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v 
A simulação de negócios em sede de Imposto sobre o Valor Acrescentado  A simulação, enquanto criação de uma aparência por conluio tendo em vista ludibriar outrem, não é fruto exclusivo de uma sociedade moderna e desenvolvida, mas da própria natureza humana, transversal a todos os tempos.  Ciente das diversas motivações que encerram os esquemas simulados e da eventual repercussão aquando da repartição justa do encargo tributário, o legislador optou por importar o instituto civilístico para o sistema fiscal, ainda que adaptado aos princípios enformadores do Direito Fiscal.  Especificamente, o ordenamento fiscal muniu-se de uma norma especial antiabuso em sede do Código do IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado), limitando o exercício do direito à dedução quando detetadas tais operações, como modo de assegurar a igualdade na tributação e a proteção do Estado, na veste de credor tributário. Não obstante, se é certo que esta norma é necessária e adequada em termos de combate e persuasão de comportamentos fraudulentos, já nos parece dúbio o seu caráter sancionatório e excessivo perante o fim prosseguido. Desta feita, ainda que Administração tributária seja dotada de poderes específicos de autoridade, o sistema fiscal não pode funcionar como meio, ainda que camuflado, de obter um incremento no volume de receitas, colocando em crise os valores próprios de um Estado de Direito, de justiça fiscal e de interesse público.  Entendemos ser um estudo pertinente atendendo à mixórdia de entendimentos que dividem o nosso ordenamento perante os simulacros, cada vez mais requintados, dos operadores económicos em prejuízo do fisco: ora de excessiva benevolência ora de pura e cega penalização. Não temos, contudo, a ambição de apresentar uma solução definitiva, mas só e apenas de contribuir e, se possível, instigar para um debate técnico-jurídico sobre uma prática enraizada no seio do poderio económico.    
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vii 
Simulation of legal business within the scope of the Value-Added Tax  Simulation, as the creation of an appearance by collusion with the aim to deceive others, is not the exclusive result of a modern and developed society, but of human nature itself, transverse to all times. Being aware of the numerous motivations behind the simulated schemes and the possible repercussion of a fair share of the tax burden, the lawmaker chose to import the civilian institute into the tax system, even if it was adapted to the principles of the fiscal law. More specifically, the tax system was provided with a special anti-abuse rule in the Portuguese VAT (Value Added Tax) legislation, limiting the exercise of the right to deduct when these transactions were detected, as a way of ensuring equality in taxation and protection of the State in the role of a taxpayer. Nevertheless, while it is true that this rule is necessary and appropriate in terms of battling and persuading fraudulent behaviour, it seems to us that its sanctioning and excessive character is dubious towards the purpose pursued. Therefore, even if the tax administration is endowed with specific powers of authority, the 

tax system can’t function as a form, even if disguised, of obtaining an increase in the volume of revenues, putting in crisis the values itself of a State of Law, tax justice and public interest. It is believed that this theme is a relevant study due to the mix of understandings that divide our planning towards the increasingly sophisticated simulacrum of economic operators to the detriment of the revenue: whether with excessive benevolence or with pure and blind penalties. However, we do not have the ambition to present a definitive solution, but only the aim to contribute and, if possible, to instigate a technical-legal debate on a practice rooted in the economic power.   
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Prólogo  I.  Enquadramento  Os operadores fiscais integrados num Estado fiscal, cujo principal meio de financiamento resulta da figura dos impostos, tendem a adotar comportamentos que provoquem a eliminação, a redução ou o diferimento da obrigação tributária a que estão adstritos. Tais comportamentos, quando realizados num quadro de absoluta licitude, não criam qualquer conflito com o ordenamento jurídico-tributário e encontram o seu fundamento na própria Constituição, em especial, no princípio da autonomia privada, enquanto princípio materialmente constitucional, desdobrado nas suas três prerrogativas de liberdade de celebração, de conformação e de estipulação, art.º 405.º do Código Civil (CC), bem como na liberdade de concorrência e iniciativa económica, arts.º 61.º, 80.º, al. c), e 86.º, todos da Constituição da República Portuguesa (CRP).  Esta evitação fiscal, por via do planeamento, ocorre por diferentes motivos: por questões políticas, devido ao desajustamento do sistema fiscal face às decisões tomadas pelo sistema político; por motivos económicos relacionados com o desfalque patrimonial provocado pela elevada carga fiscal; por razões técnicas associadas à burocracia e técnica legislativa aquando da liquidação do tributo; e ainda por motivações jurídicas referentes ao desconhecimento da extensa panóplia de diplomas legislativos que se sucedem no tempo em matéria tributária.  Não obstante, nem todos os procedimentos adotados são lícitos. Frequentemente, os operadores fiscais, sejam eles pessoas singulares ou coletivas, utilizam meios inválidos, ilícitos, com intenção de defraudar o sistema fiscal.  Os comportamentos ilícitos, contrariamente aos meios lícitos, e pese embora o objetivo seja equivalente – atenuar, eliminar ou diferir temporalmente o cumprimento da obrigação tributária –, não apresentam qualquer sofisticação de planeamento, pois limitam-se a violar normas tributárias proibitivas ou precetivas, de caráter imperativo, através do incumprimento de deveres de cooperação. Estas condutas colocam em crise a “repartição justa dos rendimentos e 

da riqueza” e a “diminuição das desigualdades”, art.º 103.º, n.º 1, da CRP, e configuram, em função da carga de ilicitude ou de desconformidade do comportamento infrator, verdadeiros crimes ou contraordenações, nos termos definidos pelo Regime Geral das Infrações Tributárias 
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(RGIT), enquanto diploma autónomo que prevê os meios de reação e sanção do Direito Infracional Tributário perante as infrações cometidas contra as normas tributárias.  Numa zona intermédia, que suscita diversas dúvidas, temos os comportamentos que violam o espírito da norma, embora respeitem a sua letra. Estamos perante o instituto da evasão fiscal, no qual não há uma atitude ilícita, expressamente proibida pelo legislador, mas através do qual os operadores económicos tendem a configurar os seus negócios jurídicos de modo a prosseguir fins não reconhecidos pelo ordenamento jurídico, caracterizados como fins atípicos e abusivos. Neste sentido, e uma vez proibida a interpretação analógica em matéria fiscal, o legislador optou por atribuir à Administração tributária a possibilidade de reinterpretar a lei fiscal e requalificar os rendimentos, através da introdução de uma norma geral antiabuso, nos termos estabelecidos pelo art.º 38.º, n.º 2, da Lei Geral Tributária (LGT), e da criação de normas específicas antiabuso, especialmente construídas para contrariar práticas qualificadas como excessivas.  Pese embora a motivação económica não seja compatível com os propósitos legais, no instituto da evasão fiscal não existe qualquer diferença entre a vontade intrínseca das partes na realização do negócio e a respetiva declaração, já que o instrumento utilizado corresponde à verdadeira intenção das mesmas. Por esse motivo, a figura da simulação de negócios jurídicos no domínio do Direito Fiscal, na qual existe uma divergência dolosa entre a vontade declarada e a vontade real, com o objetivo de reduzir, eliminar a carga fiscal ou inclusive de auferir um reembolso, não corresponde a uma situação de evasão, mas de fraude fiscal. Este tipo de operações induz o interlocutor, in casu, a Administração tributária, numa verdade aparente, dificultando uma eventual inspeção tributária.  Este mecanismo é frequentemente praticado pelos sujeitos fiscais, porquanto permite reduzir a carga tributária, com particular enfoque para o Imposto sobre o Rendimento (IRC) e para o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA). Neste quadro, os operadores simulam faturas e incluem-nas na contabilidade como forma de aumentar consideravelmente as suas despesas, que materialmente não existem, ou que não existem em parte, com o intuito de reduzir a sua matéria tributável em sede de IRC, arts.º 17.º, n.º 1, e 23.º, n.º 1, do Código do IRC (CIRC). Se as despesas ou os gastos forem superior aos ganhos, o sujeito passivo terá um prejuízo fiscal que poderá deduzir durante os doze períodos de tributação seguintes, de acordo com o art.º 52.º, n.º 1, do CIRC, conduzindo necessariamente a uma redução da matéria tributável nos períodos de tributação seguintes. No entanto, de acordo com o art.º 23.º, n.ºs  3, 4 e 6, do CIRC, 
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para que esses gastos possam ser dedutíveis têm de estar documentados sob a forma de faturas, o que justifica a necessidade dos operadores em criar documentos que prevejam as despesas ficcionadas.  Simultaneamente, toda a fatura, salvo certas isenções, porquanto titula uma transmissão de bens ou prestação de serviços, está sujeita a IVA, arts.º 1.º, n.º 1, al. a), e 2.º, n.º 1, al. c), ambos do Código do IVA (CIVA). Sem embargo, o ente económico, numa lógica de neutralidade fiscal, terá a possibilidade de deduzir o IVA que, hipoteticamente, suporta nessa fatura ao IVA que liquida junto dos seus clientes, reduzindo o imposto a entregar ao Estado, de acordo com o método subtrativo indireto ou do crédito de imposto, art.º 22.º, n.º 1, do CIVA. Se o IVA que o sujeito suporta nas suas aquisições (IVA dedutível) for superior ao IVA liquidado, este terá direito a um crédito (indevido, leia-se) que poderá ser deduzido nos períodos de tributação seguintes, podendo até solicitar o respetivo reembolso, art.º 22.º, n.ºs 4 a 6, do CIVA. Perante estas situações abusivas, o legislador fiscal, no âmbito do CIVA, reage através da norma especial antiabuso prevista no art.º 19.º, n.º 3, excluindo a possibilidade de dedução do imposto, supostamente, suportado. Este preceito legal, enquanto exceção ao princípio da neutralidade fiscal, assume particular relevância, pois suscita junto dos tribunais portugueses diversas questões, escassamente analisadas pela nossa doutrina, de interpretação jurídica e de adequação face às dimensões jurídico-constitucionais fundamentais. Em especial, os princípios do interesse público, da neutralidade fiscal e da proporcionalidade, a par das disposições da Diretiva IVA e da jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE).  Concretizando e sumariando, questiona-se em especial a (in)compatibilização com o princípio da neutralidade fiscal, em confronto com o disposto no art.º 2.º, n.º 1, al. c), do CIVA, na medida em que, enquanto que este último preceito, como norma de incidência pessoal/subjetiva, exige a entrega do IVA liquidado indevidamente, de modo a acautelar a criação de direitos a deduzir sem correspondente dever de entregar, o legislador corta o direito à dedução por via do art.º 19.º, n.º 3, do mesmo diploma legal, a fim de evitar que o sujeito aufira benefícios de uma operação ilícita. Se o fundamento que subjaz a obrigatoriedade de entrega está relacionado com o eventual exercício do direito correlativo de dedução e se este é posteriormente vedado, continuará a existir justificação legal para a consagração daquela norma especial antiabuso? A priori, ambas as previsões normativas parecem dispor soluções contraditórias, demonstrando-se necessário averiguar a sua legitimidade e admissibilidade.   
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No que concerne ao princípio da proporcionalidade, em sentido estrito, impera aferir se a restrição em causa poderá ser considerada excessiva face ao fim prosseguido e ao princípio do interesse público, isto é, se envolve uma componente sancionatória, que extravasa o âmbito de aplicação do Direito Fiscal, consubstanciando a prática de um abuso ilegítimo por parte do Estado, no sentido em que as normas fiscais não podem servir nem como meio de incentivo nem como forma de sancionar os comportamentos dos operadores fiscais.   II.   Estrutura  Para tanto e em síntese, delimitada a figura da simulação em torno do art.º 19.º, n.º 3, do CIVA como o objeto de estudo desta dissertação, não podemos deixar de começar por enquadrar o presente instituto perante o ordenamento recetor. Deste modo, dedicaremos o capítulo I ao conhecimento do Imposto sobre o Valor Acrescentado, analisando o seu percurso histórico, a ratio da sua implementação, a sua estrutura interna e as exceções que comporta tendo em vista a sua efetiva aplicabilidade.  Tratando-se o art.º 19.º, n.º 3, do CIVA de uma norma excecional à própria natureza do IVA, ao restringir um direito aparentemente absoluto dos operadores económicos perante operações eventualmente lesivas dos interesses da coletividade, consideramos relevante averiguar a natureza jurídica dessas operações e o seu regime de base. Assim, pretendemos através do capítulo II proceder ao enquadramento da figura da simulação no seu quadro normativo original, em sede do Direito Civil, ainda que por via de uma técnica meramente expositiva, mas que a nosso ver será pertinente para que possamos numa fase posterior delimitar os traços comuns e distintivos de cada ramo.   De seguida estaremos aptos para nos debruçarmos sobre a simulação no Direito Fiscal numa vertente abstrata e transversal aos diferentes impostos e num plano mais concreto de interpretação do regime constante do art.º 19.º, n.º 3, do CIVA, bem como das suas implicações constitucionais. Para o efeito, no capítulo III, concretizaremos as modalidades da “simulação 

