se destinava apenas a evitar as práticas abusivas o TJ respondeu em dois 

momentos. Em primeiro lugar reiterou a sua decisão no caso Cadbury Schweppes219, 

afirmando que um Estado Membro não poderia restringir as liberdades fundamentais 

com base numa presunção geral de abuso. Porém, se essas regras abarcassem apenas, na 

sua restrição, “expedientes puramente artificiais”, que não reflictam uma realidade 

económica, já seriam aceitáveis. Assim o facto de as operações se desviarem das 

condições “normais” de mercado e de não existir outra explicação válida (substância 

económica) para aquelas transacções que não a mera elisão fiscal revelava-se como um 

factor objectivo que poderia ser detectável e combatido ao nível doméstico. Porém teria 

sempre de se comprovada a artificialidade destas transacções. 

                                                            
218 Acórdão do TJ de 13 de Março de 2007, Thin Cap Group Litigation, C-524/04. 
219 Já citado. 
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Assim em análise às normas do Reino Unido, o TJ considerou que as normas de 

TJ baseando a aferição da artificialidade das operações no conceito de arm’s lenght 

poderiam de facto ser um instrumento útil no combate à fraude e evasão fiscal. No 

entanto ressalvou que estas normas poderiam apenas abranger situações de “expedientes 

puramente artificiais” e deveria ser dada uma possibilidade ao sujeito passivo de afastar 

a avaliação de abuso, sem grandes constrangimentos procedimentais, demonstrando o 

nexo comercial das operações. A aferição da norma perante estas linhas orientadoras 

seria da responsabilidade dos tribunais do Reino Unido. 

Podemos então ver claramente uma linha comum que liga os acórdãos do TJ em 

matéria de abuso e que marcam definitivamente uma abordagem unificada do mesmo.  

 

SGI 

 

O acórdão220 versa sobre um litígio que envolveu a Société de Gestion 

Industrielle SA (SGI), uma empresa holding de direito belga que operava na indústria 

metalúrgica. Esta possuía uma participação de 65% em Recydem SA, uma empresa 

francesa, e por conseguinte, tinha assento no conselho de administração. Por seu lado a 

empresa SA Cobelpin, com sede no Luxemburgo, possuía uma participação de 34% no 

capital da SGI tendo assento no conselho de administração da SGI sendo igualmente, 

por mandato da assembleia-geral, o accionista responsável pela gestão da empresa. A 

SA Cobelpin que nomeou um administrador delegado – o Sr D. Leone – que era 

também administrador da Recydem e da Cobelpin. 

No âmbito das operações a SGI concedeu um empréstimo sem juros à sua 

afiliada Recydem. Ainda no decorrer das operações, a SGI pagava à SA Cobelpin por 

serviços de gestão prestados por esta entidade, e management fees (essencialmente 

remunerações do administrador). Na avaliação dos anos 2001 e 2002 da SGI, as 

autoridades fiscais procederam a uma correcção da base fiscal da SGI acrescentando aos 

lucros da empresa para efeitos fiscais um valor de juro teórico (“constructive interest”) 

pelo empréstimo atribuído (calculado a uma taxa anual de 5%) relativamente ao 

empréstimo concedido à Recydem e tendo reduzido os custos fiscalmente dedutíveis 

através da desconsideração dos management fees pagos à Cobelpin. Para basear a sua 

decisão as autoridades fiscais argumentaram que, relativamente à primeira questão, não 

                                                            
220 Acórdão do TJ de 21 de Janeiro de 2010, Société de Gestion Industrielle, C-311/08. 
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havia nenhuma razão económica para a concessão do empréstimo e muito menos para 

um empréstimo sem juros. Acrescentou ainda que tendo em conta a situação financeira 

das empresas, a operação apresentava contornos mais duvidosos uma vez que a 

Recydem apresentava indicadores financeiros saudáveis com lucros acumulados 

enquanto que a SGI apresentava já um elevado nível de endividamento que o 

empréstimo veio apenas aumentar. No que toca às management fees as autoridades 

belgas recusaram a dedução argumentando que as mesmas não cumpriam o princípio do 

arm’s lenght e “não tinham nenhuma relação com a utilidade económica das prestações 

em causa. O representante da Cobelpin no conselho de administração da SGI fazia 

igualmente parte deste conselho a título pessoal”221 

Ao abrigo da legislação belga aplicável à data dos factos, as vantagens 

excepcionais ou gratuitas concedidas a uma parte relacionada (isto é, uma entidade com 

a qual existe uma “relação de interdependência”) teriam que ser desconsideradas e 

incluídas na base fiscal do sujeito passivo residente que beneficiava destas vantagens. 

No entanto, uma vez que os destinatários de tais vantagens tinham sido entidades não-

residentes relacionadas, a correcção devida foi incluída na base tributável da empresa 

belga que concedeu essas vantagens e, consequentemente, tributada. Existia no entanto 

a possibilidade na lei de afastar esta presunção apresentando a evidência da substância 

económica e razoabilidade das transacções colocadas em crise pela administração fiscal. 

A questão colocada perante o TJ foi a de saber se a legislação belga neste ponto era 

compatível com a liberdade de estabelecimento e de livre circulação de capitais. 

O tratamento fiscal dado pelas autoridades belgas foi considerado como uma 

restrição à liberdade de estabelecimento tendo em conta que as correcções fiscais 

efectuadas poderiam levar a uma dupla tributação económica dos lucros em causa, uma 

vez que estas “vantagens” podiam ser tributadas tanto a nível da empresa belga e da 

empresa beneficiária não residente (isto, claro está, se existir de um lado um aumento 

dos lucros - e da base tributável - que na outra empresa não se apresenta como um custo 

dedutível - não existe redução na base tributável uma vez que para todos os efeitos à 

empresa francesa não foram cobrados juros). 

Como indicado no acórdão “os suprimentos a título excepcional ou gratuito 

atribuídos por uma sociedade residente e reintegrados nos seus lucros próprios são 

passíveis de sujeição a imposto no Estado‑Membro de estabelecimento da sociedade 

                                                            
221 Acórdão SGI, já citado, §13. 
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beneficiária, sendo que será esta a sociedade tributada”222 Assim, a legislação em causa 

é susceptível de dissuadir uma sociedade residente da criação de uma filial noutro 

Estado-Membro. As regras também poderiam dissuadir as empresas estabelecidas 

noutro Estado-Membro o fazer investimentos em empresas belgas. 

A restrição em questão foi justificada pelas autoridades belgas por razões 

imperativas de interesse geral, ou seja: i) pela repartição equilibrada do poder tributário 

e; ii) pela necessidade de prevenção da evasão fiscal. No que respeita à primeira 

justificação, foi observado “no presente caso, impõe‑se constatar que permitir que as 

sociedades residentes transfiram os seus lucros sob a forma de suprimentos a título 

excepcional ou gratuito para sociedades que mantêm com estas uma relação de 

interdependência e estão estabelecidas noutros Estados‑Membros pode comprometer 

uma repartição equilibrada do poder de tributação entre os Estados‑Membros. Essa 

situação pode comprometer o próprio sistema de repartição do poder de tributação entre 

os Estados‑Membros. Na verdade, em função da escolha efectuada pelas sociedades 

que mantenham relações de interdependência, o Estado‑Membro da sociedade que 

atribui suprimentos a título excepcional ou gratuito seria obrigado a renunciar ao seu 

direito de tributar, enquanto Estado de residência dessa sociedade, os rendimentos desta, 

a favor, eventualmente do Estado‑Membro da sede da sociedade beneficiária” 223. 

Assim a norma Belga foi considerada adequada para cumprir este objectivo. Em relação 

à segunda justificação o TJ considerou “que permitir que as sociedades residentes 

concedam suprimentos a título excepcional ou gratuito a sociedades que mantêm uma 

relação de interdependência entre si e que estão estabelecidas noutros 

Estados‑Membros, sem que esteja prevista nenhuma medida fiscal correctora, comporta 

o risco de que, através de expedientes puramente artificiais, sejam organizadas 

transferências de rendimentos dentro de um grupo de sociedades que mantenham uma 

relação de interdependência em relação às sociedades estabelecidas em 

Estados‑Membros que aplicam taxas de tributação mais baixas ou em 

Estados‑Membros nos quais estes rendimentos não são tributados”224.  

A legislação em causa também foi tida como proporcional aos objectivos 

visados, uma vez que o sujeito passivo tinha a oportunidade de, sem gravosos ónus ou 

                                                            
222 Acórdão SGI, já citado, §53. 
223 Acórdão SGI, já citado, §63. 
224 Acórdão SGI , já citado, §67. 
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restrições administrativas, fornecer provas da existência de justificações comerciais para 

as operações em questão afastando, desta forma, a avaliação das autoridades fiscais nos 

tribunais nacionais. Além disso, apenas as operações fora de relações em “arm’s length” 

foram incluídas na base tributável da sociedade residente que as concedeu pelo que, 

desde que não excedesse o necessário para atingir os seus objectivos, considerados no 

seu conjunto, a norma seria compatível com o direito da União Europeia. 

Assim neste acórdão recente verificamos a posição do TJ no que concerne à 

utilização do conceito de “expedientes puramente artificiais” como a fronteira 

delimitadora do abuso a nível da tributação directa não harmonizada. 

 

3 M Italia Spa 

 

Um dos processos mais relevantes apresentados perante o TJ recentemente é o 

caso 3 M225, cujo pedido de decisão prejudicial foi apresentado pela Corte Suprema di 

Cassazione (Itália) em 23 de Agosto de 2010, encontrando-se ainda pendente a decisão 

sobre este caso. Ao TJ foram apresentadas as seguintes questões: 

“1. O princípio do combate ao abuso do direito em matéria fiscal, tal como definido nos 

acórdãos proferidos nos processos C-255/02 e C-425/06, Halifax e Part Service, 

constitui um princípio fundamental do direito da União apenas em matéria de impostos 

harmonizados e nas matérias reguladas por normas de direito derivado da União 

Europeia, ou aplica-se também, como casos de abuso das liberdades fundamentais, aos 

impostos não harmonizados, como os impostos directos, quando a tributação tem por 

objecto factos económicos transnacionais, como a aquisição de direitos de usufruto por 

uma sociedade sobre as acções de outra sociedade com sede noutro Estado-Membro ou 

num Estado terceiro? 

2. Independentemente da resposta à questão precedente, existe um interesse a nível da 

União na previsão, por parte dos Estados-Membros, de instrumentos adequados para 

combater a evasão fiscal em matéria de impostos não harmonizados? Contraria o 

referido interesse a não aplicação — no âmbito de uma medida de amnistia fiscal — do 

princípio do abuso do direito reconhecido também como norma de direito interno? 

                                                            
225 Pedido de decisão prejudicial apresentado pela Corte Suprema di Cassazione italiana, em 23 de Agosto de 2010, 3 M Italia Spa, 
C-417/10. 
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Constitui a referida não aplicação uma violação dos princípios que resultam do artigo 4. 

o , n. o 3, do Tratado da União Europeia? 

3. É possível inferir dos princípios que regulam o mercado interno uma proibição de 

prever não só medidas extraordinárias de renúncia total ao crédito fiscal mas também 

medidas extraordinárias para a resolução de litígios fiscais, cuja aplicação é limitada no 

tempo e condicionada ao pagamento de apenas uma parte do imposto devido 

consideravelmente inferior ao total deste? 

4. O princípio da não discriminação e a regulamentação em matéria de auxílios de 

Estado opõem-se ao regime de resolução dos litígios fiscais objecto do presente litígio? 

5. O princípio da efectividade do direito comunitário opõe-se a um regime processual 

extraordinário e limitado no tempo que retira o controlo da legalidade (em particular, o 

relativo à correcta interpretação e aplicação do direito comunitário) ao órgão 

jurisdicional nacional de última instância, ao qual incumbe a obrigação de submeter 

questões prejudiciais relativas à validade e à interpretação ao Tribunal de Justiça da 

União Europeia?”. 

 

Verificamos assim que na fiscalidade directa o abuso continua a ser uma 

ferramenta de utilização primordial que no entanto continua em construção e, como 

comprovam os ainda recorrentes pedidos de decisão prejudicial, ainda sem contornos 

completamente definidos. Aguardam-se assim novos desenvolvimentos nestes campos 

sendo que o TJ deverá continuar a manter a sua linha jurisprudencial quer ao nível 

harmonizado quer ao nível não harmonizado. Cabe-nos então de seguida, de forma a 

compreender as bases jurisprudências em cada uma das áreas, analisar os elementos 

constitutivos do conceito abuso na tributação europeia. 
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4 – Os elementos do conceito de abuso 
 
4.1 - O abuso nos sectores harmonizados 
 
4.1.1 - Em matéria de tributação indirecta (nomeadamente IVA) 
 

Da análise ao texto da sexta directiva verificamos que, apesar de não serem 

extensas as considerações anti-abuso presentes nas suas disposições, o clausulado anti-

abuso não é estranho ao racional de aplicação dos benefícios das mesmas. Assim 

identificamos das referências anti-abusivas existentes a sua aplicação deveria ter como 

objectivos a i) protecção as normas europeias da sua aplicação abusiva, ii) combate à 

fraude e evasão fiscal e iii) protecção das receitas fiscais inerentes da aplicação da 

directiva. 

Nas decisões em matéria de abuso no sector do IVA podem identificar-se 

claramente duas fases: a fase pré e a pós-Halifax. Na primeira, o TJ formulava as suas 

decisões nesta matéria tendo por base a noção de fraude ou de evasão à “lei” da União 

Europeia sem recurso a um conceito de abuso. Um desvio de formas jurídicas, que fosse 

contrário à letra ou espírito da directiva poderia ser considerado como fraude ou evasão. 

A distinção entre estas duas figuras residia na intencionalidade226.  

No entanto, a partir da viragem do século verificou-se que a linguagem e o 

modus decidendi do TJ preparavam já a introdução do conceito de abuso, cujos 

elementos constitutivos foram sendo introduzidos, de modo tímido. Apesar disto na 

jurisprudência, o TJ continuar a afastar-se da utilização do conceito de abuso. 

Verificamos esta tendência nos acórdãos Centralan227, Gemeente Leusden e Holin 

Groep228 e RAL229, já analisados. A verdadeira viragem sucede com o acórdão 

Halifax230, já analisado, no qual o teste de abuso tal como havia sido formulado em 

Emsland-Stärke231 é aplicado em toda a sua extensão.  

Nas suas conclusões o Advogado Geral POIARES MADURO, em Halifax, indicava 

que “a proibição do abuso (…), já não é relevante nos casos em que a actividade 

económica exercida possa ter alguma explicação para além da mera obtenção de 

                                                            
226 Acórdão de 12 de Julho de 1988, Direct Cosmetics, C-139/86, § 21. 
227 Acórdão Centralan, já citado. 
228Acordão Gemeente Leusden e Holin Groep, já citado. 
229 Acórdão RAL, já citado. 
230 Acórdão Halifax, já citado. 
231 Acórdão Emsland-Stärke, já citado. 
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vantagens fiscais da Administração Fiscal”232. Assim, POIARES MADURO preconizava 

como principal critério de aferição das situações abusivas o facto de a intenção de obter 

uma vantagem fiscal ser o único objectivo do sujeito. No entanto o TJ, no acórdão, o 

segue um caminho diferente remetendo para o teste Emsland-Stärke233, de onde vai 

buscar o elemento subjectivo e objectivo para o teste de abuso. Indica ainda que, para 

que uma operação seja considerada como abusiva, “deve igualmente resultar de um 

conjunto de elementos objectivos que a finalidade essencial das operações em causa é a 

obtenção de uma vantagem fiscal”234.  

No entanto, e apesar da adesão explícita do acórdão às conclusões do Advogado 

Geral na generalidade dos aspectos sub judice, verificamos que as posições não são 

coincidentes quanto ao critério de delimitação de abuso. Enquanto POIARES MADURO 

colocava, como critério primário de aferição do abuso, o facto de o sujeito ter como 

único objectivo a obtenção de vantagens fiscais, o TJ considera que existirá abuso 

quando a finalidade essencial (e não apenas a única) da operação é a obtenção da 

vantagem fiscal. Tal divergência, contudo, não é meramente gramatical uma vez que 

tem um impacto importante na aferição de um conjunto alargado de situações. 

Apesar desta indicação clara por parte do TJ, existia alguma doutrina e alguns 

Estados-Membros que apresentavam dúvidas sobre a sua aplicação. A clarificação foi 

solicitada e obtida em Part Service235. Neste acórdão o TJ indicou claramente que ”a 

sexta directiva deve ser interpretada no sentido de que se pode considerar que existe 

uma prática abusiva quando o objectivo de obter uma vantagem fiscal constitui o fim 

essencial da operação ou das operações em causa”236. Estava confirmada (e resolvida) a 

questão, optando-se pelo critério do motivo essencial (essential aim) em substituição 

daquele do motivo único (sole aim). Esta interpretação foi reforçada no acórdão Weald 

Leasing237onde recuperou para o âmbito da aferição da natureza abusiva de uma 

operação a necessidade de se avaliar “se as condições contratuais relativas às operações 

(…) em causa no processo principal são contrárias às disposições da sexta directiva e da 

legislação nacional que a transpõe.”238 Indo-se para além do propósito do propósito do 

                                                            
232 Conclusões do Advogado Geral de 7 de Abril 2005 no caso C-255/02, Halifax, C-255/02 § 88 (o itálico é nosso). 
233 Acórdão Emsland-Stärke, já citado. 
234 Acórdão Halifax, já citado, § 75. 
235 Acórdão Part Service, já citado. 
236 Vide Part Service, já citado, § 45 (o itálico é nosso). 
237 Acórdão do TJ de 22 de Dezembro de 2010, Weald Leasing Limited, C-103/09. 
238 Nos termos do § 39 do acórdão Weald Leasing, acima referido. 
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contribuinte no sentido de compreender mesmo se a operação estaria de acordo com o 

propósito da directiva. 

Em nosso entender, esta opção (por um conceito mais lato e abrangente) tem 

como objectivo garantir os três pontos de enfoque já apresentados no texto das 

directivas: combater a fraude e evasão fiscal ao mesmo tempo que se garantia o correcto 

uso e a aplicação do direito secundário europeu e que se salvaguardava as receitas 

tributárias. Assim, com este conceito mais lato o TJ pretendeu reforçar a protecção do 

correcto funcionamento do sistema do IVA e, desta forma, as decorrentes receitas da 

União Europeia, o que se constitui um objectivo europeu239.  

Verificamos no entanto, que apesar de a formulação do conceito de abuso ter 

estado presente em diversos acórdãos do TJ, verifica-se uma inflexão recente para 

retomar a interpretação teleológica como um critério base de aferição da existência de 

situações abusivas como podemos verificar no acórdão Weald Leasing240que, apesar de 

aparecer nos primeiros acórdãos de abuso quase como um conceito de aplicação 

solidária relativamente ao abuso, apresenta agora uma aplicação reforçada 

apresentando-se mesmo como um conceito subsidiário e de aplicação mais intuitiva por 

parte do TJ. 

 

4.1.2 - Em matéria de tributação directa harmonizada (directivas) 

 

Também no sector da fiscalidade directa encontramos alguns sectores que 

contam com alguma harmonização, introduzida por directivas. Regra geral, no texto das 

directivas existem instruções (explícitas ou tácitas) sobre o modo como os Estados-

Membros devem actuar no que tange ao recorte das situações de abuso e de 

aproveitamento ilegítimo das vantagens previstas nas mesmas. Nesses termos, 

começaremos por uma breve análise dos elementos literais presentes nas directivas, para 

posteriormente passarmos à análise da leitura jurisprudencial que das mesmas é feita. 

Na directiva de fusões, cisões e aquisições241 e directiva dos royalties242 

encontramos uma clara indicação no texto das mesmas a abuso, o qual dispõe que as 

                                                            
239 Acórdão Ampliascientifica, supra-referido, § 29. 
240 Acórdão Weald Leasing, já citado. 
241 Directiva 90/434/CEE do Conselho, de 23 de Julho de 1990, relativa ao regime comum aplicável às fusões, cisões, entradas de 
activos e permutas de acções entre sociedades de Estados-Membros diferentes. 
242 Directiva 2003/49/CE, do Conselho, de 3 de Junho de 2003, relativa a um regime fiscal comum aplicável aos pagamentos de 
juros e royalties efectuados entre sociedades de Estados-Membros diferentes. 
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normas internas anti-abuso devem dirigir-se às “operações para as quais o motivo ou um 

dos principais motivos é a elisão, a evasão ou fraude fiscal”243. 

Na directiva mães e afiliadas244 (publicada na mesma data da fusões, cisões e 

aquisições) apenas se menciona, numa cláusula geral, que “a directiva não impede a 

aplicação das disposições nacionais ou convencionais necessárias para evitar fraudes e 

abusos”245. Por seu turno, no preâmbulo da directiva da poupança246 refere-se que “as 

normas de direito fiscal dos Estados-Membros destinadas a combater os abusos ou as 

fraudes não devem (…) constituir um meio de discriminação arbitrária nem uma 

restrição dissimulada à livre circulação de capitais e pagamentos (…)”. A mesma indica, 

por outro lado, que “de acordo com o princípio da proporcionalidade, consagrado no 

mesmo artigo, a presente directiva limita-se ao mínimo necessário para atingir aqueles 

objectivos e não excede o necessário para o efeito”.  

Apesar de nestas duas ultimas directivas não existir indicação expressa sobre a 

opção pela expressão motivos únicos (sole aim - vigente no âmbito da tributação directa 

não harmonizada) ou motivos principais (essencial aim - vigente no âmbito da 

tributação indirecta - harmonizada), o critério delimitador parece ser claramente mais 

amplo que o do sole aim uma vez que pela sua aplicação lata, autoriza que as normas 

internas anti-abuso incluam no seu âmbito de aplicação outras situações para além 

daquelas em que o fim único era o de obter uma vantagem fiscal ou de “abusar” das 

vantagens oferecidas pela directiva em questão. 

Também se levantam neste âmbito as mesmas questões que se colocaram ao 

nível da fiscalidade indirecta. Os clausulados anti-abuso a ser introduzidos deverão ter 

por enfoque, para além do combate à fraude e evasão fiscal, garantir o correcto uso e a 

aplicação do direito secundário europeu e a protecção das áreas harmonizadas por 

vontade dos Estados-Membros e protegidas por legislação da União Europeia. 

Uma análise da jurisprudência relevante mostra que esta orientação é aquela que 

de facto é seguida pelo TJ. Até ao momento, a maioria dos casos analisados situa-se na 

interpretação da cláusula anti-abuso da directiva fusões, cisões e aquisições. 

Verificamos que, apesar de resistências iniciais à aplicação do conceito de abuso, o TJ 

acaba por reconhecer a aplicação do abuso na tributação directa. Aliás, esta posição é 
                                                            
243 O art. 15º da Directiva 90/434/CEE. 
244 Directiva 90/435/CEE, do Conselho, de 23 de Julho de 1990, relativa ao regime fiscal comum aplicável às sociedades-mãe e 
sociedades afiliadas de Estados-Membros diferentes. 
245 Art. 1º, n.º 2 da referida directiva, já citada. 
246 Directiva 2003/48/CE, do Conselho, de 3 de Junho de 2003, relativa à tributação dos rendimentos da poupança sob a forma de 
juros, já citada. 
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posteriormente reforçada no acórdão Kofoed247 que existe um “princípio geral do direito 

comunitário de que o abuso de direito é proibido” 248. 

Verificamos que, à semelhança do que ocorre com a fiscalidade indirecta, 

também neste caso TJ usa sempre como critério de parametricidade a norma presente na 

directiva. Como já verificamos anteriormente, a fórmula que se apresenta de forma mais 

evidente nas directivas é a que apresenta como critério central para o recorte das 

situações abusivas a inexistência de “razões económicas válidas”, expressão extraída 

directamente do art. 15º da directiva das fusões. De acordo com esta “fórmula” o sujeito 

passivo seria livre para organizar os seus negócios da forma que melhor lhe aprouver, 

mesmo que dessa organização resulte uma diminuição da carga tributária, por 

comparação com a que seria normalmente exigida se este recorresse à “estrutura 

negocial normal”. Isto, claro está, desde que existiam “razões económicas válidas”249 

subjacentes à operação. Assim, e em conclusão, uma reorganização empresarial que 

proceda à deslocalização de um “ramo de actividade” para um território (de um Estado-

Membro) onde tal actividade esteja submetida a uma carga tributária menos gravosa, 

ainda que motivada pela obtenção dessa poupança fiscal, não pode ser considerada 

como abusiva, na medida em que esse “ramo de actividade” efectivamente tenha 

actividade económica250. Tais motivos podem ser a actividade comercial ou industrial 

ou simplesmente a reestruturações de sociedades de holding251.  

Apesar nem sempre ser expresso no texto das directivas o norteador para o 

clausulado anti-abusivo a adoptar pelos Estados-Membros e de a jurisprudência 

existente ter sido emitida sobretudo no âmbito da directiva fusões, verificamos que o 

que está subjacente a todas as directivas (aliás, de modo expresso, em três das quatro 

mencionadas) é a necessidade de combater as operações que sejam essencialmente 

construídas tendo em conta a fraude e a evasão fiscal.  

Relativamente à directiva mães-afiliadas, e ainda que en passant, no acórdão em 

Denkavit252 o TJ refere que as medidas internas anti-abuso devem “nomeadamente lutar 

contra o abuso pelo qual participações no capital das empresas são adquiridas ou 

                                                            
247 Acórdão Kofoed, já citado. 
248Acórdão Kofoed, já citado, §38. 
249 Este é a situação em apreço neste caso, onde tanto a administração como os tribunais consideram legítimo (e neste sentido, 
realizado por motivos economicamente válidos) “o objectivo empresarial de reunião de dois edifícios numa única sociedade” mas 
reputam de evasivo “o meio da fusão de empresas” propostos pelo sujeito passivo no processo principal – Cfr. § 43 das conclusões 
da Advogada Geral no caso Zwijnenburg, já citado. 
250 PETKEVICA, Julija, “The concept of a ‘Branch of Activity’ in the EC Merger Directive and Issues regarding its Implementation in 
Portugal”, European Taxation, vol. 48, nº 7, 2008, p. 373. 
251 Vide § 37 do acórdão Leur-Bloem, já citado. 
252 Acórdão do TJ de 14 de Dezembro de 2006, Denkavit International, C-170/05. 
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aumentadas com o único propósito de ser elegíveis para os benefícios da directiva, não 

sendo por isso destinados a investimentos de longa duração”253. Apesar desta referência, 

o abuso é apenas alegado pelos governos nacionais, não tendo sido utilizado pelo TJ 

consideração no recorte da decisão final. Posteriormente, não encontramos decisões 

relevantes que nos permitam perceber a forma como o TJ considera aplicável o conceito 

de abuso a esta directiva. No entanto, a ausência não deve ser tida como um indício de 

uma inflexão do TJ na utilização do conceito de abuso quanto a esta directiva. Como 

bem refere WEBER, o clausulado anti-abuso desta directiva deve ser interpretado nas 

linhas do critério do “principal motivo” ao nível da directiva mães-afiliadas.254 

Por último, e relativamente a todas as directivas concordamos com as posições 

tanto de DE BROE
255 como de LANG

256
 que indicam que se deve ter sempre em atenção 

que a operação determinante – na aferição de qualquer situação de abuso – consiste na 

determinação dos objectivos prosseguidos pela directiva em questão. Tal conclusão 

constituirá o supra-critério de aferição: o critério da “contrariedade aos propósitos da 

directiva”. Sempre que a situação se subscreva aos objectivos da mesma e não se 

sustente num esquema artificial, não existirá abuso.  

 

4.2 - O abuso em sectores não harmonizados: a fiscalidade directa 

 

Na subsecção anterior analisamos as evoluções observadas a nível da jurisprudência 

relativamente à tributação directa harmonizada. Neste ponto passaremos à análise da 

situação doutrinal e jurisprudencial, no que tange à aplicação do conceito de abuso nos 

sectores não harmonizados, mais concretamente ao nível da tributação directa não 

harmonizada. 

Ao contrário do que verificamos nos pontos anteriores, não estamos aqui a lidar 

com o abuso de uma regra de uma directiva, colocada em crise porque uma conduta de 

um dado sujeito se mostra contrária ao seu espírito. Estamos perante casos em que se 

                                                            
253 Cfr. § 21, 30, 31 e 51 do acórdão citado. 
254 WEBER, Dennis, “A closer look at a general anti-abuse clause in the Parent-Susidiary and the merger directive”, EC Tax Review, 
vol. 66, 1996, pp. 63-69. 
255 BROE, Luc de, International Tax Planning and Prevention of Abuse, IBFD Doctoral Series, vol. 14, Amesterdão, 2009, pp. 712. 
256 LANG, Michael, “The General Anti-Abuse Rule of Article 80 of the Draft Proposal for a Council Directive on a Common 
Consolidated Corporate Tax Base”, European Taxation, June 2011, pp. 223-228. 
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invoca o abuso de uma liberdade fundamental e nos quais se têm observado nos últimos 

tempos acções de harmonização normativa no seio da União Europeia.257 

Verificamos que na tributação indirecta para além da função essencial de 

combate ao abuso à fraude e evasão fiscal, o normativo serve ainda o propósito de 

reforçar a protecção do correcto funcionamento do sistema do IVA e, desta forma, as 

decorrentes receitas da União Europeia, o que se constitui um objectivo europeu. 

Verificamos ainda que ao nível da tributação directa harmonizada estaria em causa a 

protecção de interesses dos Estados-Membros que se encontram harmonizados e 

garantidos por legislação europeia (de direito derivado) transposta por cada um dos 

Estados-Membros para legislação nacional. Já no que concerne à tributação directa não 

harmonizada o abuso é utilizado como um critério de aferição da legislação nacional 

com o direito primário da União Europeia.  

 Se na tributação harmonizada encontramos o fim essencial (essencial aim) ao 

nível da tributação directa não harmonizada encontramos uma terminologia mais 

uniforme personificada no conceito de “expedientes puramente artificiais” Este 

elemento central do conceito de abuso foi adoptado a este nível sendo o principal 

expoente da sua aplicação o caso Cadbury Schweppes258 no qual o TJ define que “os 

artigos 43° CE e 48° CE devem ser interpretados no sentido de que se opõem à 

incorporação, na matéria colectável de uma sociedade residente estabelecida num 

Estado-Membro, dos lucros realizados por uma sociedade estrangeira controlada noutro 

Estado-Membro quando esses lucros são aí sujeitos a um nível de tributação inferior ao 

aplicável no primeiro Estado, a menos que tal incorporação diga apenas respeito aos 

expedientes puramente artificiais destinados a contornar o imposto nacional 

normalmente devido. A aplicação dessa medida de tributação deve por conseguinte ser 

afastada quando se verificar, com base em elementos objectivos e comprováveis por 

terceiros, que, não obstante a existência de razões de natureza fiscal, a referida 

sociedade controlada está realmente implantada no Estado-Membro de acolhimento e aí 

                                                            
257 Entre outros, podemos evocar os acórdãos de 23 de Abril de 2008, Test Clemaints in CFC’s Group Litigation, C-201/05, em 
matéria de tributação directa e o acórdão de 5 de Julho de 2008, Kofoed, C-321/05, ao nível do abuso na directiva fusões, cisões e 
aquisições, já citada. Todos estes casos seguem a linha decisória já apontada, sendo que é de destacar, em Kofoed, no seu § 38, o 
reconhecimento pelo Tribunal do abuso como um princípio geral da lei comunitária: “princípio geral do direito comunitário de que o 
abuso de direito é proibido. Os particulares não podem tirar partido, abusiva ou fraudulentamente, das normas do direito 
comunitário”. 
258 Acórdão Cadbury Schweppes , já citado. 
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exerce actividades económicas efectivas”259. A artificialidade apresenta-se como um 

elemento essencial na aferição da existência de abuso.  