fiscal” e as suas especificidades, através do regime geral previsto no art.º 39.º da LGT e delimitaremos o âmbito de aplicação deste último preceito em conformidade com os princípios constitucionais e com o art.º 19.º, n.º 3, do CIVA. Ainda no mesmo capítulo, analisaremos a norma em pauta neste estudo, na qualidade de norma especial antiabuso, contrapondo com outros institutos, mormente a cláusula geral antiabuso e o abuso de direito de construção 
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jurisprudencial europeia, e com a dimensão jurídico-constitucional envolvente por aqueles que são os princípios basilares do sistema fiscal: o princípio da prossecução do interesse público, o princípio da neutralidade fiscal e o princípio da proporcionalidade.  Caracterizando-se o IVA como um imposto de matriz comunitária, não podemos deixar de analisar aquele preceito legal à luz da Diretiva IVA e, em especial, da posição preconizada pela jurisprudência fiscal europeia, sendo que optaremos por pincelar o nosso estudo com essas posições sempre que se revele pertinente em vez de as concentrarmos num único capítulo.  In fine, teceremos as considerações finais, sistematizando as principais conclusões desta reflexão.  Consideramos importante realçar nesta fase que o tema que nos propomos a aprofundar levanta diversos outros problemas, em particular no que toca às questões civilísticas, entre outras, de prova e de legitimidade, bem como no respeitante à criminalização deste tipo de comportamentos em sede do direito penal. Contudo, atenta à natureza tributária do presente trabalho e por uma questão de logística expositiva, de modo a não dispersarmos do nosso desiderato, optamos por circunscrever o tema em questão ao Imposto sobre o Valor Acrescentado, embora enquadrando-o na área temática em que se insere. Por esse motivo, não descurando a necessidade de um tratamento rigoroso e minucioso, para essas matérias veja-se as remissões para as obras bibliográficas indicadas no respetivo capítulo.    
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Capítulo I Do Imposto sobre o Valor Acrescentado  1. Breve incursão histórica  1.1. O processo de harmonização no quadro da União Europeia  O IVA, ou Value-Added Tax, é um imposto que, apesar da sua raiz comunitária, extravasa o espaço da União Europeia (UE), tendo sido implementado em quase todos os países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), com exceção dos Estados Unidos da América, posto que neste, dotado de um sistema federal, são os Estados federados, ciosos da sua autonomia política e económica, que disciplinam os impostos em vigor1.  Pese embora a primeira jurisdição a adotar este sistema tenha sido o Estado de Michigan, em 1953, a verdade é que esta conceção comunitária do IVA é fortemente inspirada no modelo criado na França, Le Taxe sur la Valeur Ajoutée, em 1954, por Maurice Lauré, um inspetor e diretor  da Autoridade fiscal Francesa (Direction générale des impôts)2, com a finalidade de o imposto deixar de incidir apenas sobre a produção para passar a se repercutir sobre a margem de lucro, reduzindo consequentemente o custo de compra dos bens.  Este imposto tem sido caracterizado como um fenómeno sem paralelo, atendendo à elevada adesão, inicialmente, pelos países europeus a partir dos anos 60 e, posteriormente, por ter influenciado o sistema de tributação além-fronteiras, encontrando-se implementado em mais de 166 países por todo o Mundo3-4. De acordo com a OCDE, em 2016 este imposto representava                                                            1 Os EUA implementaram o designado sales and use tax, um imposto monofásico que incide na fase final da cadeia, sobre as vendas a retalho, liquidado e cobrado aquando da relação direta com o consumidor final, excluindo da tributação as transações destinadas à revenda comprovadas por documento, o exemption certificate. Curiosamente, os Estados de Louisiana e de Michigan optaram por introduzir o IVA enquanto modelo de tributação nas transações.  Sobre o imposto adotado nos EUA, vide ROBERT VAN BREDERODE, "Introduction to the US State Sales and Use Taxes", in International VAT Monitor, 2007, texto disponível em http://empcom.gov.in/WriteReadData/UserFiles/file/2007-33.pdf [01.10.2016]; ALAN SCHENK e OLIVER OLDMAN, Value Added Tax: A Comparative Approach, Estados Unidos da América, Cambridge Tax Law Series, 2015, pp. 519-527.  Caso semelhante verifica-se no sistema brasileiro, cf., nomeadamente, VASCO BRANCO GUIMARÃES, “A tributação do consumo no Brasil: 

uma visão europeia”, in Oswaldo Othon de Pontes Saraiva Filho, Sérgio Vasques e Vasco Branco Guimarães (orgs.), IVA para o Brasil. Contributos para a Reforma da Tributação do Consumo, Instituto Fórum de Direito Tributário, Belo Horizonte, Editora Fórum, 2007, pp. 37-68; MAHESH C. PUTOHIT, “Value Added Tax in Federal Structure. A case study of Brasil”, in Economic and Political Weekly, Vol. XXXII, n.º 7, 1997; ALAN SCHENK e OLIVER OLDMAN, Value Added Tax, op. cit., pp. 508-514.  2 Embora segundo alguns autores o conceito originário se deva a dois economistas, o alemão Wilhem Von Siemens e o americano Thomas Adams, teorizado nos anos 20. Cf. LIAM EBRI et al., “The modern VAT”, in International Monetary Fund, 2001, p. 4; e MANUEL PIRES e RITA CALÇADA, Direito Fiscal, Coimbra, Almedina, 2010, p. 615. 3 Adjetivado nas mais diversas obras como:  

http://empcom.gov.in/WriteReadData/UserFiles/file/2007-33.pdf
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cerca de 32.6% das receitas fiscais dos países membros, registando assim um acréscimo de 20.7% face a 19655. A chave do sucesso deve-se, por um lado, por adotar um método economicamente eficiente, posto que, sendo um imposto neutro, permite aumentar a receita pública sem sufocar as economias dos operadores económicos, e, por outro, como explica GRAEME COOPER, às pressões externas sentidas por parte da UE, do FMI, do Banco Mundial e da Organização Mundial do Comércio6.   No quadro na UE, caracteriza-se por ser um imposto harmonizado a todos os Estados Membros, através de uma disposição legal7, naquilo a que JOSÉ CASALTA NABAIS designa de harmonização fiscal positiva ou legislativa8. Esta harmonização visa essencialmente garantir condições de concorrência leal, assim como assegurar a liberdade de circulação de mercadorias e serviços no mercado comum. O próprio tratado que instituiu a Comunidade Económica Europeia (TCEE), assinado em Roma em 1957, já imbuído de preocupações fiscais, previa um conjunto de disposições em respeito ao princípio da não discriminação e tendo em vista um desenvolvimento harmonioso das atividades económicas em toda a Comunidade, impedindo um Estado Membro de incidir imposições internas, de qualquer natureza, direta ou indiretamente, sobre produtos de outros Estados Membros, superiores às aplicadas sobre os produtos nacionais. Em prol de um mercado comum, e pese embora o regime deste imposto não se encontre definitivamente harmonizado, sendo um processo em constante mutação e adaptação                                                                                                                                                             - “The most important event in the evolution of tax structure in the last half of the 20th century” Sijbren Cnossen, “Global Trends and Issues in Value Added Taxation”, in International Tax and Public Finance, Vol. V, n.º 3, 1998, p. 400 (itálico nosso); - “A captivating creature”, GRAEME COOPER, “The Discrete Charm of the VAT”, Sydney Law School Research Paper, n.º 07/65, 2007, texto disponível em https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1027512 [10.12.2016], p. 3 (itálico nosso);   - “Um imposto na moda, [um] produto fiscalmente vendável”, CLOTILDE CELORICO PALMA, “Introdução ao Imposto sobre o Valor 

Acrescentado”, in Cadernos IDEFF, n.º 1, Coimbra, Almedina, 2011, pp. 11-12 (interpolação nossa); - Ou ainda “da mais formidável criatura fiscal até hoje concebida”, SÉRGIO VASQUES, “Origens e Finalidades dos Impostos Especiais de 
Consumo”, in Revista Fórum de Direito Tributário, Vol. III, n.º 17, 2005, p. 69.  4 Sobre o impacto deste imposto, cf. MICHAEL KEEN e BEN LOCKWOD, “The Value-Added Tax: Its Causes and Consequences”, in International Monetary Fund Working Paper, 2007, texto disponível em http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2007/wp07183.pdf [10.12.2016] e 
MICHAEL KEEN, “VAT Attacks”, in International Monetary Fund Working Paper, 2007, texto disponível em https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2007/wp07142.pdf [10.12.2016].   5 Cf. “Consumption Tax Trends VAT/GST and excises rates, trends and policy issues”, in OECD Edition, 2014, texto disponível em http://www.oecd.org/tax/consumption-tax-trends-19990979.htm [10.12.2016], pp. 11, 19 e 181.  6 Cf. GRAEME COOPER, “The Discrete Charm”, op. cit, p. 3.  7 Integra o designado Direito comunitário derivado, de adoção de atos normativos pelas instituições europeias. Nos termos do disposto no art.º 288.º do Tratado de Funcionamento da União Europeia (TFUE), a diretiva trata-se de um ato legislativo que fixa um objetivo geral, que todos os países devem adotar, carecendo de transposição no prazo fixado, por regra no máximo de 2 anos, não sendo vinculativo quanto aos meios, mas apenas quanto aos fins, por contraposição a outros atos como o regulamento, as decisões, as recomendações e os pareceres. Sobre os atos comunitários veja-se JOÃO MOTA DE CAMPOS e JOÃO LUIZ MOTA DE CAMPOS, Manual de Direito Comunitário, Coimbra, Coimbra Editora, 2007, pp. 311-340.  8 Contrariamente a impostos como o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) e o IRC, segundo uma harmonização fiscal negativa ou jurisprudencial que contraria os princípios fundamentais do TFUE. Cf. JOSÉ CASALTA NABAIS, Direito Fiscal, Coimbra, Almedina, 2012, p. 183. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=75629
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=75629
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1027512
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2007/wp07183.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2007/wp07142.pdf
http://www.oecd.org/tax/consumption-tax-trends-19990979.htm
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à realidade socioeconómica existente, podemos dividir o processo de harmonização do sistema fiscal do IVA em duas fases essenciais9: i) a primeira fase a 11 de Abril de 1967, aquando da aprovação da Primeira e Segunda Diretiva, do Conselho, Diretivas 67/227/CEE e 67/228/CEE, respetivamente, na sequência do Relatório Neumark de 1962 por decisão da Comissão de 5 de abril de 1960; e ii) uma segunda fase correspondente à implementação da Sexta Diretiva IVA, Diretiva 77/388/CEE, de 17 de maio de 1977, e à sua consolidação por via da Diretiva IVA, Diretiva 2006/112/CE, de 28 de novembro de 2006.  O objetivo de longo prazo da Primeira Diretiva prendia-se com a harmonização das legislações dos Estados Membros respeitantes aos impostos sobre o volume de negócios, a implementar a partir de 1 de janeiro de 197010, tendo em vista a eliminação das barreiras fiscais existentes entre os Estados e da promoção de uma concorrência sã, através da substituição do sistema de impostos sobre o volume de negócios, conhecidos pelo seu efeito cumulativo em cascata, pela implementação de um sistema comum de imposto geral sobre o valor acrescentado a aplicar aos bens e serviços, independentemente do número de transações ocorridas no processo de produção e de distribuição (arts.º 1.º e 2.º). Através da Segunda Diretiva foi fixado o regime geral de aplicação de um sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado, ainda que numa fase embrionária e segundo uma metodologia um quanto ou tanto superficial e benevolente, nomeadamente em matérias de isenções e taxas. No que concerne à segunda fase de harmonização comunitária do IVA, a Sexta Diretiva do Conselho, como ficou conhecida, relativa à harmonização das legislações dos Estados Membros respeitantes aos impostos sobre o volume de negócios, revogou a Segunda Diretiva e procedeu à instituição de um segundo sistema comum do IVA. O principal foco desta Diretiva prendia-se com a uniformização da base tributável do imposto a aplicar em todos os Estados Membros, na sequência da decisão proferida a 21 de abril de 1970, por meio do Regulamento do Conselho n.º 729/7011, que determinava a “substituição das contribuições financeiras dos Estados-membros por recursos próprios das Comunidades [que] incluem, entre outros, os recursos provenientes do imposto sobre o valor acrescentado, obtidos mediante a aplicação de                                                            9 Sobre este processo, cf. CLOTILDE CELORICO PALMA, “A harmonização comunitária do Imposto sobre o Valor Acrescentado: Quo Vadis?”, in Revista de Ciências Empresariais e Jurídicas, n.º 5, 2005; e Idem, Estudos de Imposto sobre o Valor Acrescentado, Coimbra, Almedina, 2006, pp. 10-18.   10 Posteriormente prorrogado pelas Diretivas do Conselho 69/463/CEE, de 09 de dezembro de 1969; 71/401/CEE, de 20 de dezembro de 1971; e 72/250/CEE, de 04 de julho de 1972. 11 Decisão publicada no Jornal Oficial da União Europeia (JO) n.º 94 de 28.04.1970. 
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uma taxa comum a uma matéria colectável determinada de modo uniforme, de acordo com as 
normas comunitárias”12.  Esta última Diretiva revelou-se decisiva no processo de harmonização, uma vez que o grosso do atual sistema comum é fruto das suas estipulações, tendo sido posteriormente completada e reformulada por outros instrumentos, designadamente pela aprovação do Livro branco da Comissão para o Conselho Europeu13 em 1985 e do Ato Único Europeu em 198714, ambos com a finalidade de reforçar a neutralidade concorrencial nas trocas comerciais, e ainda pelas Diretivas 91/680/CEE e 92/77/CEE15, de 16 de dezembro de 1991 e 19 de outubro de 1992 respetivamente (ambas revogadas pela Diretiva IVA), que previam a introdução de medidas de abolição das barreiras fiscais, implementando um regime transitório (contudo, ainda vigente) de tributação no destino das transações intracomunitárias, de fixação de taxas mínimas de impostos e eliminação das taxas mais gravosas16, juntamente com a aprovação de um sistema de troca de informações entre os Estados Membros nas transações intracomunitárias, VAT Exchange Information System, este último por força do Regulamento n.º 218/92, do Conselho, de 27 de janeiro de 199217.  A 28 de novembro de 2006 foi aprovada a Diretiva IVA18, que procedeu a uma reforma de carácter formal, compilando num único documento as disposições da Sexta e da Primeira Diretiva e, consequentemente, revogando-as, com o objetivo de uniformizar as legislações nacionais dos Estados Membros, designadamente em matérias de incidência e de isenções, simplificar a interpretação e aplicação do imposto em causa, tal como fiscalizar o seu cumprimento, de forma a evitar situações de evasão e fraude fiscal.   Não obstante todo o esforço empregue no sentido de uma harmonização definitiva, este processo encontra-se naturalmente em vias de desenvolvimento, como resultado do avanço                                                            12 Cf. preâmbulo da Sexta Diretiva [interpolação nossa]. 13 Para “a realização do mercado interno”, Junho de 1985. 14 Publicado no JO n.º L 169 de 29.06.1987. 15 Publicadas no JO n.º L 376 de 31.12.1991 e n.º L 316 de 31.10.1992, respetivamente. 16 Regime que subsiste nos dias de hoje, apesar das recomendações da Comissão, desde os anos 90, no sentido de adoção de um regime de tributação na origem segundo um mecanismo de compensação das receitas auferidas em cada Estado de consumo e das diversas 

propostas apresentadas para uma passagem gradual. Através do programa de 22 de junho de 1996, intitulado “Um sistema comum do 
IVA”, a Comissão defendia a tributação no Estado onde o sujeito se encontrasse registado, sendo posteriormente a receita repartida com base nos valores de consumo globais ou macroeconómicos, defendendo uma aproximação das taxas aplicáveis em cada Estado, em virtude dos objetivos recomendados pelo Conselho de Economia e Finanças formado em outubro de 1994, em que a simplificação e a neutralidade eram as palavras de ordem. Vários outros programas sucederam-se, fomentando a simplificação e modernização do sistema do IVA, por via 
da fixação de um lugar único de tributação, especialmente a 07 de junho de 2000 “Estratégia destinada a melhorar o funcionamento do sistema comum do IVA no âmbito do mercado interno”, a 23 de maio de 2001 “A política fiscal da União Europeia: prioridades para os próximos anos” e a 20 de outubro de 2003 “Balanço e actualização das prioridades da estratégia em termos de IVA”.     17 Publicado no JO n.º L 24/1, de 01 de fevereiro de 1992. Substituído pelo Regulamento n.º 1798/2003, do Conselho, de 7 de outubro de 2003 e, posteriormente, pelo Regulamento n.º 904/2016, do Conselho, de 7 de outubro de 2010.   18 Entretanto alterada pelas Diretivas 2006/138/CE, de 19 de dezembro de 2006; 2007/75/CE, de 20 de dezembro de 2007; 2008/8/CE, de 12 de fevereiro de 2008; 2008/117/CE, de 16 de dezembro de 2008; 2009/47/CE, de 05 de maio de 2009; 2009/69/CE, de 25 de junho de 2009; e 2009/162/EU, de 22 de dezembro de 2009.  
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tecnológico e económico nos últimos anos, tendo sido alvo de diversas propostas da Comissão Europeia (CE), mais recentemente com o lançamento a 01 de outubro de 2010 do Livro Verde sobre o futuro do IVA19, como meio de debate e combate às principais fragilidades do sistema e de potencialização das suas virtudes.  Ainda que, como denota ALEXANDRA MARTINS, seja “pouco frequente a invocação dos nossos Tribunais Superiores do regime comunitário do IVA e das interpretações do Tribunal de 
Justiça”20, o TJUE assume um papel fulcral neste caminho da harmonização, através do procedimento de reenvio prejudicial (art.º 267.º do TFUE21), delimitando e precisando o alcance e teor das disposições para que o órgão jurisdicional nacional possa aferir da compatibilidade das normas internas, em razão de uma interpretação uniforme e conforme com o Direito da UE22-23.   1.2. Implementação em Portugal  Em Portugal, o IVA encontra-se em vigor desde a entrada do nosso país na então Comunidade Económica Europeia (CEE), a 1 de janeiro de 1986, por força do estabelecido no art.º 1.º da Lei n.º 42/85, de 22 de agosto24, visto que o governo português optou por não utilizar a prerrogativa de adaptação conferida aquando do acordo de adesão à CEE25, que previa um período transitório de 3 anos. O sistema comum do IVA, introduzido em Portugal através da transposição da Sexta Diretiva pelo DL n.º 394-B/84, de 26 de dezembro, veio revolucionar o regime de tributação do consumo vigente, substituindo o Imposto de Transações (IT). Esta reforma, apesar de obrigatória                                                            19 Cf. “Livro Verde sobre o Futuro do IVA. Rumo a um sistema de IVA mais simples, mais sólido e eficaz”. COM (2010) 695 final, Bruxelas, 1 de dezembro de 2010, texto disponível em http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2010)0695_/com_com(2010)0695_pt.pdf [12.12.2016]. 20 Cf. ALEXANDRA MARTINS, “A aplicação do IVA pelos Tribunais Nacionais”, in AAVV, Vinte Anos de Imposto sobre o Valor Acrescentado em Portugal: Jornadas Fiscais em Homenagem ao Professor José Guilherme Xavier de Bastos, Coimbra, Almedina, 2008, p. 214. 21 TFUE publicado no JO n.º C 115, de 09.05.2008, correspondente ao texto do TCEE com as modificações introduzidas pelo Tratado de Lisboa, assinado em 13 de dezembro de 2007.   22 Neste contexto, “the Court’s role within the development of the EU VAT system has been extremely significant and in overall assessment, balanced, but ultimately its jurisprudential solutions cans only be regarded as incomplete and temporary – it is the role of the legislature to efficiently and definitely resolve the endemic problems of the EU VAT system”. Cf. RITA DE LA FERIA, “The EU VAT System and the Internal Market”, in Doctoral Series, Vol. XVI, IBFD, 2009, p. 282 (itálico nosso).  23 Sobre o princípio da interpretação conforme o Direito europeu, cf. J. J. GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, Coimbra, Almedina, 7ª edição, 2003, pp. 824-828 e 1227-1228; e JOÃO MOTA DE CAMPOS e JOÃO LUIZ MOTA DE CAMPOS, Manual, op. cit., pp. 415-439. Ainda sobre esta temática e relativamente à competência do TJUE, vide Proc. C-204/87, Cour d'appel de Rennes e Guy Bekaert, ac. de 20 de abril de 1988, p. 2038; Proc. C-42/07, Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International Ltd contra Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, ac. de 08 de setembro de 2009, § 37 e 40-41; e Proc. C-25/11, Varzim Sol – Turismo, Jogo e Animação, SA contra Fazenda Pública, ac. de 16 de fevereiro de 2012, § 23 e 27-29.  24  Lei n.º 42/85, de 22 de agosto, que procedeu à alteração do disposto no art.º 10.º do DL n.º 394-B/84, de 26 de dezembro, no respeitante à vigência do CIVA.  25 Acordo assinado a 12 de Junho de 1985, em Lisboa, conhecido como o Tratado de Lisboa.   