A introdução faseada observada na tributação indirecta também ocorreu neste 

âmbito. Mesmo depois da introdução ao nível da fiscalidade indirecta e da extensiva 

utilização observada no pós-Halifax tudo parecia indicar que este conceito não seria 

aplicável ao nível da tributação não harmonizada uma vez que, à priori, não havia 

legislação europeia para abusar. O mesmo caminho parecia ser trilhado pelo TJ que, 

mesmo para casos que colocavam problemas que se enquadravam na formulação típica 

de abuso, eram decididos de formas diferentes, como disso é prova a decisão no caso 

Lankhorst-Hohorst260 

Verificamos no entanto que, ao contrário do esperado, no acórdão Cadbury 

Schweppes261 o TJ introduziu, na sua totalidade, o teste de abuso Emsland-Stärke 

introduzindo no entanto, um conceito específico como fronteira delimitadora do abuso 

ao nível da tributação directa – os “expedientes puramente artificiais”. 

Este conceito foi introduzido de uma forma progressiva ao nível da 

jurisprudência do abuso tendo sido utilizado pela primeira vez a este nível no acórdão 

ICI262. Neste mesmo acórdão foi reconhecido aos Estados-Membros o poder de criar 

normas que evitassem as condutas que tivessem “por objectivo exclusivo excluir de um 

benefício fiscal os expedientes puramente artificiais”263. Como já analisamos esta noção 

foi estabilizada e reafirmada, em diversos acórdãos subsequentes especialmente em 

matéria de compatibilidade de normas anti-abuso com as liberdades fundamentais e no 

combate a esquemas com a finalidade de “fugir à alçada da lei fiscal”  

Não obstante, a fórmula que se tende a estabilizar é a plasmada em Cadbury 

Schweppes264, e que associa os “arranjos” aos “comportamentos que consistam em criar 

expedientes puramente artificiais, desprovidos de realidade económica, com o objectivo 

de iludir o imposto normalmente devido sobre os lucros gerados por actividades 

realizadas no território nacional”. Esta fórmula encontra-se ainda presente em Thin Cap 

Group Litigation265 e outros acórdãos subsequentes como o SGI266 

                                                            
259 Acórdão Cadbury Schwepss , já citado, § 75 (o itálico é nosso). 
260 Acórdão do TJ de 12 de Dezembro de 2002, Lankhorst-Hohorst, C-324/00. 
261 Acórdão Cadbury Schweppes, já citado. 
262 Acórdão ICI, já citado, § 26. 
263 Idem, ibidem. 
264 Acórdão Cadbury Schweppes, acima mencionado, § 57. 
265 Acórdão Thin Cap Group Litigation, supra-referido. 
266 Acórdão SGI, já citado. 
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O critério dos “expedientes puramente artificiais”, apresenta-se como um 

elemento que abarca os anteriores conceitos utilizados para a delimitação do conceito de 

abuso indo um pouco mais. Este tornou-se a figura preferencial do TJ, na utilização do 

operador abuso, para aferir se a restrição introduzida por um conflito entre a 

regulamentação nacional anti-abuso e o direito europeu (nomeadamente no que diz 

respeito às liberdades fundamentais) poderá ser justificada (uma vez que o sujeito estará 

a exercer a liberdade fundamental de forma abusiva e contrária aos tratados) ou se se 

apresenta incompatível com o ordenamento da União Europeia, por força da prevalência 

do direito europeu. 

Desde a sua introdução na jurisprudência europeia, este conceito tem vindo a 

ganhar cada vez mais relevância ao nível da tributação directa não harmonizada. Ao 

nível geral, podemos referir que Cadbury Schweppes267 acaba por sintetizar a postura do 

TJ neste domínio. De acordo com o TJ, para que uma medida (ingerente) restrinja a sua 

acção aos expedientes artificiais deve necessariamente permitir a apreciação de 

elementos de ordem subjectiva e de ordem objectiva268. Desta forma um só conceito une 

os dois elementos centrais do teste Emsland-Stärke269 

                                                            
267 Acórdão Cadbury Schweppes, já citado. 
268 A utilização deste binómio deve reconduzir-se a uma série de decisões que encontra a sua raiz genética no acórdão do TJ de 14 
de Dezembro de 2000, Emsland-Stärke, C-110/99. 
269 Acórdão Emsland-Stärke, já citado. 
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PARTE V – CONDICIONAMENTOS AO LEGISLADOR INTERNO COM BASE NO CONCEITO 

DE ABUSO 

 

1 – Introdução 

 

 É reconhecido pelo TJ e várias vezes reafirmado por este, como podemos ver 

recentemente no acórdão SGI270, os Estados-Membros podem adoptar medidas anti-

abuso no combate à fraude e evasão fiscal. No entanto neste percurso podem criar 

situações de discriminação ou de restrição. A orientação aqui vigente é a mesma que 

vigora para as restantes normas internas: essas medidas podem ser admitidas se forem 

justificadas e proporcionadas ao fim que visam prosseguir. Este ponto apresenta-se já 

como doutrina firmada apesar das dúvidas iniciais sobre a ingerência do TJ ao nível da 

tributação directa – área que por opção dos Estados-Membros não se apresenta 

uniformizada. Esta mesma questão foi abordada na passagem do acórdão Schumacker271 

já citada na qual o TJ indica que não obstante esta soberania os Estados-Membros 

teriam que exercer essas competências que detêm respeitando o direito comunitário272. 

Esta passagem, continua hoje a ser válida e traduz-se no reconhecimento da 

competência dos Estados-Membros para definirem e desenharem o seu sistema 

tributário interno do modo como entenderem mais conveniente. 

Esta mesma “autorização” foi reforçada em diversos acórdãos posteriores, 

nomeadamente no acórdão Marks & Spencer273 onde o TJ indica que “os Estados-

Membros permanecem livres de adoptar ou manter em vigor normas que tenham por 

objectivo específico excluir a aplicação de benefícios fiscais em caso de expedientes 

puramente artificiais cuja única finalidade seja a de contornar a lei fiscal nacional ou 

fugir à sua alçada”274. Desta forma os Estados-Membros são autorizados (alguns autores 

dizem mesmo incentivados275) pelo TJ, a adoptar as medidas anti-abuso que considerem 

adequadas à protecção do seu sistema tributário.  

Tendo em conta os factores que analisamos anteriormente enquadrados pelo 

facto de ao nível da fiscalidade directa os estados terem optado por manter uma reserva 

                                                            
270 Acórdão SGI, já citado. 
271 Acórdão do TJ de 14 de Fevereiro de 1995, Schumacker, C-279/93. 
272 Acórdão Schumacker, já citado, § 21. 
273 Acórdão Marks and Spencer, já citado. 
274 Nos termos do § 57 do acórdão Marks and Spencer, já citado.  
275 Interpretando que esta vontade é manifestada pelo legislador quando, no texto das directivas, inclui sempre disposições com uma 
finalidade anti-abuso. 
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da soberania fiscal na generalidade das áreas, seria de esperar que fosse atribuída, aos 

Estados-Membros, alguma liberdade na concepção e introdução das medidas anti-abuso 

nos seus ordenamentos. No entanto, como é disso reflexo a jurisprudência do TJ, esta 

interpretação não corresponde à interpretação por este efectuada das mesmas. A 

competência dos Estados-Membros a adoptarem medidas nacionais anti-abuso 

apresenta-se limitado por algumas “regras” introduzidas no ordenamento europeu fruto 

da linearidade das decisões anteriores do TJ e da interpretação que este efectua de certas 

situações. Assim seguimos as posições de LUC DE BROE que indica que estas “regras”, 

passam a fazer parte activa do espaço normativo da fiscalidade. Indo beber à 

jurisprudência e mesmo à tradição – duas das fontes do direito – estas regras reforçam 

neste caso o normativo fiscal europeu, densificando o interior do espaço deste 

respondendo ainda de certa forma, não obstante a avaliação casuística inerente ao tecido 

jurisprudencial, às exigências de certeza e de segurança jurídica também se manifestam 

ao nível da fiscalidade europeia276. 

É destas regras que prevalecem e atravessam a jurisprudência e que alguma da 

doutrina tem vindo a apelidar de “regras de prevalência condicionada”277, que iremos 

abordar nesta parte de forma a verificar quais os elementos que segundo o TJ 

enquadram de forma transversal o conceito de abuso a nível da União Europeia e têm de 

nortear o legislador na concepção das cláusulas anti-abuso que introduzam restrições às 

liberdades concedidas pelos tratados ou às disposições das directivas.  

 

2 – A proibição de dispositivos de aplicação genérica e de proibições automáticas 

 

Verificamos ainda que na generalidade dos ordenamentos europeus, a forma 

preferencial adoptada pelos Estados no combate à fraude, evasão e elisão fiscal tem sido 

a introdução de cláusulas anti-abuso específicas e gerais e a introdução de presunções e 

ficções do que também é reflexo o número de acórdãos do TJ que se centram na 

aplicação destas regras por parte do mesmo. Desta forma o legislador parte de práticas e 

indicadores “de catálogo” que se apresentam indiciadores de uma situação abusiva 

                                                            
276 BROE, Luc de, International Tax Planning and Prevention of Abuse, IBFD Doctoral Series, vol. 14, Amesterdão, 2009, pp. 645 e 
ss. 
277 Um bom exemplo desta nomenclatura pode ser encontrado em RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, José Maria, La ponderación de bienes 
e intereses en el Derecho Administrativo, Madrid, Marcial Pons, 2000, p. 136 e 137. no qual se menciona que “como resultado de 
cada ponderación (…) es posible formular una regla de prevalencia condicionada, en la que se expresen las condiciones bajo las que 
se ha dado prevalencia a un principio frente al otro. Dicha regla se obtendrá de la argumentación utilizada para decidir en el caso 
concreto, pero si ésta es correcta, debe permitir un cierto grado de generalización o abstracción que facilita su aplicación a conflictos 
futuros”. 
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presumindo-se que, estando na presença destes indicadores, estaremos também na 

presença de situações de abuso aplicando-se as consequências jurídicas associadas à 

presunção excluindo uma análise fáctica sobre a existência de uma situação abusiva que 

deu lugar à criação da presunção. 

Muitas vezes, como também já afirmamos, este tem sido o veículo preferido dos 

Estados para evitar a erosão das suas bases fiscais através da aplicação de medidas 

proteccionistas. 

Verificamos contudo que na apreciação de diversos casos a nível de tributação, 

especialmente nos casos relacionados com abuso, o TJ apresenta algumas reservas à 

introdução de regras de aplicação geral e de proibição automáticas afastando mesmo por 

completo a aplicação de presunções inilidíveis de abuso278. Esta regra é aplicada 

consistentemente na jurisprudência sendo o acórdão Leur-Bloem279, aquele em que o TJ 

expõe esta regra de uma forma mais clara. Neste o TJ indicou que: “a instituição de uma 

regra de carácter geral que exclui automaticamente certas categorias de acções do 

benefício fiscal, na base de critérios como os mencionados na segunda questão alíneas 

a) a d), quer haja ou não efectivamente evasão ou fraudes fiscais, ultrapassaria aquilo 

que é necessário para evitar essa fraude ou essa evasão fiscais e prejudicaria o objectivo 

prosseguido pela directiva”280. 

O TJ não discute a utilidade da norma instituída pelos Países Baixos281 ou 

mesmo se uma presunção juris tantum, que permite ao sujeito passivo justificar a 

reorganização deveria ter sido instituída. O TJ afasta a aplicação das normas não pela 

sua redacção ou estrutura mas sim pelo efeito que as mesmas produzem sobre as 

liberdades fundamentais282. Qualquer medida ingerente que se consubstancie numa 

cláusula geral ou exclusão automática de uma categoria de sujeitos será vista como 

excessiva e desconforme com o direito da União Europeia dado que impõe, às situações 

transnacionais, um sacrifício superior ao que é efectivamente necessário para debelar as 

situações de abuso283. 

                                                            
278 Vide o acórdão Leur-Bloem, § 43 e 44. 
279 Acórdão Leur-Bloem, já citado. 
280 Acórdão Leur-Bloem, já citado, § 44. 
281 Vide, a título de exemplo, o acórdão de 18 de Julho de 2007, OY AA, C-231/05, em especial nos §§ 39, 43,56,58, 60 e 67. Neste 
acórdão, o tribunal acabou por aceitar uma presunção que aparenta ter os contornos de irrefutabilidade, na impossibilidade de a 
substituir por uma medida menos restritiva. Ainda interessante é o postulado pelo Tribunal no acórdão de 9 de Novembro de 2006, 
Comissão vs. Bélgica, §§ 39 et seq. onde o tribunal acaba por dar exemplos de medidas menos restritivas. 
282 Ou, no caso particular de Leur-Bloem, já citado sobre o funcionamento da directiva.  
283 Acórdão do de 4 de Março de 2004, Comissão vs França, C-334/02, já citado, § 27 in fine e acórdão de 11 de Outubro de 2007, 
Elisa, já citado, § 91. De igual forma em Centros, considerou-se inaceitável uma norma que inviabilizava, por completo, “o registo 
de uma sociedade que tem a sua sede noutro Estado-Membro” - vide acórdão do TJ de 9 de Março de 1999, Centros, C-212/97, § 
38. 
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Podia assim assumir-se, numa primeira análise, que o TJ afastava a aplicação de 

qualquer ficção ou presunção por parte nos Estados-Membros se os mesmos 

introduzissem qualquer restrição nas liberdades fundamentais. No entanto esta visão não 

se apresenta como a mais correcta. O TJ admite mesmo a introdução destas normas que 

incluam uma exclusão automática de certas categorias de sujeitos ou operações de um 

dado benefício ou regime tributário desde que a mesma preveja a possibilidade de os 

sujeitos afectados, puderem afastar essa ficção ou presunção. Estes poderão afastar a 

presunção demonstrando que a sua transacção ou o negócio em concreto não se trata de 

uma situação de abuso ou de uma situação de artificialidade não podendo por isso ser 

afastada dos benefícios dos tratados ou das directivas europeias. Terá também que ser 

ponderado o impacto dos requisitos para afastar esta presunção. Estes não poderão ser 

de tal forma onerosos para o sujeito que a pretende afastar que se constituam por si só 

como uma restrição à obtenção dos benefícios dos tratados ou das directivas 

europeias284.  

De facto, esta mesma interpretação foi confirmada pelo TJ nos acórdãos 

Cadbury Schweppes285 e Thin Cap Group Litigation286, onde o TJ clarificou que os 

Estados-Membros se encontram autorizados a introduzir presunções ilidíveis, no âmbito 

das suas normas anti-abuso. No primeiro, o TJ considerou mesmo que o facto de que o 

sujeito passivo pretender obter um benefício fiscal pela deslocalização (parcial ou total) 

das suas operações para locais que apresentem níveis de tributação inferior não podem, 

per se, demonstrar a existência de um expediente puramente artificial. Devem existir 

circunstâncias objectivas que demonstrem que essa incorporação frustra os objectivos 

da liberdade de estabelecimento e ao sujeito passivo deve ser dada a oportunidade de 

afastar a presunção apresentando provas conclusivas das motivações comerciais da 

operação.287 

Assim, verificamos que a jurisprudência se tem vindo a fixar na admissibilidade 

destas cláusulas de aplicação geral se as mesmas atingirem visarem apenas a restrição 

focalizada nas transacções sem finalidade económica (podendo porventura esta 

aplicação ser afastada pelo sujeito passivo se demonstrar a existência de uma motivação 

económica aceitável subjacente à transacção). 

                                                            
284. Nos termos do acórdão de 13 de Março de 2007, Thin Cap Group Litigation, C-524/04, § 82. 
285 Acórdão Cadbury Schweppes, já citado. 
286 Acórdão Thin Cap Group Litigation, já citado. 
287 Nos termos do acórdão Thin Cap Group Litigation, § 81 e 82. 
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3 – Proibição de discricionariedade técnica por parte da administração fiscal 

 

Como verificamos anteriormente, nomeadamente na decisão do Supremo 

Tribunal Administrativo do caso Foggia288, existe uma linha doutrinal subscrita pelos 

juízes do Supremo Tribunal Administrativo que defende que uma, vez que a exigência 

feita às administrações fiscais nacionais de fazerem prova de não existir finalidade 

comercial associada à transacção montada pelo sujeito passivo se apresenta como um 

pesado fardo, não deverá ser negada às mesmas uma certa discricionariedade nesta 

avaliação. 