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2010)0695_/com_com(2010)0695_pt.pdf
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para todos os Estados Membros da CEE, atual UE, mostrou-se efetivamente necessária para colmatar as falhas do sistema anterior e permitir incrementar a receita pública.  Desde 1966 até à data de implementação do IVA, Portugal encontrava-se vinculado a um imposto que se caracterizava como monofásico, incidente sobre um único estágio do circuito económico, no momento das vendas de mercadorias efetuadas pelos produtores ou grossistas a retalhistas ou diretamente ao consumidor final, não abrangendo as prestações de serviço e, consequentemente, deixando de fora da base tributável uma parcela substancial da economia. Este modelo de tributação apresentava diversas vulnerabilidades, porquanto assentava num método injusto e desigual, dado que não incidia sobre o valor real da transação, mas sim sobre aquele que era habitualmente praticado, “o preço corrente de venda por grosso”, colocando em crise a neutralidade do imposto, além de fomentar uma concorrência desleal entre os grossistas e os retalhistas na sua relação com o consumidor final, em que os primeiros se viam obrigados a reduzir a sua margem de lucro para conseguir igualar os preços praticados pelos retalhistas.  Acresce ainda que o IT consagrava um mecanismo da suspensão do imposto aquando das operações com os retalhistas para evitar a tributação em cascata, o que implicava o registo dos produtores por grosso e a emissão de uma declaração de responsabilidade nas aquisições de bens para o exercício da sua própria atividade. Esta imposição legal incentivava comportamentos fraudulentos através da criação de empresas, que funcionavam como meros correios postais, sem qualquer substância, ou do aproveitamento de empresas declaradas falidas e estimulava a reorganização das empresas por razões meramente fiscais, mediante a constituição de unidades de venda por grosso em empresas retalhistas, “a fim de possibilitar-lhes a aquisição das mercadorias sem imposto e o protelamento deste para o momento em que 
os bens são transacionados para o consumidor final”26.  Apesar das virtudes do IVA e da sua implementação se revelar imperiosa, o processo de transição do IT não poderia deixar de ser gradual atenta à base de incidência dos impostos em causa: o IT cobria cerca de 30% da despesa familiar, por oposição ao IVA, imposto de espetro alargado. Atendendo a certas carências sociais e tendo em vista minimizar as perturbações causadas pela substituição, o legislador português optou por excluir da base de incidência do IVA bens essenciais constantes da lista I anexa ao DL supra, mediante a consagração de um regime de isenção com reembolso do imposto pago a montante, “regime de taxa zero”, conferindo a possibilidade de o operador económico, que se encontra isento de liquidar IVA, de deduzir o IVA                                                            26 Cf. preâmbulo do DL n.º 394-B/84, de 26 de dezembro.  
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que pagou nas suas aquisições, o que de outro modo não seria possível. Todavia, essa lista viu-se encurtada para os bens que careciam de proteção fiscal, estabelecendo regimes especiais de tributação de secções de produção, cujo volume de negócio é mais reduzido, e criando diferentes escalões de taxas: as taxas reduzidas, as normais/intermédias (lista II anexa ao mesmo DL) e as agravadas, segundo uma lógica de tributação mais gravosa sobre os bens considerados de luxo, seguindo o imperativo constitucional do art.º 104.º, n.º 4, da CRP.   2. Caracterização do IVA  Apesar de, como constatamos, ser um instrumento em voga para efeitos de angariação de receita sem criar um alarme social tão notório quanto nos impostos sobre o rendimento, por estar de certo modo camuflado sobre o preço dos bens e serviços, estamos perante uma espécie de tributo cujo cumprimento acarreta avultadas obrigações acessórias para os operadores económicos27. Ainda que assente num mecanismo paralelamente e simultaneamente fiscalizado pelos próprios sujeitos passivos através de um cruzamento de dados entre quem liquida e quem deduz, este imposto necessita de uma máquina administrativa que o suporte, implicando custos elevados tanto em termos de recursos materiais como humanos.  Para melhor compreensão, importa apreciar a estrutura e a mecânica utilizada por este instituto, que, com o regime consagrado no espaço europeu, se pauta por ser plurifásico, geral, sobre o consumo e neutro.   O IVA é um imposto plurifásico, por contraponto com os impostos monofásicos ou single-stage taxes28, encontrando-se presente em todas as fases do circuito económico, diluindo                                                            27 Obrigações que surgem a par da obrigação principal de pagamento, sejam elas de entrega do tributo, declarativas, contabilísticas ou de 

conservação de documentos, cujo incumprimento implica o seu sancionamento, ainda que “não venha a verificar a existência de uma dívida 
de imposto”, Cf. J. L. SALDANHA SANCHES, Manual de Direito Fiscal, Coimbra, Coimbra Editora, 2007, p. 248. É exatamente pelos vínculos recíprocos e interdependentes existentes entre os sujeitos tributários que a relação jurídica tributária se caracteriza por ser uma relação obrigacional complexa.  28 Os que, como o nosso antigo IT, se caracterizam por recair sobre uma única etapa de toda a cadeia, isto é, apenas sobre as vendas realizadas seja pelos produtores, manufacturer taxes, ou por grossistas, wholesaler taxes, e independentemente do seu destinatário se tratar de um consumidor final ou de um outro operador económico. Estamos perante figuras habitualmente utilizadas no século XX e em países em desenvolvimento por não exigir um grande investimento da Administração fiscal em termos de controlo e por onerar os operadores economicamente melhor estruturados. A carga fiscal inerente a este modelo apresenta-se necessariamente mais elevada, de modo a colmatar a sua estrutura restritiva, acabando por adulterar o modo de funcionamento das empresas e incentivando comportamentos fraudulentos de repercussão de certas operações para outros estágios com vista à sua desoneração fiscal, além da utilização abusiva do consagrado mecanismo da suspensão do imposto entre os operadores da mesma categoria de produção ou venda.  Outro imposto monofásico que se apresenta como alternativa ao IVA, atualmente aplicado nos EUA e no Brasil, é o que incide sobre a venda a retalho, isto é, apenas aquando das transações para o consumidor final, pois não provoca distorções nas decisões económicas dos operadores e dilui as obrigações tributárias sobre um maior número de operadores, abrangendo as vendas operadas por retalhistas, produtores ou grossistas. No entanto, este elevado número de sujeitos passivos, a maioria com um sistema de contabilidade deficitário, implica custos mais elevados para o poder político, além de limitar a receita pública por não prever, no seu todo ou em parte, as prestações de serviço.   
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as obrigações desde o produtor ao retalhista e contribuindo para uma maior neutralidade económica29.  Embora incidente sobre toda a cadeia produtiva, é um imposto que nasce e se extingue num único ato. O facto gerador de imposto em sede de IVA ocorre com a verificação de uma das situações constantes dos art.º 7.º do CIVA, no momento da transação ou da prestação de serviços (salvo quando der lugar à emissão de fatura, art.º 8.º do CIVA), pelo que se define como um imposto de obrigação única. Contrariamente, nos impostos de natureza periódica, como o IRS e o IRC, o facto gerador de imposto assenta numa relação jurídica que se protela ao longo do tempo, sendo por isso um facto tributário de formação sucessiva. Ainda assim, para efeitos de caducidade, o IVA é tratado como um imposto periódico, dado que, segundo o art.º 45.º, n.º 1, da LGT, a Administração tributária tem um período de 4 anos para exercer o direito de liquidação do imposto em causa, a contar do dia 01 de janeiro do ano seguinte àquele em que ocorreu a exigibilidade do imposto, n.º 4 do mesmo preceito legal.  Caracteriza-se pela generalidade ou universalidade por possuir uma incidência mais lata face aos impostos especiais sobre o consumo30, aumentando consideravelmente a capacidade recolectora da administração. Com efeito, o IVA recai tendencialmente sobre todo e qualquer ato de consumo, abarcando as transmissões de bens, as prestações de serviço, segundo um caráter residual (broad bases tax)31, as importações e as operações intracomunitárias, de acordo com os arts.º 1.º, n.º 1, als. a), b) e c), 3.º, n.º 1, 4.º, n.º 1, e 5.º, n.º 1, todos do CIVA e arts.º 1.º a 4.º do Regime do IVA nas Transações Intracomunitárias (RITI), salvo os consumos que forem, excecionalmente e especificamente, excluídos nos termos da lei. Para evitar um efeito cumulativo e multiplicador do imposto, e atendendo a que o IVA, recaindo sobre o consumo, tem como principal destinatário o consumidor final e não os operadores económicos, que se afiguram como meros intermediários, esta espécie de tributo                                                                                                                                                             Como explica SÉRGIO VASQUES, este último modelo aflora no nosso ordenamento jurídico como complemento ao IVA, no regime de tributação de pequenos retalhistas, nos termos do disposto no art.º 60.º do CIVA. Para melhor esclarecimento sobre este regime e sobre as diferentes categorias de impostos gerais sobre o consumo, cf. Idem, “O IVA como imposto geral sobre o consumo”, in Revista Fórum de Direito Tributário, n.º 59, Ano 10, 2012, pp. 107-132.  29 Igualmente plurifásico temos ainda o imposto sobre as transações ou turnover taxes/gross receipts taxes, que, embora permita arrecadar uma grande quantidade receita por incidir sobre todas as transações, sejam elas entre operadores económicos ou diretamente com o consumidor final, se diferencia pelo facto de gerar um efeito acumulador, incidindo sobre o valor bruto da transação. Este modelo não consagra nenhum mecanismo que permita atenuar o impacto do tributo sobre os operadores económicos, o que afeta necessariamente a gestão e a organização das empresas, que tendem a suprimir certos sectores para evitar ou reduzir a carga de tributação. Assim, este regime é comprometedor do próprio consumo, visto que o imposto transmitido ao consumidor final será tanto maior quanto o número de intervenientes a montante. 30 Nos quais se inserem os impostos sobre o vício e o pecado, como refere SÉRGIO VASQUES, que se distinguem pela seletividade, no sentido de incidirem sobre bens e serviços específicos, traçando assim círculos mais pequenos. Cf. SÉRGIO VASQUES, Os Impostos do Pecado. O álcool, o tabaco, o jogo e o fisco, Coimbra, Almedina, 1999, pp. 17-32 e 72-78. 31 A título de exemplo, a indemnização pelos lucros cessantes está sujeita a IVA, devido à sua natureza, encarada como uma contraprestação a uma transmissão de bens ou prestação de serviços. 
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opera através de um método de liquidação do crédito de imposto ou método subtrativo indireto32. Cada operador económico assume, concomitantemente, a qualidade de devedor e credor do Estado, isto é, sempre que o ente económico transmite um bem ou presta um serviço deve proceder à quantificação do imposto, na posição de sujeito passivo, liquidando o IVA sobre o valor do bem praticado (IVA liquidado). Todavia, em contrapartida, como veremos adiante, este imposto pauta-se por seu neutro, ou seja, não pode constituir um ónus para o operador económico, pelo que lhe é conferido o direito de deduzir o imposto que suportou nos inputs da atividade (o imposto dedutível), considerando-se neste caso como credor desse montante perante o Estado. Assim, o valor do imposto a entregar aos cofres do Estado corresponde à diferença entre o débito e o crédito que detém33.  Este processo de liquidação do imposto ocorre apenas aquando das relações entre operadores económicos (B2B - business to business), no qual ambos figuram como sujeitos passivos, não isentos, num documento que assume uma densidade formal que não se verifica nos demais impostos: numa fatura, arts.º 29.º, n.º 1, al. b), e 36.º, ambos do CIVA34. O momento da sua emissão será, à partida, o determinante para a exigibilidade do imposto, com as salvaguardas contidas no art.º 8.º do CIVA, efetuando-se o crédito de imposto em cada período declarativo, seja mensal, trimestral ou semestral.  O direito à dedução surge assim como uma concretização ou manifestação do princípio norteador do IVA, o princípio da neutralidade, enquanto corolário do princípio da igualdade fiscal e, por conseguinte, da capacidade contributiva. De acordo com este princípio, o IVA não pode conduzir a distorções no consumo, ou seja, não pode influenciar a decisão dos operadores económicos, pelo que nunca poderá ser considerado um custo para estes últimos.  Enquanto que no IRS o sujeito passivo é a pessoa singular que aufere rendimentos e no IRC a pessoa coletiva, no IVA são os operadores económicos os sujeitos passivos, estando estes                                                            32 Embora seja aquele o mecanismo consagrado no âmbito da União Europeia, o valor acrescentado pode ainda ser apurado por via da soma de todos os elementos contabilísticos da empresa que servem de base para o cálculo do imposto sobre o rendimento, desde o lucro aos salários, de acordo com o método aditivo, v.g. Israel, ou ainda através do método subtrativo direto, através do qual a taxa de imposto é aplicada sobre a diferença do total das operações ativas e das operações passivas da empresa, anteriormente aplicado na Finlândia. Atendendo a que o cálculo é operado independentemente das concretas transações, ambos os métodos inviabilizam a aplicação de taxas diferenciadas.  33 Como a própria designação o indicia, esta espécie de tributo não deve incidir sobre o próprio imposto, mas sobre o valor acrescentado, ainda que, como defende JOSÉ GUILHERME XAVIER DE BASTO, na realidade isso não ocorra, pois caso contrário primeiro teria que ser apurado o lucro para só depois incidir o respetivo imposto. Nas palavras deste autor, a matéria coletável corresponderá às vendas, isto é, o imposto final resulta da subtração do imposto faturado nas vendas ao cobrado nas aquisições, e não sobre o verdeiro lucro contabilístico, que só anualmente poderia ser apurado. Importa referir, contudo, que não poderá ser cobrado IVA sobre IVA, mas pode recair sobre outos impostos, segundo o art.º 16.º, n.º 5, al. a), do CIVA. É o caso do imposto aplicável sobre a taxa de venda de um saco de plástico no cerne da fiscalidade verde. Cf. JOSÉ GUILHERME XAVIER DE BASTO, “A Tributação do Consumo e a sua Coordenação Internacional. Lições sobre 

harmonização Fiscal na Comunidade Económica Europeia”, in Ciência e Técnica Fiscal, n.ºs 361/362, 1991, pp. 45-46. 34 Sobre a inclusão do conceito de fatura na noção de “documento justificativo” previsto no art.º 123.º, n.º 2, al. a), do CIRC, cf. TOMÁS 
CASTRO TAVARES, “A Dedutibilidade dos custos em sede de IRC” in Fisco, n.ºs 101/102, Ano XIII, 2002, pp. 122-123. 
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obrigados ao cumprimento das obrigações tributárias, art.º 18.º, n.º 1, da LGT, pese embora seja o consumidor final a suportar o sacrifício económico do imposto, segundo um mecanismo de transferência económica35. Sobre o consumidor final, na qualidade de contribuinte de facto, recai o ónus do imposto em sentido estrito36, sendo-lhe conferida a faculdade de reagir contra os atos tributários lesivos, nos termos do n.º 4, al. a), do mesmo preceito legal37. Conquanto o carácter repercussivo, sob o qual se baseia a relação jurídica tributária entre a Administração tributária e o sujeito passivo de IVA numa aceção de repercussão formal inscrita no art.º 37.º do CIVA38, permita um maior controlo para atingir uma finalidade de tributação do consumidor final, a complexidade associada a este imposto resulta precisamente desse sistema de fiscalização, implicando um conhecimento atualizado e generalizado por parte da Administração tributária da conta-corrente de cada interveniente fiscal e, em consequência, avultados gastos. O custo associado ao eficiente funcionamento da máquina administrativa não é o único problema que este imposto apresenta. A diferenciação nas taxas aplicáveis em cada Estado Membro e a criação de isenções são outros fatores que colocam em crise a eficiência daquele sistema39. Estes condicionalismos provocam um aumento considerável dos custos de colaboração para os operadores e para a Administração tributária, justificando, segundo alguns especialistas, a aplicação de uma taxa única, a flat tax 40, à semelhança do que se verifica na Dinamarca, dirigida a alcançar a tão almejada uniformização da base tributável no espaço da UE.  Essencialmente, os argumentos para a aplicação de taxas diferenciadas prendem-se com a necessidade de, por um lado, proteger as classes mais desfavorecidas e, por outro,                                                            35 Conceito de sujeito passivo na relação jurídica tributária interpretado no sentido de devedor da prestação tributária em sentido amplo, 

abrangendo todo e qualquer obrigado a determinado comportamento por previsão legal tributária, incluindo, assim, “todos aqueles sobre 
quem recai um qualquer dever de colaboração”. Cf. J. L. SALDANHA SANCHES, Manual, op. cit., p. 253. Seguindo o mesmo entendimento, Cf. JOSÉ CASALTA NABAIS, Direito Fiscal, op. cit., pp. 244-246, e JOAQUIM FREITAS DA ROCHA, Apontamentos de Direito Tributário. A Relação Jurídica Tributária, Braga, AEDUM, 2012, p. 25. 36 Enquanto “pessoa ou entidade que está adstritiva ao pagamento, em sentido económico, de um tributo”, por oposição aos contribuintes de 
direito, “previstos na norma de incidência tributária”. Cf. JOAQUIM FREITAS DA ROCHA, Lições de Procedimento e Processo Tributário, Coimbra, Coimbra Editora, 2014, p. 157 e Apontamentos, op. cit., p. 26.  37 Perante esta finalidade, segundo o TJUE, nos Procs.C-249/12 e C- 250/12, Corina-Hrisi Tulică contra Agenţia Naţională de Administrare Fiscală  Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor e Călin Ion Plavoşin contra Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş, ac. de 07 de novembro de 2013, § 43,  e contrariando a posição assumida pela Administração tributária, o IVA não deve ser apurado sobre a venda, mas internamente, por dentro do valor faturado.  38 Por oposição à repercussão material “que corresponderá à efetiva repercussão no preço dos bens, facto que não pode ser imposto pelo 
legislador mas resulta dos mecanismos próprios da economia de mercado”, RUI MANUEL PEREIRA DA COSTA BASTOS, “O direito à dedução do IVA. O caso particular dos inputs de utilização mista”, in Cadernos IDEFF, n.º 15, Coimbra, Almedina, 2014, p. 55.  39 Sobre os prós e contras deste, COPENHAGEN ECONOMICS, “Study on reduced VAT applied to goods and services in the Member States of the European Union, Final report”, texto disponível em https://ideas.repec.org/p/tax/taxpap/0013.html [02.09.2016].   40 Assim, ALAIN CHARLET e JEFFREY OWENS, “An International Perspective on VAT”, in Tax Notes International, Vol. LIX, n.º 2, 2010, disponível em https://ideas.repec.org/p/tax/taxpap/0013.html, [02.09.2016],  p. 944. 