Não obstante esta não tem sido a posição do TJ não se apresentado a mesma 

consistente com as restantes regras já mencionadas anteriormente. No caso Leur 

Bloem289, o TJ já afirmou que “a instituição de uma regra de carácter geral que exclui 

automaticamente certas categorias de operações do benefício fiscal, na base de [certos] 

critérios (…) haja ou não efectivamente evasão ou fraudes fiscais ultrapassaria aquilo 

que é necessário para evitar essa evasão ou fraudes fiscais, e prejudicaria o objectivo 

prosseguido pela directiva. Também seria contrário aos objectivos da União Europeia a 

implementação de uma regra deixada à discrição da autoridade administrativa”290. 

O TJ recusa sistematicamente medidas nacionais ingerentes que possibilitem 

uma intervenção discricionária da administração tributária – o que é especialmente 

reiterado nas situações de abuso. A ideia subjacente é a de que o cumprimento do direito 

da União Europeia não pode ficar dependente de um qualquer poder discricionário 

conferido à administração. 

 A decisão em Leur Bloem291 vem em linha com as decisões anteriores e 

apresenta a interpretação, também ela partilhada por diversos autores292, que as decisões 

das administrações fiscais deverão tratar de forma similar situações que apresentam 

risco de fraude e evasão fiscal similares não existindo por isso espaço à actuação da 

discricionariedade da administração fiscal. 

 

                                                            
288 Acórdão Foggia, já citado. 
289 Acórdão Leur-Bloem, já citado. 
290 Acórdão Leur-Bloem, já citado, § 44. 
291 Acórdão Leur-Bloem, já citado. 
292 De entre os quais destacamos WEBER, Denis, Tax Avoidance and the EC Treaty Freedoms, A Study of the Limitations under 
European Law to Prevention of Tax Avoidance, Eucotax Series on European Taxation, The Hague, Kluwer Law International, 2005, 
p. 213. 



O Abuso em Direito Fiscal Europeu 

96 

 

 

4 – A necessidade de apreciação casuística e de uma posterior análise pelos 

tribunais nacionais 

 

Também no acórdão Leur Bloem podemos verificar que o TJ faz depender da 

potencial aferição da utilização das liberdades fundamentais como abusiva por parte dos 

Estados-Membros, a análise casuística de todos os factos associados a essa transacção. 

As autoridades fiscais terão de decidir se, com base em circunstâncias objectivas, o 

sujeito passivo visa utilizar os benefícios alcançados de forma abusiva ou se a 

concessão de tais benefícios levaria à frustração dos objectivos prosseguidos pela 

legislação da União Europeia. 

Esta regra surge, de forma manifesta, em Leur-Bloem293 quando se indica que, 

para aferir da existência de abuso, os Estados-Membros e as suas administrações fiscais 

devem “proceder, caso a caso, a uma análise global da operação”294 antes de proceder a 

uma qualquer requalificação da mesma. Assim esta regra, cumulativamente com a 

proibição de introdução de clausulados de aplicação genérica e de proibições 

automáticas, o TJ exige que a situação abusiva seja aferida em concreto pelo que proíbe 

tanto as cláusulas cegas e automáticas como as cláusulas que excluam a possibilidade de 

um controlo casuístico por parte das autoridades tributárias.  

Os estados têm optado por contornar esta situação introduzindo nas suas 

cláusulas a aprovação prévia de algumas transacções para lhes ser atribuídos alguns dos 

benefícios previstos pelos tratados ou directivas. Este tipo de normas (presente também 

no ordenamento jurídico português) podem apresentar porventura, também elas, 

questões de compatibilidade com as liberdades fundamentais uma vez que parece 

questionável se é necessária e adequada a carga procedimental e declarativa que este 

tipo de norma exige ou se, per se, a norma não se apresenta como uma restrição 

adicional295. 

Uma questão diferente é a de saber se as normas atribuem ao sujeito passivo o 

direito de, como oposição a uma obrigação fiscal, solicitar uma decisão “vinculativa” 

antecipada à administração fiscal, indicando os detalhes da reorganização proposta em 

detalhe e pedindo à autoridade fiscal nacional para aprovar, de modo preliminar, a 

                                                            
293 Acórdão Leur Bloem, já citado. 
294 Acórdão Leur Bloem, já citado, § 41. 
295 Ernst & Young, Survey of the Implementation of Council Directive 90/434/EEC (The Merger Directive as Amended). 
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transacção. Um sistema similar está disponível num número significativo de Estados-

Membros como Bélgica, França, Alemanha, Holanda e Espanha e Portugal. 

 No entanto é também uma regra firmada que as normas terão que incluir a 

possibilidade de as decisões da Administração Fiscal serem contestadas pelo sujeito 

passivo e consequentemente serem sujeitas a escrutínio e reapreciação judicial. Esta 

regra aliás foi transposta para a fiscalidade em Leur-Bloem296 onde, para além da 

necessidade de análise casuística já referida, foi ainda indicado que a medida deveria ser 

“objecto de uma fiscalização jurisdicional”297. 

Nos termos da jurisprudência do TJ é inadmissível que uma medida, 

discriminatória ou restritiva, que se louve na necessidade de luta contra a evasão fiscal, 

seja aplicada em definitivo ao nível administrativo, sem que o afectado possa recorrer 

ao TJ. Desta forma não só cria crivos de análise prévia da legalidade das normas em 

questão e da aplicação que delas é feita pela administração fiscal de cada Estado-

Membro como cria mecanismos judiciais que impedem que as decisões da 

administração fiscal escapem ao controlo do TJ uma vez que, escapando ao escrutínio 

jurisprudencial, nunca poderiam ser levados ao conhecimento do TJ através do pedido 

de decisão prejudicial.  

                                                            
296 Acórdão Leur Bloem, já citado. 
297 Acórdão Leur Bloem, já citado, § 41 (repetido no § 48 B). 
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PARTE VI – O ABUSO COMO FERRAMENTA DA CONSTRUÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA 

 

1 – Consideração preliminares 

 

O direito tributário europeu é ainda um sector adolescente, em desenvolvimento 

e em busca de uma identidade própria. A maioria da normação jurídica ainda ocorre por 

via principial. As regras (postuladas pelas escassas directivas) apenas abrangem alguns 

sectores (os da fiscalidade indirecta e os da directa harmonizada). A incerteza é ainda 

assim forte e grande parte dos conflitos são resolvidos através da convocação de 

princípios298, por intermediação judicial. 

Os acórdãos do TJ, apesar de estabelecerem um conjunto de orientações fiáveis 

para casos futuros, não fixam precedentes (binding precendents) como nos sistemas 

anglo-saxónicos. Apenas possibilitam, nos casos de acte éclairé299, que os tribunais 

nacionais possam decidir de imediato, não se vendo constritos a solicitar um reenvio 

prejudicial ao tribunal do Luxemburgo (ainda quando julguem como última instância de 

recurso).  

Apesar dos deficits ao nível da vinculatividade, as decisões são bastante 

respeitadas e seguidas e continuam a ser um excelente instrumento de definição 

normativa, na qual se baseiam não só os tribunais nacionais, mas ainda legisladores e 

sujeitos em geral. Estes últimos sabem que, caso um Estado adopte uma norma que 

desconsidere – para efeitos fiscais – a sua conduta por a reputar como abusiva, se a 

norma apresentar um perfil idêntico a uma outra que foi considerada incompatível com 

o ordenamento europeu, esta não será, no final, aplicada300. 

No que tange aos legisladores, as decisões permitem atribuir uma maior 

estabilidade e consistência à sua actividade de policy-making. Através do estudo das 

normas / políticas tributárias que foram consideradas incompatíveis com o ordenamento 

europeu, poderão melhor definir as suas próprias políticas internas, e um arsenal de 

medidas anti-abuso “à prova do TJ”.  

 Quando procedemos ao exame sintético de algumas das decisões judiciais mais 

representativas, mais do que uma análise casuística o que pretendemos foi realçar as 
                                                            
298 FERIA, Rita de la, “Reverberation of Legal Principles: Further Thoughts on the Development of an EU Principle of  Prohibition 
of Abuse of Law”, Oxford, Oxford University Center for Business Taxation, 2011, pp. 4 e ss. 
299Sobre este tema ver BORGES, Ricado da Palma, DOURADO, Ana Paula, The Acte Clair in EC Direct Tax Law, Amsterdam, IBFD, 
2008. 
300 PETROSOVITCH, Katrina, “Abuse under the Merger Directive”, European Taxation, 2011, pp. 558-567. 
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linhas de força que guiam a criação do ordenamento jurídico-tributário europeu e que 

permitem a antecipação do modo como este se vai definindo no futuro301.  

A nossa investigação evidenciou a existência de três núcleos de aplicação do 

conceito, em sede de direito fiscal europeu: o da fiscalidade indirecta harmonizada; o da 

fiscalidade directa harmonizada e o da fiscalidade directa não harmonizada. No entanto, 

e apesar das diferenças, existe uma estrutura comum. Existindo uma utilização das 

normas (de matriz europeia) de modo contrário aos fins para os quais a mesma foi 

criada, e se com esta violação o sujeito passivo tiver a intenção de obter uma vantagem 

fiscal existe um abuso relevante nos planos doméstico e da União Europeia. Nesses 

termos a conduta do sujeito passivo deve ser desconsiderada e enquadrada no quadro 

das normas que pretendeu elidir302.  

No que toca à sua introdução e evolução, é de notar que esta se fez por via da 

jurisprudência e de uma forma gradual. No entanto, actualmente o abuso constitui-se 

como um conceito largamente aceite e utilizado tanto pela jurisprudência como pela 

doutrina. Através do estabelecimento de pautas comuns, converte-se num poderoso 

incentivo à harmonização positiva – criando condições para que, também no domínio 

tributário, se verifique uma verdadeira “unidade na diversidade”. 

Estes avanços jurisprudenciais foram estudados e discutidos na Comunicação da 

Comissão Europeia sobre o tema303. Nesta, a Comissão chama a atenção para a 

necessidade de adopção de medidas coordenadas no que se refere às cláusulas 

específicas anti-abuso no âmbito tributário. Além disso, alerta os Estados-Membros 

para a necessidade de se alcançar um equilíbrio adequado entre o combate ao abuso e as 

restrições que os normativos anti-abusivos poderão introduzir.  

Nos termos da comunicação acima referida, os Estados-Membros deverão partir 

das decisões do TJ para reduzir potenciais discrepâncias e deverão juntamente com a 

Comissão desenvolver definições comuns de “abuso” e de “expedientes puramente 

artificiais” para uniformizar as abordagens ao abuso especialmente ao nível de impostos 

directos. Só através desta colaboração entre os Estados-Membros, a partilha de 

experiências e de informações sobre a detecção e neutralização dos esquemas 

                                                            
301 PISTONE, Pasquale, “Abuse of Law in the Context of Indirect Taxation: From (Before) Emsland-Stärke 1 to Halifax (and 
Beyond)”, in: FERIA, Rita de la, VOGENAUER, Stefan, Prohibition of Abuse of Law: A New General Principle of EU Law?, Oxford 
and Portland – Oregon, Hart Publishing, 2011, pp. 381-394. 
302 VANISTENDAEL, Frans, “Cadbury Schweepes and Abuse from an EU Tax Law Perspecti ve”, in: FERIA, Rita de la, VOGENAUER, 
Stefan, Prohibition of Abuse of Law: A New General Principle of EU Law?, Oxford and Portland – Oregon, Hart Publishing, 2011, 
pp. 407-426. 
303 COM(2007) 785 de 10 de Dezembro de 2007. 
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fraudulentos é que se poderá chegar a uma definição mais uniforme do conceito de 

abuso e assim evitar a proliferação de esquemas abusivos no seio União Europeia. 

Nos capítulos anteriores incidimos sobre estas várias situações de tensão, 

focando as nossas reflexões no plano do direito constituído, da normação existente. Nos 

segmentos seguintes elevaremos a nossa reflexão para o plano do iure constituendo, 

passando para a reflexão sobre super-estrutura subjacente à utilização do conceito de 

abuso no âmbito do direito tributário europeu. 

 

2 – A proibição do abuso como um princípio geral do direito da União Europeia. 

 

O conceito de abuso transpôs as fronteiras das jurisdições internas e fez a sua 

entrada no Direito da União Europeia. Hoje temos já provas claras de que o abuso é 

largamente aceite e efectivamente aplicado num vasto âmbito de matérias europeias. 

 Tal aceitação generalizada levou a que uma parte importante da doutrina 

começasse a reconhecer na proibição do abuso um “princípio geral de direito da União 

Europeia”. Tal qualificação apresenta diferenças ao nível da aplicação que do mesmo 

pode ser feito pelo que, no presente segmento reflectiremos brevemente sobre a noção 

de “princípio geral de direito” e da possibilidade de enquadramento da proibição do 

abuso neste âmbito. 

Para iniciarmos esta exploração doutrinal cabe-nos em primeiro lugar definir o 

conceito geral de “princípio”. Um número substancial de autores parte de uma definição 

bastante ampla e imprecisa. Entre nós, ANA PRATA define princípio como “uma 

orientação que informa o conteúdo de normas jurídicas, que tem de ser tomado em 

consideração pelo intérprete, mas que pode, em alguns casos ter directa aplicação”304, o 

qual é extraído “ das fontes e dos preceitos através da construção científica e servem, 

por sua vez, de orientação ao legislador na definição de novos regimes”305. Por seu 

turno, FAUSTO QUADROS, e focando a óptica internacional, refere que princípios são as 

traves mestras “comuns aos grandes sistemas de Direito contemporâneo (a saber, o 

sistema romano-germânico, o sistema do common law, o sistema “socialista” e os 

sistemas de raiz mais religiosa como os dos países islâmicos ou budistas), aplicáveis à 

Ordem jurídica internacional, isto é, transponíveis para a comunidade internacional”306. 

                                                            
304 PRATA, Ana, Dicionário Jurídico, 3ª edição, Coimbra, Almedina, 1998, p. 764. 
305 Idem, ibidem. 
306 QUADROS, Fausto, PEREIRA, André Gonçalves, Manual de Direito Internacional Público, 3ª edição, 1997, pp. 259 e ss 
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Esta noção, apesar de muito ampla, é a que acaba por estar na base da noção de 

“princípios gerais comuns aos Direitos dos Estados-Membros”, presente no fraseado 

dos Tratados. 

Nesses termos, o art.º 6º TUE refere-se que a “União assenta nos princípios da 

liberdade, da democracia, do respeito pelos direitos do Homem e pelas liberdades 

fundamentais bem como do Estado de Direito, princípios que são comuns aos Estados-

Membros”. O art. 4º, n.º 1 TFUE, in fine, eleva à categoria de princípio a ideia de “uma 

economia de mercado aberta e de livre concorrência”. Uma leitura das disposições do 

Tratado mostra que o conceito de princípio é utilizado de uma forma particularmente 

ampla. 

Em termos de jurisprudência não encontramos grandes indicações no que tange à 

teorização do conceito de princípio, nem do modo em como este é associado à noção de 

abuso. Com Emsland-Stärke307 ganhou-se em densificação mas não em termos da 

caracterização da noção de abuso. De qualquer modo, e gradualmente, verificamos que 

o conceito passou a ser aplicado num amplo espectro de sectores no interior da União 

Europeia. Pelo que, e pelo menos no âmbito da noção difusa de princípio – tal como 

esta nos é apresentada nos Tratados – a noção de abuso pode ser considerada como um 

“princípio”. 

No entanto, e ainda que aceite tal classificação, resta ainda a questão de saber se 

estaremos perante um “princípio geral do direito” – como é, de resto literalmente 

afirmado pelo tribunal em Kofoed - ou se, estaremos apenas perante um princípio de 

interpretação ou de construção308. A Comissão Europeia, na comunicação acima 

referida também reconheceu a natureza de princípio, ainda que sem retirar disso grandes 

consequências. 

Verificamos que nas conclusões do Advogado Geral referente ao acórdão 

Halifax, POIARES MADURO reconhece a existência “do princípio da interpretação do 

direito comunitário, que proíbe o abuso”309. Na mesma linha encontramos ANA PAULA 

DOURADO que indica que “o abuso de direito comunitário é um princípio interpretativo 

do direito comunitário”310. Por outro lado encontramos RITA DE LA FERIA, que indica 

que “as decisões mais recentes do TJ no campo do direito fiscal são o culminar de um 

                                                            
307 Acórdão Emsland-Stärke, já citado 
308 Posição aliás indicada pelo Advogado Geral POIARES MADURO nas conclusões do Advogado Geral de 7 de Abril 2005 no caso 
C-255/02, Halifax, C-255/02, § 88.  
309Conclusões do Advogado Geral de 7 de Abril 2005 no caso C-255/02, Halifax, C-255/02, § 88. 
310DOURADO, Ana Paula, Lições de Direito Fiscal Europeu – Tributação Directa, Lisboa, Coimbra Editora, 2010, p 157.  
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processo de um processo que levou à criação de um princípio geral de proibição do 

abuso”311. A mesma conclusão é indicada por VOGENAUER, que reconhece que o 

conceito europeu de abuso “exibe todos os atributos necessários para ser reconhecido 

como um princípio geral do direito da União Europeia”312, ressalvando porém que “este 

princípio geral está ainda numa fase emergente (…) como seria esperar de um princípio 

embrionário”313.   

Apesar da discussão doutrinal que se assiste em termos europeus, devemos 

começar por indicar que a diferença entre “princípio geral” ou “princípio interpretativo” 

não apresenta, para o TJ, uma relevância insofismável. Ainda que o “princípio geral” 

seja mais abrangente, a existência de um auxiliar interpretativo das disposições da 

União Europeia mostra-se ainda como um instrumento de grande eficácia314. 

É certo que em Kofoed o TJ procedeu ao reconhecimento expresso de um 

“princípio geral do direito comunitário de que o abuso de direito é proibido”315. No 

entanto, não extraiu grandes consequências desse facto. Este princípio geral apresenta-

se assim reconhecido como tal pelo TJ, apresentando-se ainda, no entanto, na fase de 

desenvolvimento e delimitação, o qual se insere num processo dinâmico em curso no TJ 

tendo em vista a consolidação do mesmo316. 

 

3 – Reflexão sobre a polimorfia do conceito de abuso 

 

Apesar de encontrar a sua matriz genética nos conceitos domésticos dos Estados-

Membros, o abuso europeu apresenta hoje feições autónomas. 

Autonomia não significa estrita univocidade ou monolitismo. O TJ tem utilizado 

o conceito para a resolução de problemas diversos, acabando por adaptá-lo em função, 

nomeadamente, do âmbito normativo em que é utilizado e da estrutura lógica que se 

                                                            
311 FERIA, Rita de la, Prohibition of Abuse of (Community) Law – The Creation of a New General Principle of EC Law Through 
Tax?, Oxford, Oxford University Center for Business Taxation, 2007, p. 46. 
312VOGENAUER, Stefan, “The Prohibition of Abuse of Law: An Emerging Principle of EU Law”, in: FERIA, Rita de la and 
VOGENAUER, Stefan, Prohibition of Abuse of Law: A New General Principle of EU Law?, Oxford and Portland – Oregon, Hart 
Publishing, 2011, pp. 571. 
313VOGENAUER, Stefan Idem, Ibidem. 
314 NERGELIUS, Joakim, “General Principles of Community Law in the Future: Some Remarks on their Scope, Applicability and 
Legitimacy”, in: BERNITZ, Ulf, NERGELIUS, Joakim, General Principles of European Community Law, Kluwer Law International, 
2000, p. 227.   
315 Nos termos do § 38 do acórdão Kofoed, supra citado. 
316 FERIA, Rita de la, “Introducing the Principle of Prohibition of Abuse of Law, in: Feria, Rita de la and Vogenauer, Stefan, 
Prohibition of Abuse of Law: A New General Principle of EU Law?, Oxford and Portland – Oregon, Hart Publishing, 2011, pp. xv-
xxv. 
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encontra subjacente à situação em concreto. É neste âmbito que afirmamos a existência 

de uma certa polimorfia na noção de abuso317. 

Anteriormente ilustramos as diferenças entre as vertentes do abuse of rights e as 

do abuse of law. Fizemo-lo porque actualmente existe algum debate em torno da 

questão de saber qual das vertentes está subjacente ao conceito utilizado pelo TJ. Em 

nosso entender, tais discussões resultam precisamente da falta de reconhecimento da 

polimorfia do conceito. Verificamos assim que, apesar de existirem casos em que o 

conceito europeu de abuso se apresenta como um abuse of law e outros que mostram 

uma maior proximidade ao abuse of rights, o conceito europeu trata-se simplesmente de 

um conceito novo, emancipado e independente, o qual encontra bases de sustento em 

ambas as vertentes, mas não se filia ou integra totalmente em nenhuma delas, pelo 

menos na utilização ampla que do mesmo é feita pelo TJ318. 

Uma outra discussão relevante a este nível é a de saber se existe um conceito de 

abuso único, ou se existem de vários conceitos agrupados sob o nome abuso. Cremos 

que o reconhecimento da polimorfia da noção de abuso permite uma melhor resposta a 

este debate.  

De facto, e como verificamos no exame jurisprudencial, existem diferenças 

sensíveis na utilização do conceito nos sectores da fiscalidade indirecta e na directa. Por 

outro lado, e no que toca a esta última, existem diferenças no que tange à fiscalidade 

directa harmonizada e não harmonizada319. 

No âmbito da fiscalidade harmonizada, o conceito de abuso prende-se sobretudo 

com a interpretação e aplicação de normas tributárias domésticas, as quais, não obstante 

terem sido “adoptadas” pelo legislador nacional, resultam substancialmente da 

transposição de regras da União Europeia. Já no que se refere especificamente à 

fiscalidade indirecta, com o abuso não se procede apenas à protecção de interesses 

europeus mas ainda de receitas da União Europeia, já que parte das receitas do IVA são, 

simultaneamente, receitas da União Europeia. Terá sido esta a razão que, em nossa 

opinião, levou a que se começasse por introduzir o conceito neste sector. É ainda um 

dos âmbitos em que este é utilizado de forma mais intensa320. 

                                                            
317VANISTENDAEL, Frans, “Does the ECJ have the Power of Interpretation to Build a Tax System Compatible with the Fundamental 
Freedoms?”, EC Tax Review, nº 2, 2008, pp. 53.  
318 PIANTAVIGNIA, Paolo, “Tax Abuse in European Union”, EC Tax Review, nº 3, 2011, p. 145. 
319 KIEKEBELD, Ben, “Anti-abuse in the Field of Taxation: Is There One Overall Concept?”, EC Tax Review, nº18, 2009, p. 144. 
320 VANISTENDAEL, Frans, “Halifax and Cadbury Schweppes: One Single European Theory of Abuse in Tax Law”, EC Tax Review, 
n.º 4, 2006. 
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Na fiscalidade directa não harmonizada o abuso é utilizado essencialmente no 

controlo da compatibilidade de normas tributárias com as liberdades fundamentais321. 

Não se trata de um abuso de normas tributárias domésticas, mas de um abuso das 

disposições do Tratado, in casu, das liberdades fundamentais. O abuso emerge quando 

um determinado sujeito passivo visa prevalecer-se de uma das liberdades fundamentais 

para obter uma vantagem fiscal, beneficiando-se de um esquema artificial que lhe 

permite desaplicar a lei do Estado de origem e passar a aplicar a lei tributária do Estado 

membro de eleição. Frise-se que o abuso aqui em questão não é um abuso de normas 

substancialmente tributárias mas de um abuso de normas de direito originário da União 

Europeia, de liberdades fundamentais322. 

Na doutrina continuamos a assistir a uma diversidade de posições. De acordo 

com TERRA e WATTEL, “o mesmo teste é utilizado pelo tribunal para aferir da existência 

de abuso de legislação secundária da União Europeia (…) e para estabelecer o abuso de 

direitos do Tratado de forma a circunvagar legislação nacional válida”323. 

PIANTAVIGNIA reflectindo sobre a questão de saber se o “teste usado pelo TJ 

implica uma noção dual de abuso” conclui que “dado o mesmo objectivo, id est, a 

realização do mercado único, o TJ utiliza a noção de abuso com dois escopos diferentes 

(…) a diferença depende do grau de harmonização”324 indicando ainda que “o princípio 

anti-abuso pode ser genericamente formulado da seguinte forma: os indivíduos não 

podem obter de forma imprópria vantagem das disposições da lei comunitária”325. 

VANISTENDAEL chega a uma posição intermédia. De acordo com este autor, o 

conceito suscita um raciocínio idêntico, com apenas algumas diferenças de perspectiva. 

Partindo da comparação entre Halifax (em matéria de fiscalidade indirecta) e Cadbury-

Schweppes (em matéria de fiscalidade directa não harmonizada) este autor chega à 

conclusão que “ambas as decisões têm usado um raciocínio para refutar a evasão fiscal 

que é muito semelhante se não idêntico: a realidade económica da operação. Há duas 

diferenças das quais apenas uma é significativa. A primeira diferença é que a realidade 

económica em Halifax é a realidade económica das transacções IVA doméstica, 

enquanto a realidade económica em Cadbury Schweppes é a realidade económica de 
                                                            
321 No outro sector da fiscalidade directa não harmonizada, o da compatibilidade de normas tributárias internas com as disposições 
em matéria de ajudas de Estado, ainda não se encontram decisões que recorram verdadeiramente a este conceito. 
322 LANG, MICHAEL, “Cadbury Schweppes’ Line of Case Law from the Member States’ Perspective”, in: FERIA, Rita de la and 
VOGENAUER, Stefan, Prohibition of Abuse of Law: A New General Principle of EU Law?, Oxford and Portland – Oregon, Hart 
Publishing, 2011, pp. 435-458. 
323 TERRA, Ben e WATTEL, Peter, European Tax Law, Wolters Kluwer, 5ª edição, 2005, p. 774. 
324 PIANTAVIGNIA, Paolo, “Tax Abuse in European Union”, EC Tax Review, nº 3, 2011, p. 145. 
325 PIANTAVIGNIA, Ibidem, p. 146. 
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exercer as liberdades fundamentais, através de transacções transfronteiriças. (...) A 

segunda diferença é mais importante: em Halifax o TJ ainda deixa alguma margem de 

manobra aos tribunais nacionais em matéria de IVA para decidir se o motivo imposto é 

‘essencial’ em comparação com outras motivações não-fiscais. No acórdão Cadbury 

Schweppes o TJ indica categoricamente que, estando provada a realidade económica das 

operações transfronteiriças, não pode haver evasão fiscal e a meta de alcançar uma 

vantagem fiscal não tem importância” 326. 

No nosso entender, esta querela entre a univocidade e a pluralidade no conceito 

de abuso é mais conceptual ou gramatical do que substancial. A melhor forma de 

resolver esta questão passa pelo reconhecimento pleno da polimorfia do conceito de 

abuso. Este centra-se num mesmo radical, num mesmo teste e fórmula que resulta 

directamente da fórmula exposta pelo TJ em Emsland-Stärke, mas que depois recebe 

algumas adaptações em função do domínio de adaptação. 

Em certos casos (fiscalidade harmonizada, e em especial indirecta) estamos 

perante o abuso de um direito concreto (como o direito à dedução do IVA), de uma 

faculdade, de uma proibição. Nestes casos é fácil perceber qual o comando que se aplica 

à concreta situação, e este encontra um ponto de apoio literal (uma fórmula) nas leis 

internas dos Estados-Membros. No caso da fiscalidade directa não harmonizada, não 

estaremos perante um abuso de “direitos” concretos mas o abuso de uma “liberdade”327. 

Neste último domino, o TJ afere a existência de uma norma ampla, de uma liberdade 

fundamental, a qual se pode ou não consubstanciar numa regra imediatamente 

perceptível. Existem diferenças sensíveis ao nível da positivação e da densidade 

normativa da regra objecto de abuso, o que suscita adaptações na aplicação feita pelo 

TJ. 

Por último, é o reconhecimento desta polimorfia que nos permite saber qual o 

padrão que deve ser seguido na análise do elemento subjectivo de Emsland-Stärke. Isto 

porque hoje continua-se a questionar se se devem requalificar as operações em que o 

abuso tenha sido o único fim (sole aim), ou se se deve proceder à requalificação nos 

casos em que a operação prosseguia outros fim, mas cujo fim essencial ou principal era 

o da obtenção de uma vantagem fiscal (essential aim ou principal aim). 

                                                            
326 VANISTENDAEL, Frans, “Halifax and Cadbury Schweppes: one single European theory of abuse in tax law?”, EC Tax Review, n.º 
4, 2006, p. 195. 
327 Neste sentido PIANTAVIGNIA, Paolo, “Tax Abuse in European Union”, EC Tax Review, nº 3, 2011, p. 134. 
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Este é um dos casos claros em que devemos compreender na sua plenitude a 

polimorfia do conceito de abuso. No que toca à fiscalidade directa não harmonizada, 

enquanto existirem outras razões para a realização da operação que não unicamente a 

evitação fiscal, a mesma não deve ser requalificada, mesmo tendo como principal 

objectivo a obtenção de uma vantagem fiscal. Isto porque o TJ tem considerado que, 

inerente ao exercício de uma liberdade fundamental, pode estar associada a obtenção de 

vantagens fiscais.  

Assim, apenas quando o sole aim da operação for a obtenção de vantagens 

fiscais e se, cumulativamente, existir artificialidade no desenvolvimento da operação, é 

que a mesma pode ser considerada abusiva328. 

No que toca à fiscalidade harmonizada, já teremos regra mais concretas, e ao 

mesmo tempo uma maior possibilidade de distonia entre os objectivos subjacentes à 

fórmula da norma e os objectivos perseguidos pelo sujeito passivo na referida operação. 

Neste caso, ainda que a conduta prossiga outros objectivos, basta que o objectivo 

essencial ou principal da operação seja a de minimizar a carga tributária para se 

qualificar a situação como abusiva329. 

 

4 – Reflexão sobre a verdadeira relevância do conceito de abuso 

 

Uma reflexão que nos acompanhou desde o início da nossa investigação é a de 

saber se o conceito europeu de abuso é um conceito inovador que persegue objectivos 

próprios, ou se se trata apenas de um instrumento que permite a maximização de 

conceitos e objectivos que lhe são pré-existentes. Uma vez que, como já afirmamos, a 

base para o teste de abuso europeu, utilizado transversalmente na jurisprudência de 

abuso europeia, é o teste Emsland-Stärke330, tomaremos como base para a nossa análise 

os elementos do conceito de abuso europeu efectuando a sua análise e desconstrução da 

sua fórmula e comparando os elementos da mesma com figuras jurídicas existentes 

antes da introdução do mesmo, de modo a aferir da verdadeira relevância do conceito de 

                                                            
328 LANG, MICHAEL, “Cadbury Schweppes’ Line of Case Law from the Member States’ Perspective”, in: FERIA, Rita de la and 
VOGENAUER, Stefan, Prohibition of Abuse of Law: A New General Principle of EU Law?, Oxford and Portland – Oregon, Hart 
Publishing, 2011, pp. 435-458. 
329 PISTONE, Pasquale, “Abuse of Law in the Context of Indirect Taxation: From (Before) Emsland-Stärke 1 to Halifax (and 
Beyond)”, in: FERIA, Rita de la and VOGENAUER, Stefan, Prohibition of Abuse of Law: A New General Principle of EU Law?, 
Oxford and Portland – Oregon, Hart Publishing, 2011, pp. 381-394. 
330 Acórdão Emsland-Stärke já citado. 
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abuso e de modo a aferir igualmente se alguma das fórmulas pré-existentes poderia, por 

si só, responder à totalidade dos elementos do teste de abuso europeu. 

Assim partindo do teste de Emsland-Stärke, vemos que o conceito europeu de 

abuso atém-se aos seguintes pontos: 

 

 -elemento objectivo 

i) Aferição da realidade económica 

“prova de que as condições de concessão de uma prestação foram artificialmente 

criadas, isto é, que a operação comercial não foi realizada com uma finalidade 

económica”331,  

ii) Interpretação teleológica do objectivo do dispositivo normativo da União Europeia 

“análise, (…) do sentido e do objectivo da regulamentação comunitária”332  

 

-elemento subjectivo 

iii) Propósito do contribuinte 

“um elemento subjectivo, ou seja, o facto de a operação comercial em causa ter 

sido realizada essencialmente para obter um benefício financeiro incompatível 

com o objectivo da regulamentação comunitária333;  

 

Nos próximos segmentos iremos explorar cada um dos pontos e verificar se estes 

não seriam melhor aferidos pelo recurso a outros instrumentais. 