https://ideas.repec.org/p/tax/taxpap/0013.html
https://ideas.repec.org/p/tax/taxpap/0013.html
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continuar a promover o investimento em determinados produtos e serviços, e consequente aumento de produtividade e de emprego, bem como moldar e orientar certos comportamentos em prol de um maior bem-estar social e individual.  Se bem que, como explica CLOTILDE CELORICO PALMA41, a sujeição por cada Estado Membro das transações a taxas distintas provoque a fragmentação de um mercado que se pretendia preferencialmente único e uniforme, o IVA, a nosso ver, deve ter em consideração a própria realidade sociocultural, económica e política do país que o implementa, sob pena de conduzir a um efeito perverso e contrário à sua ratio, retraindo o consumo e consequentemente o produto final da receita.    3. A neutralidade económica enquanto princípio norteador do IVA   Como mencionamos no ponto que antecede, o principal elemento diferenciador do IVA dos demais impostos plurifásicos prende-se com a sua neutralidade, tax neutrality, art.º 1.°, n.º 2, do CIVA e 1.° parágrafo da Diretiva IVA. Este princípio “implica que o IVA incidente sobre bens e serviços utilizados em actividades económicas tributadas deva ser inteiramente 
dedutível”42, por assimetria aos regimes de tributação de efeito cumulativo, que incentivam a restruturação da organização empresarial por motivações predominantemente fiscais e a integração vertical dos sectores de produção, além de conduzirem a um aumento da carga fiscal em função da extensão do circuito de produção e de distribuição.  Segundo o princípio da neutralidade, e de modo a garantir a não discriminação, e consequente igualdade de tratamento fiscal43, a eliminação das distorções de concorrência e a uniformização do imposto, o IVA deve ser neutro, tanto do ponto de vista do produtor como do consumidor, ou seja, não deve influenciar as escolhas do consumidor nem alterar o modo de organização das operações económicas pelos sujeitos passivos. Este princípio manifesta-se em todas as fases do imposto, desde as normas de incidência, ao método de liquidação e de tributação (seja nas operações internas e externas, como nas intraeuropeias44) e ainda na aplicação das respetivas taxas e isenções.                                                              41 Cf. CLOTILDE CELORICO PALMA, “A recente comunicação da Comissão sobre o futuro do IVA”, in Revista TOC, n.º 144, 2012.  42 Cf. Livro Verde sobre o futuro do IVA, op. cit., p. 12.  43 Exemplificando, cf. Proc. n.º C-460/07, Sandra Puffer contra Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz, ac. de 23 de abril de 2009, § 58-62. 44 Neste último caso através da adoção do princípio da tributação no destino, segundo o qual o bem deverá sair do país de origem desonerado  de IVA para que posteriormente seja sujeito a tributação no país de chegada, à luz das regras de tributação de importação de bens vigentes. O mesmo raciocínio aplica-se nas operações com Estados terceiros, art.º 14.º do CIVA. 
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“O princípio da neutralidade [assume] a sua dimensão estrutural no sistema comum do IVA, sendo o direito à dedução [o] seu garante, na medida em que visa libertar inteiramente o empresário do encargo do imposto devido ou pago no âmbito das suas atividades económicas, 

projetando a tributação efetiva para o consumo final”45. De acordo com o art.º 1.º, n.º 2, da Diretiva IVA, a obrigação tributável é quantificada através do método das faturas, isto é, da subtração do imposto suportado pela empresa a montante, que incidiu sobre os seus inputs, ao imposto que ela própria liquida a jusante, sobre os seus outputs. Assim, conforme o art.º 19.º do CIVA, o imposto é determinado em função de concretas operações realizadas pelo sujeito passivo, compensando-o pelo encargo anteriormente suportado, mediante a concessão de um crédito de imposto a ser deduzido nos períodos seguintes, art.º 22.º, n.º 1, 2.ª parte, do CIVA, ou reembolsando-o nos termos previstos nos n.ºs 4 e ss. do mesmo preceito legal.   Pese embora, o IVA não se apresenta inteiramente neutro, uma vez que prevê, ainda que com carácter excecional, isenções, em especial as denominadas de incompletas ou simples, e uma diferenciação nas taxas aplicáveis em razão da matéria tributável46. Como afirma RUI MANUEL PEREIRA DA COSTA BASTOS, “o princípio da neutralidade está para o IVA, como o princípio da capacidade contributiva, materializado no lucro real, está para os impostos sobre o rendimento” 47, situando os sujeitos passivos num plano de paridade, de justiça substancial.  Incidindo o imposto sobre o consumo, em que o que é avaliado não é o rendimento adquirido, mas sim a parte do rendimento convertido em despesa, a tributação será tanto maior quanto a despesa gerada. Por este motivo, “a estrutura típica dos impostos sobre o consumo torna-os largamente impermeáveis ao princípio da capacidade contributiva e à personalização económica que ele pressupõe”48, realçando, contudo, que a maior ou menor produção de despesa tributável está intrinsecamente dependente da capacidade contributiva, leia-se do rendimento disponível para o efeito.  Para a concretização do direito à dedução, cumpre verificar o preenchimento de determinados elementos, a saber: subjetivo, objetivo, formal, e temporal, previstos nos n.ºs 1 e 2 do art.º 19.º e 22.º, n.º 1, ambos do CIVA.                                                            45 Cf. RUI MANUEL PEREIRA DA COSTA BASTOS, “O direito à dedução do IVA”, op. cit, p. 16 (interpolação nossa). 46 Cf. JOSÉ GUILHERME XAVIER DE BASTO, “A tributação do consumo", op. cit., pp. 29-30 (interpolação nossa).  47 Cf. RUI MANUEL PEREIRA DA COSTA BASTOS, “O direito à dedução do IVA”, op. cit., pp. 51-52. 48 Cf. SÉRGIO VASQUES, Os Impostos Especiais de Consumo, Coimbra, Almedina, 2001, pp. 108. Ainda na mesma orientação, CLOTILDE CELORICO PALMA, As Entidades Públicas e o Imposto sobre o Valor Acrescentado. Uma Ruptura no Princípio da Neutralidade, Coimbra, Almedina, 2010, p. 55, anot. 44.  
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De acordo com a primeira parte do n.º 1 daquele preceito legal, só os sujeitos passivos de IVA podem deduzir o respetivo imposto (elemento subjetivo). Consideram-se como tal, tendo por base a destrinça entre contribuinte de facto e de direito já explicado, as pessoas, singulares ou coletivas, que exerçam uma atividade económica, de modo independente ou autónomo e com caráter de habitualidade, art.º 2.º, n.º1, al. a), do CIVA, a par das que preencham os pressupostos previstos nas restantes alíneas do mesmo número.  Entende-se por atividade económica toda aquela que seja respeitante à produção, comércio ou prestação de serviço, incluindo as atividades extrativas e as relacionadas com profissões livres, bem como a exploração de um bem corpóreo ou incorpóreo com o fim de auferir receitas com caráter de permanência, art.º 9.º, n.º 1, da Diretiva IVA. Integra ainda este conceito as despesas de investimento prévias à atividade empresarial propriamente dita segundo o entendimento do TJUE49.  No que tange ao campo objetivo, confere direito à dedução, designadamente, as transmissões de bens e as prestações de serviço, juntamente com as demais transações previstas nas alíneas do n.º 1 do art.º 19.º do CIVA, desde que destinadas à realização de operações sujeitas a imposto e dele não isentas, conforme descrito pormenorizadamente no art.º 20.º, n.º 1, do mesmo diploma legal.  Corroborando o carácter generalizado do IVA, o legislador fiscal optou pela introdução de um conceito residual de prestação de serviços, permitindo a inclusão de todo e qualquer ato de consumo, art.º 4.º, n.º 1, do CIVA50.  No âmbito do conceito de atividade económica e das operações tributáveis, poderá ocorrer que, ainda que abrangida pela norma de incidência tributária, a operação em questão esteja isenta, por força dos arts.º 9.º, 53.º, 14.º e 15.º, todos do CIVA. Em detrimento da recuperação do IVA dedutível, podemos agrupar o regime das isenções em dois grupos distintos: o das isenções completas e o das incompletas.   As isenções incompletas, previstas nos arts.º 9.º e 53.º, ambos do CIVA, operam por aplicação automática, bastando a mera subsunção à previsão normativa, não requerendo, desse modo, qualquer ato ulterior por parte do sujeito passivo. Não obstante, atento ao seu cariz                                                            49 Cf. Proc. C-110/94, Intercommunale voor zeewaterontzilting (Inzo) e Belgische Staat, ac. de 29 de Fevereiro de 1996, p. I – 876-877; e Proc. C-400/98, Finanzamt Goslar e Brigitte Breitsohl, de 8 de Junho de 2000, p. I - 4370. Mantem-se o direito à dedução ainda que os custos não se venham a materializar em operações tributadas no decurso da atividade por razões alheias à empresa. Entre outros, Proc. C-37/95, Belgische Staat e Ghent Coal Terminal NV, ac. de 15 de Janeiro de 1998, p. I - 25. 50 Pese embora haja a necessidade de se verificar um nexo causal entre o serviço fornecido e a contrapartida monetária objeto de imposto. Neste sentido, Proc. C-102/86, Apple and Pear Development Council e Commissioners of Customs and Excise, ac. de 08 de março de 1988, p. 1468. 