 

4.1- Abuso e a “realidade económica” 

 

Em primeiro lugar coloca-se a questão de saber se o abuso não se apresenta 

como um mero teste de aferição da “realidade económica” das operações.  

Antes de mais impõe-se constatar que, na vida empresarial, os negócios não 

podem ser vistos separadamente (separando-se entre parte “operacional” / “económica” 

e a parte “legal”). Em todos os negócios existe um determinado enquadramento legal, o 

qual deve reflectir, em maior ou menor medida, a substância económica do negócio. A 

aferição desta coincidência, apesar de difícil, apresenta uma grande relevância no 

                                                            
331 Acórdão Emsland-Stärke já citado, §40. 
332Acórdão Emsland-Stärke já citado, §40. 
333Acórdão Emsland-Stärke já citado, § 41. 
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contexto europeu, pois toda a ideia subjacente à construção de um verdadeiro mercado 

interno reside na promoção de determinadas estruturas e realidades económicas334. 

Assim, cremos que em qualquer operação se deve proceder a uma qualificação 

cuidada tanto da substância legal como da substância económica, compreendendo em 

plenitude o rationale de ambas. Posteriormente, deve fazer-se uma aferição conjunta, 

verificando se existe uma relação entre ambos e se a realidade legal engloba a estrutura 

económica que lhe está associada ou se a mesma se mostra estranha nos temos daquele 

qualificativo legal. 

A análise dessa correspondência pode ser feita (e, de facto, tem sido feita, em 

numerosas jurisdições através do mundo) através de diversos critérios. Um dos mais 

divulgados para este efeito é o business purpose test, vulgarizado nos países anglo-

saxónicos, o qual se mostra particularmente diferente do teste do abuso335. 

Nos termos do business purpose test considera-se que uma determinada conduta 

será requalificáveis quando, paralelamente (e para além) ao resultado de obtenção de 

uma vantagem tributária, se constata que tal conduta não possui uma qualquer lógica de 

gestão ou empresarial, donde se poderá retirar que, se não fosse a pretendida e 

alcançada a vantagem fiscal, a conduta em causa nunca seria opção racional sob o ponto 

de vista da gestão criteriosa336. Verificamos contudo que ao nível do conceito europeu 

de abuso o exame vai mais longe no sentido da necessidade de se provar que se criou 

uma situação aparente ou simulada das condições de aplicação do normativo em 

questão, que existe uma artificialidade associada à operação337. A razão para o maior 

rigor da noção europeia prende-se com os próprios objectivos subjacentes à construção 

europeia – o que, de resto, foi já exposto em diversos acórdãos bem como em alguns 

textos doutrinais338.  

Assim, seguindo RUIZ ALMENDRAL consideramos que, quando comparado com o 

teste de abuso do TJ, o business purpose test tem necessariamente “um alcance limitado 

e que não cumpre neste âmbito os seus o objectivos anti-elisão”, uma vez que o conceito 

                                                            
334 ZALASINSKI, Adam, “Some Basic Aspects of the Concept of Abuse in the Tax Case Law of the European Court of Justice”, 
Intertax, vol. 36, Nº 4, 2008. 
335 ALMENDRAL, Violeta Ruiz, “El Test de Los Motivos Económicos Válidos En Las Normas Anti-Abuso”, Cuadernos de Derecho 
Público, nº 32, 2007. p. 147. 
336 ALMENDRAL, Violeta Ruiz, Ididem p. 166. 
337 Isto é claro no §81 do supracitado acórdão Halifax, no qual o TJ afirma que teria que, para além da natureza das operações, teria 
que ser avaliado o “verdadeiro conteúdo e significado das operações em causa” e a “finalidade de obtenção de um benefício fiscal”. 
Neste mesmo acórdão referiu ainda que a aferição de uma operação como abusiva implica a avaliação se a concessão de vantagem 
fiscal pretendida pela operação “seria contrária ao objectivo prosseguido” pelas disposições europeias. Este ponto foi reforçado em 
diversos acórdãos nas áreas de fiscalidade indirecta e directa harmonizada e não harmonizada. 
338 Para mais desenvolvimentos sobre esta materia ver ALMENDRAL, Violeta Ruiz, “El Test de Los Motivos Económicos Válidos En 
Las Normas Anti-Abuso, Cuadernos de Derecho Público, nº 32, 2007, pp. 129-172. 
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europeu de abuso “não pode centrar-se unicamente na substância económica da 

operação”339. Desta forma o business purpose test não se apresenta como um teste 

substituto do teste de abuso do TJ. 

 

4.2- Abuso e a intenção do sujeito passivo 

 

No ponto anterior exploramos a utilidade do critério da realidade económica das 

operações como critério base do conceito de abuso europeu. Verificamos ainda que o 

seu alcance fica aquém do conceito de abuso europeu. Neste segmento analisaremos o 

relevo da intenção do sujeito passivo e a sua real importância na demonstração do 

carácter abusivo de uma determinada operação.  

De novo, o ponto de partida para a reflexão será o teste exposto em Emsland-

Stärke340, o qual estabelece a necessidade de verificação de um elemento subjectivo 

para que se defina que uma dada operação tem carácter abusivo. A principal questão 

que se coloca é a de saber qual a verdadeira importância deste elemento, na aferição de 

abuso. 

Cumpre começar por clarificar que, pelo menos no âmbito da fiscalidade directa 

não harmonizada, a intenção de “obter uma vantagem fiscal” não é suficiente para a 

verificação do elemento subjectivo. Aliás, o direito a “minimizar” o ónus fiscal foi 

expressamente abordado no §73 de Cadbury Schweppes, no qual se reputa como 

legítima a conduta de um sujeito passivo que decide utilizar a liberdade de 

estabelecimento para deslocar a sua actividade produtiva / económica para um outro 

Estado-Membro, ainda quando a única razão para essa transferência resida na menor 

carga tributária que incidirá sobre o sujeito no Estado-Membro de acolhimento.  

Esta “autorização judicial” para uma organização fiscalmente eficiente dos 

negócios não é uma originalidade do ordenamento da União Europeia. Na 

jurisprudência norte-americana o Supremo Tribunal dos Estados Unidos da América 

tem afirmado, desde Gregory v. Helvering,341 que se reconhece “o direito legítimo de 

um contribuinte diminuir a quantia que de outra forma seriam os seus impostos, ou 

                                                            
339 ALMENDRAL, Violeta Ruiz, “El Test de Los Motivos Económicos Válidos En Las Normas Anti-Abuso, Cuadernos de Derecho 
Público nº 32, 2007 p. 168. 
340 Acórdão Emsland-Stärke, já citado. 
341 293 U.S. de Setembro de 1935. 
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evitá-los de todo, por meios que a lei permite, não pode ser contestado”342. Assim, e de 

forma clara, aceita-se legitimidade da conduta conducente a evitar os encargos fiscais 

desde que através de processos contidos nos parâmetros da lei. Este precedente, que 

tinha sido posto em causa por vários autores norte-americanos, acaba por ser reafirmado 

em Boulware v. United States343. O precedente não só renova a sua validade como se 

converte na asserção mais actualizada em termos do estabelecimento de políticas anti-

abuso nos Estados Unidos da América. 

No âmbito europeu, esta intenção do sujeito passivo também é feita relevar. Em 

Emsland-Stärke344, tal constituía o elemento subjectivo do teste do abuso. Este teste 

apresenta duas dificuldades ao nível da sua concretização. O primeiro, prende-se com o 

facto de se tratar de um teste ancorado na voluntas do sujeito, e de a sua aferição se 

apresentar de difícil prova. A solução para ultrapassar este primeiro obstáculo (e como 

foi aliás admitido pelo Advogado Geral POIARES MADURO, é injectar alguma 

objectividade neste teste (subjectivo). Assim, a intenção pode ser inferida da análise dos 

elementos objectivos do caso, bem como a avaliação da inexistência de outra 

justificação económica para a operação que não a obtenção de um benefício fiscal. 

O segundo ponto de crise reside no facto de ser difícil de discernir a fronteira do 

ilegítimo ou inaceitável, em especial no contexto de uma jurisdição (como a europeia) 

que considera aceitável a operação que tenha como objectivo único a obtenção de uma 

vantagem fiscal, quando tal vantagem seja a decorrência necessária do exercício de uma 

liberdade fundamental. Neste ponto, podemos apenas considerar que quando o motivo 

único do sujeito seja o da obtenção de uma vantagem fiscal, fora do objectivo das 

directivas e das liberdades fundamentais que invoca, não pode legitimamente reclamar a 

vantagem fiscal345. 

Poderíamos alegar (no contexto da distinção entre o abuso em sectores 

harmonizados e não harmonizados) que em fiscalidade directa harmonizada bastaria 

provar que a intenção principal (essential aim, principal aim ou mesmo main purpose) 

do sujeito era a da obtenção da vantagem fiscal, ao passo que na fiscalidade directa não 

                                                            
342 Gregory v. Helvering, 293 U. S. 465 – nossa tradução. No original "we have also recognized that (…) the legal right of a 
taxpayer to decrease the amount of what otherwise would be his taxes, or altogether avoid them, by means which the law permits, 
cannot be doubted.” 
343 564 U.S. de Fevereiro de 2008. 
344 Acórdão Emsland-Stärke, já citado. 
345 LANG, Michael e HEIDENBAUER, Sabine, “Wholly Artificial Arrangements” in HINNEKENS, Luc e HINNEKENS, Philippe (coord.), 
A vision of taxes within and outside European borders - Festschrift in honour of Prof Dr Frans Vanistendael, The Hague, Kluwer 
Law International, 2008, p. 609. 
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harmonizada bastaria a demonstração de que esse era o único objectivo (sole purpose) 

do sujeito. 

Em nossa opinião, e essencialmente no que toca à fiscalidade directa não 

harmonizada isso não basta. Alguém pode decidir transferir parte da sua estrutura 

produtiva para a Bulgária ou Roménia apenas para beneficiar das taxas de tributação do 

rendimento mais favoráveis. Essa pode ser a única razão e ainda assim a operação pode 

ser legítima, na medida em que a transferência é efectiva e genuína. Assim, não basta a 

prova do sole purpose, mas ainda que a intenção do sujeito seja dirigida a uma 

vantagem fiscal ilegítima. O mesmo foi confirmado recentemente nas conclusões da 

Advogada Geral KOKOTT no caso National Grid Indus BV, onde foi indicado que “a 

transferência transfronteiriça da sede de uma pessoa colectiva não pode per se ser 

considerada evasão fiscal, mesmo que tenha sido motivada por razões fiscais. O facto de 

as empresas procurarem tirar partido das disparidades entre os sistemas fiscais nacionais 

é uma forma legítima de actuação económica, inevitável num mercado interno no qual a 

tributação das empresas não está harmonizada. Por conseguinte, segundo jurisprudência 

assente, a redução de receitas fiscais não constitui uma razão imperiosa de interesse 

geral. Consequentemente, a transferência da sede de uma sociedade não pode, por si só, 

tal como a criação de um estabelecimento secundário num outro Estado-Membro, 

fundamentar uma presunção geral de evasão fiscal”346. 

Por último, encontramos alguns autores que simplesmente negam a valia do 

elemento subjectivo, referindo que este não se trata mais do que uma ficção 

procedimental, já que o mesmo se prova unicamente a partir de elementos objectivos.  

Remetendo este elemento subjectivo, para voluntas do sujeito: a vontade de 

obter um benefício financeiro incompatível com o objectivo da regulamentação 

comunitária. Comprovar a intenção de um sujeito na ausência de uma declaração 

expressa de motivação apresenta-se como uma tarefa bastante complicada, 

aproximando-se mesmo da probatio diabolica. Aliás, dentro das diversas motivações 

existentes para uma acção de um sujeito o mesmo procuraria apresentar aquela que não 

colocasse em crise as suas operações347.  

Na opinião do Advogado Geral no caso Halifax, POIARES MADURO, não é a 

“procura das obscuras intenções subjectivas das partes que deve determinar a existência 
                                                            
346 Conclusões do Advogado Geral de 8 de Setembro de 2011 do caso C-371/10, National Grid Indus, §103. 
347 WEBER, Denis, “Abuse of Law in the Context of Indirect Taxation: Why we need the subjective Intention Test, When is 
Combating Abuse an Obligation and Other Comments”, in: FERIA, Rita de la, VOGENAUER, Stefan, Prohibition of Abuse of Law: A 
New General Principle of EU Law?, Oxford and Portland – Oregon, Hart Publishing, 2011, pp. 395-406. 
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do elemento subjectivo referido no acórdão Emsland-Stärke348. Pelo contrário, a 

intenção de as partes obterem ilegitimamente uma vantagem do direito comunitário 

pode simplesmente ser inferida do carácter artificial da situação a apreciar à luz de um 

conjunto de circunstâncias objectivas. Se se provar que essas circunstâncias objectivas 

existem, importa concluir 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 direito seja protegido. Nestas circunstâncias, a norma jurídica em causa 

deve ser interpretada, contrariamente ao seu sentido literal, no sentido de que não 

confere, de facto, o direito. 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 TJ, 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”349.  

Nestes termos, cremos que a posição mais acertada é a da proceder a uma leitura 

reconstrutiva dos testes propostos por Emsland-Stärke350 e interpretação dos 

dispositivos em questão. Tal como na maioria dos ordenamentos jurídicos ocidentais, 

deve ter-se em consideração a intenção do sujeito, na medida em que esta se mostra 

como um importante elemento para a correcta aferição das situações de abuso. No 

entanto, posto isto, deve-se ter em conta os objectivos da normação em causa, e 

verificar se a vontade e o comportamento do sujeito se dirigia à efectivação desses 

objectivos ou, se pelo contrário, a sua conduta apenas pretendeu criar a ilusão de que os 

objectivos eram perseguidos, através da criação de artifícios que permitissem a 

aplicação dessas disposições, então a conduta não deve ser admitida351. 

 Assim, e em conclusão, cremos que um puro teste subjectivo, centrado na 

vontade do sujeito, não é suficiente, sendo necessários elementos objectivos e 

judicialmente apreciáveis para que se possa sustentar a requalificação de uma dada 

operação. Isto pode fazer que, em muitos casos, e na prática, se reduza ou elimine a 
                                                            
348 Acórdão Emsland-Stärke, já citado. 
349 Conclusões do Advogado Geral de 7 de Abril 2005 no caso Halifax, já citado § 71   
350 Acórdão Emsland-Stärke, já citado. 
351 LANG, Michael e HEIDENBAUER, Sabine, “Wholly Artificial Arrangements” in HINNEKENS, Luc e HINNEKENS, Philippe (coord.), 
A vision of taxes within and outside European borders - Festschrift in honour of Prof Dr Frans Vanistendael, The Hague, Kluwer 
Law International, 2008, p. 611. 
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importância do elemento subjectivo, relegando-o para um posição secundária e 

subsidiária, para um elemento meramente inferido dos elementos objectivos 

demonstrados em tribunal. Assim, em vez de um verdadeiro elemento subjectivo, o que 

teremos é um elemento objectivo de segundo grau, resultante de uma interpretação dos 

elementos objectivos, o que pode dificultar ainda mais a tarefa de aferição da existência 

de uma verdadeira situação de abuso. 

 

4.3- Abuso e a interpretação teleológica 

 

No último ponto começamos a abordar a importância da interpretação dos 

dispositivos para a aferição dos elementos do abuso. Neste momento, o foco da nossa 

análise será distinto e centrar-se-á na relação entre dois instrumentais jurídicos distintos: 

de um lado o abuso; do outro a interpretação teleológica. 

Verificamos que em larga medida o teste de abuso se tem de sustentar numa 

interpretação cuidada das normas objectivas de direito da União Europeia: são estas que 

vão determinar o padrão nos termos do qual se vai verificar se determinada conduta é ou 

não abusiva (porque, por seu turno, preenche simultaneamente os elementos objectivo e 

subjectivo)352.  

Em primeiro lugar podemos considerar que o teste do abuso é um poderoso 

instrumento de efectivação da interpretação teleológica das normas europeia. De facto, 

permite que uma interpretação mais cuidada e precisa das normas europeias se 

concretize, e que exista um instrumento para essa efectivação. 

Existe ainda uma segunda linha interpretativa, sustentada inter alia nos 

pronunciamentos dos Advogados Gerais POIARES MADURO e TESAURO. Para estes, o 

abuso não é mais do que um princípio interpretativo ou mesmo, e nas palavras do 

primeiro, “segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça, no essencial, o princípio da 

interpretação do direito comunitário” 353. Nesses termos, a verdadeira função do abuso é 

a de proceder a uma cuidada interpretação do direito da União Europeia. Seguindo esta 

linha de reconstrução do abuso como uma ferramenta de interpretação, encontramos 

ainda WEBER. Este autor apesar de defender que em caso de abuso se pode decidir “ao 

contrário da letra da lei”, interpretando-a de acordo com o espírito e objectivo da norma 
                                                            
352 LANG, Michael, “The General Anti-Abuse Rule of Article 80 of the Draft Proposal for a Council Directive on a Common 
Consolidated Corporate Tax Base”, Amsterdam, European Taxation, IBFD, 2011, p.228. 
353 No § 71 e em especial 79 das conclusões do Advogado Geral Miguel Poiares Maduro no caso Halifax, já citado, este considera 
que o conceito de abuso é um princípio de natureza interpretativa.  
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(europeia) abusada, indica que esta interpretação apenas poderá existir caso exista uma 

“liberdade interpretativa” associada à norma ou por outras palavras, o TJ apenas poderá 

interpretar se existir na norma algo para interpretar. Assim se existir uma norma clara 

introduzida no normativo europeu que se apresente contrária ao objectivo da União 

Europeia na área que está a regular, o TJ não se pode socorrer dos objectivos gerais 

prosseguidos por esse normativo para afastar a aplicação de uma norma clara ou para 

corrigir erros na sua formulação354. 

De forma mais assertiva, existem alguns autores que não reconhecem mesmo 

nenhuma valia significativa ao conceito de abuso, uma vez que os resultados que o 

conceito permite obter não são distintos daqueles que se poderiam obter através de uma 

interpretação cuidada das normas em questão355. Assim sendo, não existirá a 

necessidade de se recorrer a um instrumental intermédio, o qual mais não faria do que 

criar ruído na tarefa interpretativa – todos os objectivos prosseguidos pelo TJ através da 

utilização do conceito de abuso podem ser obtidos meramente através de interpretação. 

Um dos mais importantes defensores desta linha de pensamento é LANG
356. 

Como podemos verificar através desta breve recensão doutrinal, abuso e 

interpretação teleológica encontram-se intimamente ligados. De tal forma que existem 

mesmo autores que consideram contraproducente a continuação da utilização da noção 

de abuso. Abuso e interpretação não são instrumentais separados, contrapostos, mas 

formam um contínuo analítico. 

Na nossa opinião, através de uma interpretação cuidada das normas poderemos 

responder às três questões formuladas pelo teste de abuso. Assim, podemos dar resposta 

tanto ao elemento objectivo - uma vez que uma operação sem realidade económica ou 

com diferenças fundamentais entre a sua realidade jurídica e a sua realidade económica 

não será protegida nem querida pelos normativos da União Europeia, como ao elemento 

subjectivo - uma vez que é uniformemente aceite que o normativo Europeu não pode ser 

utilizado para fins abusivos. Cremos que a revelação de ambos os elementos não pode 

ser desligada de um verdadeiro exercício interpretativo. Cremos ainda que uma 

                                                            
354 WEBER, Denis, “Abuse of Law in the Context of Indirect Taxation: Why we need the subjective Intention Test, When is 
Combating Abuse an Obligation and Other Comments”, in: FERIA, Rita de la and VOGENAUER, Stefan, Prohibition of Abuse of 
Law: A New General Principle of EU Law?, Oxford and Portland – Oregon, Hart Publishing, 2011, pp. 395-406.  
355 LANG, Michael e HEIDENBAUER, Sabine, “Wholly artificial arrangements” in HINNEKENS, Luc e HINNEKENS, Philippe (coord.), 
A vision of taxes within and outside European borders - Festschrift in honour of Prof Dr Frans Vanistendael, The Hague, Kluwer 
Law International, 2008, p. 611. 
356 LANG, Michael e HEIDENBAUER, Sabine, “Wholly artificial arrangements” in HINNEKENS, Luc e HINNEKENS, Philippe (coord.), 
A vision of taxes within and outside European borders - Festschrift in honour of Prof Dr Frans Vanistendael, The Hague, Kluwer 
Law International, 2008, pp. 608 e 609. 
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verdadeira interpretação teleológica das normas acabará sempre por demonstrar se uma 

determinada situação (prima facie reputada como abusiva) se inclui ou não na 

fattispecie da norma. Nesses termos, e para os específicos propósitos da interpretação do 

direito da União Europeia, considerar que uma determinada conduta é abusiva, ou 

considerar que uma dada conduta não é subsumível na norma que concede um 

determinado direito ou protege uma determinada liberdade fundamental vai acabar por: 

i) conduzir a uma análise por pautas de judicial review muito semelhantes; ii) acabará 

por arrastar a mesma consequência: a consideração de que a conduta do sujeito não se 

encontra protegida por disposições de direito da União Europeia. 

Estamos assim de acordo, em termos gerais, com a construção doutrinal proposta 

por LANG, o qual indica que “seria mesmo melhor desistir completamente da ideia de 

uma regra anti-abuso e deixar claro que em vez de se resolver estas questões do lado da 

evasão, as mesmas têm de ser resolvidas por via da interpretação. Algo ou está de 

acordo com a lei ou em desacordo com a lei. No entanto, a lei tem de ser determinada 

não apenas de acordo com sua letra. Este é apenas o ponto de partida para uma 

interpretação. Se a lei for interpretada de acordo com sua finalidade, qualquer tipo de 

comportamento que é contrário à finalidade da regra serão cobertos por esta análise”357.  

Apesar de não ser tão assertivo na avaliação, POIARES MADURO alertava, numa 

das suas conclusões358, para os riscos associados a uma aplicação (ampla) do conceito 

de abuso, e aconselhava ao TJ alguma precaução na sua aplicação. De forma 

particularmente ilustrativa, este recupera, na nota de rodapé 55 das referidas conclusões, 

uma citação de GUTTERIDGE que refere que a ideia de proibição do abuso poderia ser 

descrito como “uma droga que começa por parecer inócua, mas que pode ter efeitos 

secundários muito desagradáveis”359. 

Em conclusão, cremos que tanto o conceito de abuso como a interpretação 

teleológica acabam por conduzir ao mesmo resultado. Acreditamos ainda que existem 

vantagens para o ordenamento União Europeia se o TJ manifestar uma preferência por 

uma maior aproximação ao conteúdo dos dispositivos normativos, através de uma 

leitura atenta dos mesmos (interpretação teleológica) prescindindo do ruído causado 

pelos elementos (objectivo, subjectivo, procedimental) do conceito de abuso.  

 
                                                            
357 LANG, Michael, The General Anti-Abuse Rule of Article 80 of the Draft Proposal for a Council Directive on a Common 
Consolidated Corporate Tax Base, European Taxation, IBFD, Amsterdam, June 2011, pp. 223-228. 
358 Conclusões do AG de 22 de Maio de 2008, Cartesio, C-210/06, § 29. 
359 Conclusões do Advogado Geral de 22 de Maio de 2008, no caso Cartesio, C-210/06, nota de rodapé 55. 
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5 – Abuso e construção teleológica da União Europeia 

 

5.1 – A ideologia económica prosseguida 

 

No presente segmento procedermos a uma reflexão sobre aquilo que, em nossa 

opinião, é um dos elementos que explica a razão do recurso ao conceito de abuso, uma 

espécie de hidden agenda subjacente à utilização do mesmo por parte da União 

Europeia. 

Se observarmos com detalhe os fundamentos do mercado único, tais como estes 

se encontram plasmados no artigo 3º do TFUE, verificaremos que entre estes se 

encontra o objectivo da criação de um verdadeiro mercado interno360. Verificamos ainda 

que no Protocolo sobre Mercado Interno e Competição361, refere-se expressamente que 

“as partes contratantes, tendo em conta que o mercado interno, tal como estabelecido no 

artigo 3.º do Tratado da União Europeia, inclui um sistema que assegura que a 

concorrência não seja falseada, acordaram em que, para esse efeito, a União, se 

necessário, tomará medidas ao abrigo do disposto nos Tratados, incluindo o artigo 352.º 

do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia362”. Assim sendo, o mercado 

único foi idealizado como um espaço em tudo análogo a mercado doméstico, devendo 

ser eliminados ou minimizados ao máximo os elementos que impedem a prossecução 

desse objectivo. Apesar de, no seguimento do Acto Único Europeu, a União ter 

indicado ser seu objectivo “o estabelecimento de um mercado interno antes de 1992”363, 

sabemos hoje que este objectivo ainda não foi totalmente cumprido. De facto, e ainda 

recentemente, nas negociações do Tratado de Lisboa se deixou claro que era necessário 

“fortalecer as quatro liberdades fundamentais do mercado interno (liberdade de 

movimentos de bens, pessoas serviços e capital) e melhorar o seu funcionamento 

continua a ter uma importância primordial para o crescimento, competitividade e 

emprego”. 

                                                            
360 Nos termos do TFUE, “a União deverá estabelecer um mercado interno”. 
361 Protocolo n.º 27 anexo ao TFUE. 
362 Que dispõe no seu número 1 que “Se uma acção da União for considerada necessária, no quadro das políticas definidas pelos 
Tratados, para atingir um dos objectivos estabelecidos pelos Tratados, sem que estes tenham previsto os poderes de acção 
necessários para o efeito, o Conselho, deliberando por unanimidade, sob proposta da Comissão e após aprovação do Parlamento 
Europeu, adoptará as disposições adequadas. Quando as disposições em questão sejam adoptadas pelo Conselho de acordo com um 
processo legislativo especial, o Conselho delibera igualmente por unanimidade, sob proposta da Comissão e após consulta ao 
Parlamento Europeu”. 
363 Artigo 7º do Tratado da União Europeia. 
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Verificamos ainda que a ideia subjacente ao conceito de mercado único, nos 

termos dos artigos 119º e 120º do TFUE, é a de um mercado livre, aberto, concorrencial 

e com competição aberta (contando com uma regulação de baixa intensidade). Nos seus 

traços gerais, estamos aqui perante a implementação de uma linha de pensamento 

liberal, com uma filiação clara na escola da teoria clássica do comércio internacional 

preconizado inicialmente por ADAM SMITH e posteriormente modificada por DAVID 

RICARDO (bem como por diversos outros autores, desde então). A teorização liberal 

surgiu no século XVIII, por contraponto à teoria mercantilista que preconizava o 

mercado e os ganhos comerciais como ganhos de soma nula o que implicaria que para 

existirem ganhos numa economia tinha que existir perdas numa outra364. Assim com 

este novo postulado os autores liberais procuraram, desde a sua origem, traçar uma 

teoria baseada num mercado aberto e na especialização internacional, esforçando-se por 

evidenciar as vantagens que a mesma, associada a condições de livre comércio pode 

assegurar aos países intervenientes.  

De acordo com a teoria de DAVID RICARDO, publicada em 1817 no livro On the 

Principles of Political Economy and Taxation, num mercado livre, cada país deveria 

especializar-se na produção dos bens para os quais apresentasse maiores vantagens 

comparativas. Desta forma beneficiariam todos os participantes neste tipo de mercado 

(in casu, no comércio internacional) desde que cumprissem a sua “razão de troca 

internacional” ou seja, estivessem dispostos a efectuar as trocas365.  

Apesar das diversas limitações inerente a este modelo366, esta teoria contínua a 

ser a base principal dos mercados de inspiração liberal, com as devidas adaptações e 

introduções de variáveis (como por exemplo o modelo HECKCHER-OHLIN-RICARDO que 

introduz ainda as vaiáveis tecnológicas como uma variável que entra na avaliação das 

vantagens comparativas367. 

E é essa teoria que está na base de muitos modelos regionais de cooperação, 

como o da NAFTA, o do Mercosur e, actualmente, o da União Europeia. Estas 

                                                            
364 Esta escola defendia uma economia proteccionista baseando-se num mercado de soma nula, em que para um país prosperar teria 
que aumentar os metais monetários protegendo-se dos “ataques” das outras economias (tendo em conta que em ganhos nulos para 
um estado prosperar o outro estado teria que sair prejudicado). Para cumprir estes objectivos os estados deveriam proteger os seus 
mercados internos dando ao mesmo tempo um apoio à exportação através de subsídios e criando entraves à importação pela 
aplicação de taxas. 
365 KRUGMAN, Paul, Geography and Trade, Mass, Cambridge, MIT Press, 1991, p .138. 
366 Nomeadamente o facto de ignorar o impacto dos custos inerentes ao transporte de mercadorias, os custos constantes, o facto de 
considerar que os produtos são homogéneos e mobilizáveis e que existe um conhecimento “perfeito” do mercado (ou seja, que todos 
os intervenientes sabem os custos de produção, os produtos mais baratos de cada um dos países, entre outros e que não existem 
entraves a movimentação de bens como tarifas ou impostos). 
367 Para mais detalhes sobre estes modelos consultar KRUGMAN, Paul, Geography and Trade, Mass, Cambridge, MIT Press, 1991, p. 
287. 
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organizações tinham em vista uma abertura dos mercados dos respectivos países, 

destruindo os entraves às trocas entre eles para, desse modo, fomentar a especialização e 

conseguir ganhos para as economias dos países em cooperação.  

O mercado interno (europeu), apresenta-se assim como um expoente desta ideia, 

a qual é um dos traços essenciais da construção económica europeia. De modo gradual, 

procedeu-se à eliminação das restrições ao comércio e à livre concorrência entre os 

Estados-Membros  

Foram adoptadas uma série de políticas (como a política agrícola comum) que 

propiciaram a liberalização dos mercados, na perspectiva de que tal beneficiaria o maior 

número possível de empresas e consumidores, Também se procedeu à eliminação das 

fronteiras ou obstáculos similares, tanto físicos (com a livre circulação de pessoas, bens 

e capitais) como técnicos (com a adopção de políticas de competição, normas de 

qualidade, politicas de uniformização de qualificações entre outras medidas). 

Existem, contudo, certas áreas não harmonizadas, em que se regista uma certa 

“reserva de soberania estatal”. Não obstante, e mesmo nessas áreas foram sendo 

eliminadas medidas que eliminem as distorções do mercado único (e a obtenção dos 

ganhos globais de que falava RICARDO). 

Um dos mais poderosos instrumentos, nessa área não harmonizada tem sido a 

revisão judicial, por parte do TJ, das normas internas nessas áreas, tendo como 

instrumentos de parametricidade as liberdades fundamentais da União Europeia e as 

normas em matéria de Ajudas de Estado. Recorde-se aqui o que já referimos por várias 

vezes: uma norma tributária interna (mesmo em fiscalidade directa, não harmonizada) 

que seja incompatível com as liberdades fundamentais não pode ser aplicada por 

nenhuma autoridade estatal (seja esta administrativa ou judicial). 

É certo que os Estados-Membros continuam a adoptar medidas conservadoras, e 

em muitos casos proteccionistas, no sentido de evitar a erosão da sua base tributárias em 

função de expedientes negociais ancorados nessas liberdades fundamentais. Para tal 

introduzem (mais ou menos complexas) medidas específicas anti-abuso, as quais 

constituem prima-facie restrições ou discriminações. Nesses casos (e na sequência de 

orientação estável) cabe ao TJ verificar se existe uma justificação aplicável e se a 

mesma é proporcionada aos fins (domésticos) prosseguidos. A luta contra a fraude e 

evasão fiscal é um dos fins / justificações abstractamente aceitáveis, e em relação à qual 

se examinam a maioria destas medidas anti-abuso, prima-facie discriminatórias ou 
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restritivas. É neste enquadramento que o conceito de abuso ganha importância no seio 

da jurisprudência europeia no que concerne à fiscalidade. 