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excecional, apela-se a uma interpretação restritiva das situações factuais abrangidas segundo um critério objetivo, atento à atividade desenvolvida, ou misto, quando certas atividades sejam executadas por determinadas entidades. Não são previstas, todavia, isenções puramente subjetivas, apenas em função da entidade, o que seria contrário ao regime do IVA enquanto imposto geral sobre o consumo.  São precisamente estas isenções que colocam questões de compatibilização com a neutralidade do imposto, pois o adquirente, ainda que sujeito passivo de IVA com a faculdade de deduzir o IVA que suporta, naquela transação específica, não o poderá concretizar, uma vez que o imposto se encontra oculto no preço, como se de um gasto ou despesa se tratasse, não lho sendo possível autonomizar para efeitos fiscais. Isto significa que, pese embora o sujeito passivo não liquide IVA nas operações ativas, também não tem possibilidade de deduzir o imposto suportado a montante. Acresce que o sujeito passivo, ainda que desonerado da entrega das declarações periódicas, se encontra adstrito ao cumprimento das obrigações tributárias constantes das als. a), e), f) e h) do art.º 29.º do CIVA, por força do n.º 3 do mesmo preceito. Este grupo de isenções apresentam-se como resquícios típicos dos impostos cumulativos, atenuados pelo facto de o legislador fiscal ter conferido a possibilidade de renúncia à isenção, em situações específicas, por opção do sujeito passivo, desde que cumpridas determinadas injunções, de acordo com os arts.º 12.º e 55.º, ambos do CIVA.  Em cotejo, as isenções completas ou à taxa zero, nas quais o sujeito passivo, apesar de não liquidar o referido imposto, tem a faculdade de deduzir o que suportou aquando das suas aquisições, revelam-se necessárias até para efeitos de garantia da neutralidade do mesmo. Criadas especialmente para as operações que consubstanciam exportações, ou que a estas se assimilam, art.º 14.º do CIVA, para as relacionadas com regimes suspensivos, art.º 15.º do CIVA, e nos casos de transmissões intracomunitárias de bens, art.º 14.º do RITI, a sua previsão justifica-se por via da aplicação do princípio da tributação no destino51. Em ordem a não falsear a concorrência no comércio internacional, a mercadoria deve ser transacionada totalmente expurgada de IVA, sem agravamento no preço final, sendo conferido o direito de dedução no momento da aquisição pelo transmitente, art.º 20.º, n.º 2, al. b), do CIVA.  Nos termos do art.º 22.º, n.º 1, do CIVA, o direto à dedução nasce no momento em que o IVA é exigível, por conseguinte, com a emissão da fatura (requisito temporal), podendo ser                                                            51 Ainda assim, o CIVA prevê isenções em determinadas importações, art.º 13.º do CIVA, em exceção à tributação conforme os arts.º 1.º, al. b), e 5.º, ambos do CIVA.   
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deduzido na declaração do período da receção das faturas ou em momento posterior, num prazo de 4 anos, art.º 98.º, n.º 2, do CIVA, sem prejuízo da possibilidade de regularização do IVA inicialmente liquidado, do modo constante do art.º 78.º do CIVA. Assim sendo, o direito à dedução só é conferido com base numa fatura (requisito formal), que demonstre a materialidade da operação, emitida em nome e na posse do sujeito passivo adquirente, prescrevendo todos os elementos indispensáveis constantes dos arts.º 36.º ou 40.º do CIVA (este último preceito para as faturas simplificadas), ex vi art.º 19.º, n.º 6, do CIVA, sob pena de não conferir ao adquirente o direito à dedução do imposto nela mencionado52. Nos termos da lógica inerente ao método aritmético de subtração, por norma, as atividades tributáveis dão lugar à liquidação do IVA, logo à possibilidade de dedução. No entanto, o nosso Código, sob a égide das prerrogativas conferidas pela Diretiva IVA e pelo TJUE, estabelece um conjunto de disposições que excecionam a regra do n.º 1 do art.º 19, do CIVA, limitando o exercício desse direito, tendo em vista o combate de eventuais situações fraudulentas e abusivas cometidas pelos entes económicos, que naturalmente debilitam não só o regime IVA, mas a ordem jurídica na sua plenitude.  A este propósito, conforme entendimento do TJUE, e assumindo que o direito à dedução é uma manifestação do princípio da neutralidade, toda e qualquer restrição deve assumir-se como uma excecionalidade, apenas em determinadas situações devidamente fundamentadas, admitida nos casos especialmente previstos pela Diretiva IVA, devendo aplicar-se nos mesmos moldes a todos os Estados Membros53, e, ainda assim, “com respeito pelos princípios da proporcionalidade e da igualdade, não se podendo esvaziar o sistema comum do IVA do seu conteúdo”54.  É precisamente neste contexto que surge a problemática da simulação, perante a qual o nosso ordenamento reage com a aplicação do art.º 19.º, n.º 3, do CIVA. A descoberta da simulação, encarada como um comportamento nitidamente fraudulento, obsta, por exigência daquele normativo, à recuperação do imposto dedutível, ainda que a operação seja parcialmente simulada, isto é, ainda que parte da sua substância seja real.                                                            52 Bastando-se, no entanto, o cumprimento dos requisitos essenciais para identificação do adquirente, de modo a não prejudicar o exercício pleno daquele direito. Cf. Procs. C-95/07 e C-96/07, Ecotrade SpA contra Agenzia delle Entrate – Ufficio di Genova 3, acs. de 8 de maio de 2008; e Proc. C-438/09, Bogusław Juliusz Dankowski contra Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, ac. de 22 de dezembro de 2010. Ainda quanto ao momento do exercício daquele direito, vide Proc. C-152/02, Terra Baubedarf-Handel GmbH contra Finanzamt Osterholz-Scharmbeck, ac. de 29 de abril de 2004. 53 Cf. Proc. C-62/93, BP Soupergaz Anonimos Etairia Geniki Emporiki-Viomichaniki kai Antiprossopeion contra Estado Helénico, ac. de 6 de julho de 1995, pp. I – 1914-1915; e Procs. C-110/98 a C-147/98, Gabalfrisa SL e o. contra Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), ac. de 21 de março de 2000, pp. I – 1615-1616. 54 CLOTILDE CELORICO PALMA, Estudos de Imposto sobre o Valor Acrescentado, op. cit., p. 153.  
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Aqui chegados, de modo a delimitar o teor e alcance da restrição constante do art.º 19.º, n.º 3, do CIVA, enquanto objeto principal desta dissertação, e com vista a aferir da sua admissibilidade e compatibilidade com os princípios basilares do sistema comum do IVA e de um Estado de Direito e Democrático, como nos propusemos aquando deste trabalho, cumpre interpretar o conceito de “operação simulada” à luz das suas raízes e do quadro normativo que a importou.  O instituto da simulação de negócios jurídicos encontra a sua génese no Direito Civil, regulada nos termos dos arts.º 240.º a 243.º do CC. Contudo, o Direito Fiscal, enquanto ramo de Direito transversal e de sobreposição, importa conceitos de outros ramos do Direito, socorrendo-se ao que KARL LARENZ designa de tipos jurídicos-estruturais55. A interpretação de tais conceitos, de acordo com o art.º 11.º, n.º 2, da LGT, deverá atender, prima facie, ao sentido original dos mesmos, isto é, ao conteúdo e ao alcance conferido pelo ramo do Direito do qual é importado, sem nunca deixar de ter em atenção o facto de o legislador fiscal, frequentemente, adulterar certos conceitos, de modo a se adaptarem à realidade do imposto em causa.  Por esse motivo, e de modo a averiguar o grau de autonomia entre as duas figuras, começaremos por analisar o quadro normativo original deste instituto, delimitando os seus elementos estruturantes e as respetivas modalidades.                                                              55“[Q]ue se referem à estrutura particular de cada uma das criações jurídicas. [O] legislador não precisa, bem entendido, de assumir o tipo precisamente tal como se formou na vida jurídica; pode, mediante a sua regulamentação, introduzir-lhe novos traços e descurar outros. Para 