 

5.2 – O abuso como uma ferramenta de harmonização europeia 

 

A “Estratégia de Lisboa” desenhada pelo Conselho da União Europeia em 2001 

definiu o objectivo de tornar a União Europeia na mais competitiva e dinâmica 

economia, baseada no conhecimento, capaz de: “tornar-se no espaço económico mais 

dinâmico e competitivo do mundo baseado no conhecimento e capaz de garantir um 

crescimento económico sustentável, com mais e melhores empregos, e com maior 

coesão social. A consecução deste objectivo pressupõe uma estratégia global que vise:  

preparar a transição para uma economia e uma sociedade baseadas no conhecimento, 

através da aplicação de melhores políticas no domínio da sociedade da informação e da 

I&D, bem como da aceleração do processo de reforma estrutural para fomentar a 

competitividade e a inovação e da conclusão do mercado interno; modernizar o modelo 

social europeu, investindo nas pessoas e combatendo a exclusão social; sustentar as sãs 

perspectivas económicas e as favoráveis previsões de crescimento, aplicando uma 

adequada combinação de políticas macroeconómicas.”368 

Neste mesmo contexto, e no que concerne principalmente ao objectivo de 

fomentar a competitividade e conclusão do mercado interno, a União Europeia 

identificou a fiscalidade não harmonizada e especialmente a diversidade ao nível da 

tributação das empresas existentes na União Europeia como um dos principais 

obstáculos à realização do mercado interno. Aliás neste ponto a Comissão indicava que 

os Estados deveriam coordenar os seus sistemas tributários de forma a evitar estes 

obstáculos à prossecução do mercado interno369. 

Verificamos assim que, face à inércia dos Estados-Membros e à ausência de 

maiores avanços em matéria de harmonização fiscal positiva e de esforços de 

concertação das políticas o TJ vem desenvolvendo um verdadeiro programa de acção 

que tem revolucionado a face da fiscalidade ao nível dos Estados-Membros, seja esta 

indirecta ou directa. Notamos ainda que o crescimento da utilização do teste de abuso 

nas decisões do TJ em matéria de fiscalidade sofre um crescimento na primeira década 

                                                            
368 Ponto 6 das conclusões da Presidência Conselho Europeu de Lisboa de 23 e 24 de Março de 2000. 
369 Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu e ao Comité Económico e Social Europeu - Um Mercado 
Interno sem obstáculos em matéria de fiscalidade das empresas: Estratégia para CCTB, de 23 de Outubro de 2001. 
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do século XXI em consequência, de uma mudança política no seio da União Europeia 

no sentido de concluir a harmonização dos sectores de fiscalidade não harmonizados, 

onde os estados mantiveram reserva de soberania. 

Em nossa opinião, o conceito de abuso desempenha assim uma função não só 

jurídica mas também eminentemente política. Este papel de “facilitador” da 

harmonização fiscal do TJ é aliás assumido pela própria Comissão Europeia que no 

ponto “Orientações sobre a aplicação da jurisprudência do TJCE e supervisão da 

aplicação da legislação da União Europeia em matéria de fiscalidade” (ponto 3.1) do seu 

comunicado sobre um Mercado Interno sem obstáculos em matéria de fiscalidade das 

empresas, indica que “a relutância de alguns Estados em coordenarem os respectivos 

sistemas fiscais terá, por único efeito, um aumento do número de decisões do TJ 

susceptíveis de serem entendidas pelos Estados-Membros visados como ‘destrutivas’ 

De qualquer forma, a Comissão continuará a insistir no respeito inequívoco das 

disposições do Tratado da União Europeia em matéria de fiscalidade e definirá a sua 

política tendo em vista o lançamento de procedimentos de infracção de uma forma mais 

precisa e dinâmica. A Comissão espera, por conseguinte, que as suas futuras iniciativas 

para fomentar um debate activo entre os Estados-Membros sobre questões jurídicas 

importantes em matéria de fiscalidade e desenvolver orientações sobre as consequências 

mais vastas da jurisprudência do TJCE sejam recebidas com uma atitude mais 

construtiva.”370 

Assim tendo em conta a relevância assumida pelo abuso na actuação do TJ e na 

aferição da compatibilidade das normas internas com as liberdades fundamentais o 

abuso parece ser o construo favorito do TJ mostrando-se como um instrumento de 

melhor implementação de uma visão expansiva das liberdades fundamentais. Nesta 

leitura verificamos que através da fórmula do teste de abuso o TJ dando enfoque ao 

objectivo prosseguido pelas normas em questão e ao facto de com a sua conduta o 

sujeito estar a criar condições artificiais, centra a sua actuação apenas nos 

artificialismos, dando uma larga base de actuação das liberdades e normas da União 

Europeia. 

Assim o abuso, apesar de englobar em si o conceito de que o indivíduo não 

poderá utilizar as normas da União Europeia para fins abusivos tem-se assumido, pelo 

                                                            
370 Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu e ao Comité Económico e Social Europeu, com o título “um 
Mercado Interno sem obstáculos em matéria de fiscalidade das empresas: realizações, iniciativas em curso e desafios a ultrapassar 
(COM/2003/0726 final). 
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menos no domínio tributário, como uma forma de implementação da “agenda” política 

presente no Tratado – a qual tem vindo a ser traçada pela Comissão e protagonizada 

pelos juízes – e como um “construto” para tornar operativa uma ideologia que subjaz ao 

Tratado e que encontra expressão na ordenamento do TJ tendo em vista o objectivo final 

de realização do mercado interno. 
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PARTE VII – CONCLUSÕES 

 

I – Introdução 

1 Recentemente chegado à fiscalidade europeia, o conceito de abuso apresenta-se 

hodiernamente como um elemento central e incontornável, nas decisões do TJ nesta 

matéria. No entanto, e apesar de ainda constituir novidade no seio da fiscalidade 

europeia, o uso do mesmo no âmbito jurídico remonta já ao ordenamento romano 

onde era utilizado para combater situações de flagrante injustiça. 

 

II – Evolução Histórica e Delimitação Conceptual 

2 O conceito sofreu uma evolução notável, ao longo da história. Demonstramos como 

o mesmo se foi mutando, no sentido de se adequar à resolução dos problemas 

sentidos em cada época. A sua aplicação começa a fazer-se, de modo mais estável, a 

partir do pós revolução francesa, em especial nos países de tradição civilista. Neste 

contexto, este mostra-se como uma válvula de escape do sistema jurídico, como um 

instrumento da sua moralização e racionalização. O trilho evolutivo continua ainda 

hoje pelo que, de certa forma, o conceito de abuso acaba por ser um reflexo do 

zeitgeist vigente.  

3 Analisando as soluções jurídicas existentes nos ordenamentos estrangeiros, 

especialmente nos Estados-Membros da União Europeia, pudemos concluir que o 

conceito de abuso se encontra presente na generalidade destes ordenamentos e que, 

mesmo naqueles em que não se encontra explicitamente positivado como tal, 

encontramos vários elementos jurisprudenciais que acabam por desempenhar uma 

função similar. 

4 O conceito de abuso possui uma invulgar capacidade de expansão, apresentando-se 

hoje como um dos métodos predominantes de controlo e racionalização do sistema 

jurídico em várias jurisdições ocidentais. 

5 Este granjeia uma posição de destaque dado que funciona como uma válvula de 

escape a casos de soluções injustas provocadas por uma aplicação demasiado 

formalista dos textos legais. O conceito permite ainda a obtenção de equilíbrios entre 

zonas de tensão. 
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6 O conceito é utilizado, com particular acuidade, no âmbito tributário. Dada a sua 

flexibilidade, este permite inter alia fazer frente às rápidas mutações introduzidas 

pelos operadores económicos cada vez mais ágeis e profícuos na busca de vantagens 

fiscais, tanto legítimas como ilegítimas. 

 

III – Evolução do conceito de abuso no seio da União Europeia 

7 O conceito acabou por também ser acolhido ao nível da União Europeia. Tendo por 

base os conceitos vigentes nos diversos Estados-Membros, o Tribunal de Justiça da 

União Europeia acabou por forjar um conceito autónomo, o qual incorpora nas suas 

decisões. O conceito emerge na década de setenta no acórdão Emsland-Stärke e 

ganha a fórmula que ainda hoje prevalece. 

8 Contudo, este conceito permaneceu por largos anos totalmente ausente das decisões 

em matéria fiscal – situação que apenas se altera já no presente século. De forma 

algo paradoxal, o âmbito fiscal é aquele em que hoje se regista não só o maior 

número de ocorrências mas ainda onde as decisões são mais significativas. 

 

IV – O abuso em matéria fiscal no contexto da União Europeia 

9 Apesar de no texto das directivas se encontrarem algumas normas específicas anti-

abuso (lado a lado com indicações esparsas sobre a política a adoptar pelos Estados-

Membros em matéria de abuso dos dispositivos de direito secundário), o certo é que 

a evolução do conceito de abuso – também no contexto da União Europeia – se fez 

essencialmente por via jurisprudencial. 

10 A introdução do conceito ao nível das decisões em matéria fiscal fez-se no sector da 

fiscalidade directa, sendo de destacar o papel desempenhado pelo acórdão Halifax o 

qual introduz neste campo o teste de Emsland-Stärke. 

11 No que respeita à fiscalidade directa, registaram-se algumas reservas iniciais. Estas 

prendiam-se com a existência de uma reserva de soberania mantida pelos Estados a 

este nível, e com os sinais que pareciam emanar do acórdão Lankhorst-Hohorst – 

acórdão em que o tribunal evita, laboriosamente, recorrer ao conceito de abuso 

(numa altura em que este era largamente empregue noutras áreas da jurisdição do 

TJ. No entanto, este acaba por ser acolhido. 
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12 O conceito é utilizado tanto em matéria de fiscalidade directa harmonizada, como na 

não harmonizada. Nas áreas harmonizadas, é usado na aplicação de normas 

tributárias domésticas que resultam substancialmente da transposição de regras de 

direito derivado União Europeia. Nas áreas não harmonizadas encontramo-nos num 

plano diferente: o da aferição da compatibilidade das normas tributárias internas 

com as liberdades fundamentais. 

13 O modo como a noção é densificada depende da vertente em que esteja a ser 

aplicado. Assim, em matérias harmonizadas considera-se existir abuso quando as 

operações tiverem como fim essencial (main purpose) a obtenção de vantagens 

fiscais; já na fiscalidade não harmonizada é apenas considerado abusivo o 

comportamento cujo único propósito (sole purpose) seja o da obtenção de vantagens 

fiscais. A exigência de artificialidade nas operações apresenta-se, contudo, como um 

elemento central à aferição da existência de abuso e comum a ambas as áreas. 

14 Em Cadbury Schweppes o TJ não só invoca o teste presente em Emsland-Stärke 

como ainda procede a uma definição do modo como este deve ser aplicado no 

contexto da aferição da compatibilidade das normas tributárias internas 

(nomeadamente anti-abuso) com as liberdades fundamentais. 

 

V – Condicionamentos ao Legislador Interno com base no Conceito de Abuso 

15 Além destas directrizes gerais, da jurisprudência resultam ainda vários 

condicionamentos secundários, verdadeiras “regras de prevalência condicionada” 

em matéria da definição de normas internas em matéria de prevenção do abuso em 

contextos transnacionais intra-europeus. 

16 Tais normas inter alia não se devem basear em presunções inilidíveis ou em 

cláusulas demasiado latas ou genéricas, a sua aplicação não deve estar dependente 

meramente de uma aplicação discricionária por parte da administração fiscal e deve 

garantir-se sempre a possibilidade de sindicância judicial da aplicação das mesmas, 

por parte dos tribunais internos. 

 

 

VI – O abuso como ferramenta da construção da União Europeia 
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17 Tendo em conta a transversalidade da sua aplicação e a estabilidade obtida pela 

mesma, nos últimos anos o abuso assumiu a forma (como o próprio TJ reconhece no 

acórdão Kofoed) de um “princípio geral” do direito da União Europeia. Tal 

princípio, contudo, encontra-se ainda em processo de consolidação. 

18 Este mostra-se como um conceito polimórfico, o qual incorpora elementos do abuse 

of law e abuse of rights, adaptando-se constantemente, de modo a facilitar a 

resolução de questões com estruturas distintas. 

19 O abuso apresenta-se também um motor de mudança e de evolução do ordenamento 

jurídico da União Europeia e o sector da fiscalidade não constitui, neste particular, 

excepção. Neste último contexto este é empregue ainda com o objectivo de melhorar 

a inteligibilidade das decisões do TJ. 

20 No entanto este objectivo não foi plenamente atingido. Apesar de ser inegável que 

certas decisões se tornaram mais compreensíveis, não podemos deixar de reconhecer 

que existem várias situações de tensão e diversos problemas na aplicação do 

conceito. Além disso, alguns Estados-Membros, habituados a utilizar o abuso de 

modo lato (no sentido da protecção da sua base fiscal), continuaram a adoptar esse 

critério, restringindo a atribuição de benefícios decorrentes dos dispositivos 

europeus, de uma forma que se apresenta incompatível com o ordenamento da União 

Europeia e com as directrizes provenientes do TJ. 

21 Ao nível das decisões do TJ, o abuso continua a apresentar vários problemas, dos 

quais destacamos o da interpretação do que deve ser considerado o “elemento 

subjectivo”. Uma parte significativa da doutrina aceita que este elemento não pode 

ser dissociado do elemento objectivo, uma vez que só a partir da análise de 

elementos objectivos se poderá inferir a motivação do sujeito. Pelo que se questiona 

qual a valia intrínseca deste elemento no quadro da aferição do abuso. 

22 Apesar da preponderância assumida pela figura do abuso, cabe-nos questionar se, à 

luz do que anteriormente referimos, esta se apresenta como a ferramenta que melhor 

se adequa ao combate dos expedientes abusivos ou mesmo à aferição da 

compatibilidade das normas tributárias internas com as liberdades fundamentais, nos 

casos em que a situação de discriminação / restrição pela mesma introduzida se 

sustenta na luta contra a fraude e evasão fiscal. 

23 Tendo em conta os elementos de distorção que a figura de abuso introduz e o facto 

de não ter importado a parametrização decisória esperada, cabe-nos então questionar 
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se não seria mais útil efectuar um esforço jurisprudencial de depuração normativa e, 

partirmos de uma análise cuidada das normas sub judice para analisarmos se a 

situação em análise estaria ou não de acordo com a norma, optando por uma leitura 

teleológica. Esta última parece-nos ser a solução mais adequada e que, num âmbito 

de judical review, permitira uma postura decisória mais clara. 

24 A nossa investigação mostrou-nos que tanto o conceito de abuso como a 

interpretação teleológica se mostram direccionados à obtenção do mesmo resultado. 

No entanto, acreditamos que existem vantagens para o ordenamento da União 

Europeia se o TJ preferir uma via de maior aproximação aos dispositivos 

normativos, a qual é dada através de uma leitura atenta dos mesmos (interpretação 

teleológica). Esta última linha possibilitaria a obtenção de decisões mais precisas e 

inteligíveis e a eliminação do “ruído” causado pelos vários constituintes dos 

elementos (objectivo, subjectivo, procedimental) da noção de abuso.  

25 Numa reflexão mais global, verificamos que o abuso não é unicamente uma mera 

ferramenta legal, usada no combate à fraude e evasão fiscal. Face à inércia dos 

Estados-Membros e à ausência de maiores avanços em matéria de harmonização 

fiscal positiva, o TJ tem vindo a desenvolver um verdadeiro “programa de acção”, 

no sentido de concluir a harmonização dos sectores de fiscalidade não 

harmonizados, onde os Estados-Membros mantêm uma reserva de soberania. 

26 Em nossa opinião, o conceito de abuso desempenha assim uma função não só 

jurídica mas também eminentemente política. Este papel de “facilitador” da 

harmonização fiscal do TJ é, aliás, reconhecido pela própria Comissão Europeia o 

qual vê neste conceito um instrumento de implementação da “agenda” política 

presente no Tratado. 

27 Cremos contudo que, sob o ponto de vista estritamente jurídico, se deve preferir a 

via da interpretação teleológica. Ainda que a mesma não seja tão propícia à 

promoção dos objectivos políticos mencionados, permite sem qualquer dúvida a 

formação de decisões mais precisas, correctas e justas… de decisões que 

verdadeiramente reflectem o balanço de interesses presentes nos Tratados e, em 

suma, uma mais fiel implementação dos verdadeiros objectivos (comuns) a que os 

Estados se comprometeram quando aderiram aos Tratados. 
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