o tipo tido em conta na lei é decisiva a regulação que na lei recebeu”. Cf. KARL LARENZ, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, Berlim, Springer-Verlag, 6ª Edição, 1991, tradução portuguesa de José Lamego, Metodologia da Ciência do Direito, 4.ª Edição, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2005, p. 663 (interpolação nossa).  
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Capítulo II A Simulação no Direito Civil  1. Introdução à figura. Noção e elementos estruturantes Com base na noção constante do art.º 240.º, n.º 1, do CC, e de harmonia com a doutrina tradicional, considera-se estar perante o instituto da simulação quando as partes, mediante acordo nesse sentido, e de modo consciente e propositado, emitem uma declaração negocial que não corresponde à sua vontade real e efetiva, com o objetivo último de prejudicar outrem (animus nocendi) ou, pelo menos, de enganar terceiros (animus decipiendi). A simulação, porque concertada para criar uma aparência não conforme com a realidade, apresenta-se como um verdadeiro atentado à subsistência do próprio negócio, 

enquanto “acto voluntário através do qual, com a consciência de vinculação jurídica, se opera a 
ordenação automática de interesses privados”56, regulado nos arts.º 217.º a 294.º, ambos do CC, sob a égide do princípio da autonomia privada, no qual a vontade psicológica e a declaração de vontade negocial assumem um papel determinante57.  Nesta senda, naturalmente se infere que a ordem jurídica tem o negócio simulado como indesejável, sancionando-o. Não obstante, existindo em tipos ou casos de simulação, como veremos, uma vontade negocial real de vinculação, não pode a ordem jurídica alhear-se 
redondamente da chamada “vontade dissimulada”, cominando ou ferindo o negócio de nulidade, o que, em bom rigor, não faz jus à consensualidade que deve presidir a liberdade e autonomia do trafego negocial. Destarte, a caracterização como negócio jurídico simulado está dependente do preenchimento de três elementos estruturantes, a demonstrar por quem os invoca nos termos do art.º 342.º, n.º 1, do CC, a saber:  1. Existência de um pactum simulationis, ou seja, de um acordo entre as partes de materialização da própria simulação;                                                            56 Cf. LUÍS A. CARVALHO FERNANDES, Teoria Geral do Direito Civil, Vol. II, Lisboa, Universidade Católica Editora, 2010, p. 51.  57 Acerca do conceito de negócio jurídico e das suas modalidades, bem como sobre a relevância da vontade e da declaração no negócio jurídico, cf., designadamente, ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Tratado do Direito Civil Português I, Tomo I, Coimbra, Almedina, 2005, pp. 447-488; HEINRINCH EWALD HÖRSTER, A Parte Geral do Código Civil Português, Coimbra, Almedina, 2007; pp. 417-454; LUÍS A. CARVALHO FERNANDES, Teoria Geral, op. cit., pp. 31-88, 167-189 e 277-305; e INOCÊNCIO GALVÃO TELES, Manual dos Contratos em Geral, Coimbra, Coimbra Editora, 2002, pp. 9-77 e 125-161. 
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2. Marcado por uma divergência intencional entre a declaração negocial (elemento objetivo) e a vontade real (oculta) das partes (elemento volitivo subjetivo); 3. E com a finalidade de enganar terceiros 58.   O conluio entre as partes, que logicamente antecede a concretização dos negócios simulado e dissimulado, não restringe o âmbito de aplicação da simulação aos contratos bilaterais, sendo igualmente admissível nos negócios unilaterais59, ainda que não recipiendos (ou recetícios, na expressão de MANUEL A. DOMINGUES DE ANDRADE60). Nestes casos, a operação de simulação não está dependente do conhecimento de outrem, como é exemplo o testamento, constante do art.º 2200.º do CC.   2. Institutos próximos  Os pressupostos ora elencados permitem antes de mais demarcar a figura da simulação de outros institutos que, numa leitura menos cuidada, se poderiam considerar como sobrepostos61.  Partindo do primeiro requisito da simulação, o pacto simulatório, através do qual os simuladores acordam e delineiam toda a estratégia simulatória, permite distinguir a simulação da figura da reserva mental, art.º 244.º do CC. Nesta última o intuito do declarante é enganar o próprio declaratário, de forma unilateral, não existindo, portanto, acordo entre o declarante e o declaratário sobre a aparência criada, prejudicando a validade da declaração. Pode, no entanto, ser aplicado o regime da nulidade da simulação, caso a reserva seja conhecida pelo declaratário (art.º 240.º, n.º 2 ex vi art.º 244.º, n.º 2, ambos do CC). A proximidade da simulação prende-se precisamente com o eventual conhecimento do declaratário, mas ainda assim não existe acordo ou intenção de enganar terceiros, que são requisitos próprios da simulação. Mesmo a existir                                                            58 Assume-se o conceito de terceiro enquanto pessoa estranha ao núcleo das partes que participam na mancomunação e da qual não depende a perfeição do ato, mas cujos efeitos se poderão repercutir sobre a sua posição jurídica. Ressalvando ainda que para o preenchimento desse conceito não é necessário que a pessoa seja alheia ao negócio simulado. Assim, cf. LUÍS A. CARVALHO FERNANDES, Teoria Geral, op. cit., pp. 149-150, ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Tratado, op. cit., p. 884 e ac. do STJ de 14.02.2008, no Proc. n.º 08b180. 59 Negócios caracterizados por serem compostos por uma única parte, com uma ou mais pessoas cujos interesses, ainda que parcialmente divergentes, apresentam elementos comuns que se articulam do ponto de vista da produção dos efeitos jurídicos. 60 Cf. MANUEL A. DOMINGUES DE ANDRADE, Teoria Geral da Relação Jurídica, Vol. II, Coimbra, Coimbra Editora, 2003, p. 170. Por oposição à admissão da simulação nos negócios não recipiendos, considerando o testamento como uma exceção, veja-se INOCÊNCIO GALVÃO TELLES, Manual, op. cit., pp. 170-171.   61 Para maior desenvolvimento destes institutos na doutrina, veja-se, nomeadamente, JOÃO DE CASTRO MENDES, Direito Civil. Teoria Geral, Vol. II, Lisboa, Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, 1995, pp. 188-210 e 231-243, MANUEL A. DOMINGUES DE ANDRADE, Teoria Geral, op. cit., pp. 215-278; JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, Direito Civil. Teoria Geral, Vol. II, Coimbra, Coimbra Editora, 2003, pp. 120-172 e 209-129; e PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, Teoria Geral do Direito Civil, Coimbra, Almedina, 2010, pp. 654-681 e 697-701. 
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fingimento por ambas as partes a título individual, continuaremos perante a figura da reserva mental, ou melhor dupla reserva mental, por ausência do pacto simulationis. A par deste, o requisito da intencionalidade da divergência permite-nos distanciar esta figura de outras possíveis, nas quais, embora haja divergência entre o elemento interno e externo, esta apresenta-se como não intencional, isto é, involuntária. A título de exemplo: a) casos em que o legislador não atribui qualquer efeito jurídico à declaração, salvo se houver culpa do declarante. O art.º 246.º do CC prevê neste âmbito duas situações distintas: i) quando o declarante manifesta, através do seu comportamento, uma vontade sem ter consciência de que o mesmo corresponde a uma declaração negocial, isto é, sem ter noção de que ficará vinculado juridicamente e ii) quando a aparência criada, embora consciente, ocorre por força de um ato de coação física, exterior à vontade do declarante. Ambos os casos pautam-se por uma falta de vontade negocial, dirigida à celebração de um negócio jurídico concreto, inexistindo ainda na segunda hipótese vontade de praticar qualquer comportamento (vontade de ação).   b) Erro na declaração ou erro-obstáculo (art.º 247.º do CC), isto é, o declarante tem vontade de ação mas a declaração expressa não corresponde ao realmente pretendido devido a um lapso, não tendo o próprio declarante consciência da divergência. O lapsus calami ou linguae pode ser conhecido ou pelo menos cognoscível pelo declaratário, pelo que se considera válido, seja por via do n.º 2 ou do n.º 1 do art.º 236.º do CC, respetivamente, conforme a vontade real do errante.  O erro na declaração opera numa fase externa da declaração, no momento da sua exteriorização, pelo que não deverá ser confundido com os vícios na própria formação da vontade, v.g. arts.º 251.º a 253.º, 255.º e 257.º, todos do CC, nos quais, a haver divergência, esta radica logo numa fase preliminar da construção da vontade. Neste conspecto, a propósito do erro, importa abordar a figura da errada qualificação do negócio jurídico, sendo que, aqui, como o próprio nome indicia, a qualificação acordada e atribuída pelas partes ao negócio não está conforme o conteúdo estipulado. Por outras palavras, as partes conjeturaram a celebração de um determinado negócio, realidade consensual a que efetivamente se querem vincular, mas, por consequência de um erro (de qualificação jurídica) na inscrição dos termos ou cláusulas insertas no contrato, o respetivo texto/acordo acaba por induzir um tipo de negócio substancialmente diferente daquele que as partes, em consciência, pretenderam convencionar. Perante casos do tipo que ora se nos apresenta, a doutrina qualifica 
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de falsa demonstratio non nocet, mantendo-se o negócio celebrado transmutado para os efeitos da qualificação adequada (art.º 236.º, n.º 2, do CC).  Não basta, no entanto, que haja uma divergência intencional, isto é, pode o declarante emitir uma declaração que não coincide com o pretendido, sem conhecimento do declaratário, mas fá-lo convencido que a aparência é do conhecimento deste último. Aqui estamos perante uma declaração não séria, segundo o regime configurado no art.º 245.º do CC, habitualmente utilizada com uma finalidade didática, cénica ou até meramente jocosa, sem intuito de enganar ou prejudicar outrem. A não verificação de efeitos negociais enquanto consequência da declaração significa uma forma rigorosa da nulidade, em compatibilização com o disposto nos arts.º 285.º e ss. do CC, podendo o declaratário ser indemnizado por dano de confiança, art.º 245.º, n.º 2, desde que verificados os pressupostos legais. Por último, haverá que destrinçar a simulação do negócio jurídico fiduciário, enquanto 
“negócio atípico pelo qual as partes adequam, mediante uma cláusula obrigacional ou real, o conteúdo de um negócio típico a uma finalidade diferente da corresponde à causa do negócio 
instrumental por elas selecionado”62. O pacto fiduciário, parte integrante do conteúdo do negócio, confere poderes que, embora extravasem o seu escopo, só poderão ser utilizados na medida da finalidade estipulada, correspondente à vontade real das partes.  Pontualmente, no decurso deste e do próximo capítulo, e em função de determinadas características atribuídas à simulação, teremos oportunidade de a diferenciar de outros regimes que, como os anteriores, não deveremos confundir, mormente o regime dos negócios indiretos, da falsidade e da fraude à lei, que nos revelam particular interesse para o sistema fiscal.    3. Resenha histórica    Estamos perante um instituto aflorado no Direito Romano63 e utilizado na antiguidade clássica, não só, mas frequentemente, como meio de atenuar a rigidez da lei em certas temáticas de matriz matrimonial, fosse através da celebração de casamentos absolutamente                                                            62 Cf. LUÍS A. CARVALHO FERNANDES, Teoria Geral, op. cit., pp. 347-348. 63 A propósito da evolução histórica da teoria da simulação, cf. JOSÉ BELEZA DOS SANTOS, A Simulação em Direito Civil, Vol. I, Coimbra, Coimbra Editora, 1921, pp. 233-260; FRANCISCO FERRARA, Della Simulazione dei Negozi Giuridici, Milão, Società Editrice Libraria, 1905, tradução espanhola de Rafael Atard e Juan A. de la Puente, La Simulación de los Negócios Juridicos, 3ª edição, Madrid, Editora Revista de Derecho Privado, 1953, pp. 137-172. Para uma visão histórico-comparatística, notavelmente sintetizada, veja-se A. BARRETO MENEZES CORDEIRO, Da Simulação no Direito Civil, Coimbra, Almedina, 2014, pp. 21-52. Sobre o regime da figura nas Ciências Jurídicas estrangeiras, e a título exemplificativo, veja-se ALBERTO AURICCHIO, La Simulazione nel Negozio Giuridico: premesse generali, Nápoles, 1957, tradução portuguesa de Fernando de Miranda, A Simulação no Negócio Jurídico: premissas gerais, Coimbra, Coimbra Editora, 1964.  
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simulados para mera obtenção de legados ou através da criação de estratagemas que dissimulassem as transmissões gratuitas proibidas entre cônjuges. Tanto para o primeiro caso, típico da simulação absoluta, como no segundo, enquanto exemplo de simulação relativa, a lei romana feria ambos os atos de nulidade: o simulado simplesmente por ser simulado e o dissimulado porque era proibido64. Assim, segundo as disposições romanas, havendo uma vontade real, que subjaz a aparência criada, só lhe seria reconhecida validade uma vez permitida pela regulamentação jurídica. Foi essencialmente a partir dos trabalhos técnico-jurídicos desenvolvidos pelos jurisconsultos a partir dos séculos XIV e XV, com os designados pós-glosadores, com especial enfoque nos séculos XVII e XVIII pelos jurisconsultos italianos, que a noção de simulação assumiu uma configuração mais rigorosa, no que concerne às suas modalidades e efeitos, e uma autonomia face a outras espécies, afastando-se da figura da fraude à lei. Questões ainda hoje pertinentes como a oponibilidade e os meios de prova da simulação eram já naquela altura objeto de consideráveis debates. Atenta à multiplicidade de situações de negócios simulados aquando das Ordenações do Reino de Portugal, regia as Ordenações Afonsinas, no Título LXIIII do Livro III, §15.º, 33.º e 34.º, distinguindo da falsidade, ainda que de um modo superficial, a admissibilidade da prova testemunhal mesmo contra ao ato formalizado em escritura pública65. Contudo, apenas com as Ordenações Manuelinas em 1521, no seu Título XV do Livro IV, podemos encontrar uma formulação genérica de simulação, através de uma enumeração exemplificativa de atos simuláveis contra credores e outras pessoas ou em desrespeito das ordenações. Nesta hipótese, juntamente com a nulidade dos atos simulados, outras sanções eram aplicadas, particularmente a perda dos bens objetos de simulação a favor das pessoas prejudicas, do acusador e da Coroa e o exílio das partes contratantes, isto sem prejuízo de o contraente poder confessar a simulação e, assim, ficar eximido de qualquer penalização66. Continuando consciente dos possíveis entraves à prova da simulação por via escrita, o legislador, no Livro III, Título XXXXV, §23, optou por manter a possibilidade da prova testemunhal67.  Pese embora considerada como um ataque ao Direito, as Ordenações Filipinas nada de relevo acrescentaram à regulamentação proveniente das Ordenações anteriores, tendo procedido                                                            64 Digesto 23.2.30; 18.1.55 e 24.1.1, disponível em http://www.thelatinlibrary.com/justinian/digest23.shtml [02.02.2017].  Codex 4.22.2, disponível em http://www.thelatinlibrary.com/justinian/codex4.shtml [02.02.2017]. 65 Ordenações Afonsinas, Livro III, Reprodução da edição de 1792, Coimbra, Fundação Calouste Gulbenkian, 1999, pp. 226-227 e 235-237.  66 Ordenações Manuelinas, Livro IV, Reprodução da edição de 1797, Coimbra, Fundação Calouste Gulbenkian, 1984, pp. 45-47.  67 Ordenações Manuelinas, Livro III, op. cit., pp. 168-169.  
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à sua transcrição no Título LXXI do Livro IV68. Por essa altura, os comentadores e praxistas portugueses, inspirados nos ensinamentos dos jurisconsultos italianos, centraram-se no estudo jurídico-dogmático em torno desta figura: definiram a simulação enquanto divergência entre a vontade exterior e a intenção interior das partes (machinatio per quam aliud exterius ostenditur, aliud vero intrinsecus intendunt partes), desdobrando-a em simulação lícita, quando a ninguém prejudica, e ilícita, em prejuízo do fisco ou de terceiro; diferenciaram-na de outros institutos como a falsidade, o erro e o dolo; distinguiram as suas várias modalidades, inclusive quando a simulação se traduzia num ato imaginário (velut umbra, et corpus sine spiritu) ou quando ainda era possível autonomizar outra coisa real (quando unum contractum palam facio et ostendo me facere et alium in veritate intendo), sancionando o ato aparente e o mascarado proibido (ex eis dominium non transfertur, licet fuissent juramento vallati ; et tunc non valet ilud quod simulate concipitur, id est, quod palam per simulationem ipsae faciunt nec illud quod secrete facere intendebant); e admitiam como meios de prova em caso de simulação ilícita a prova por testemunhas, indícios e presunções, cabendo posteriormente ao juiz dirimir os indícios bastantes para inferir a simulação, não podendo, em todo o caso, ser arguida pelos simuladores69. Não obstante, como escreve JOSÉ BELEZA DOS SANTOS, o estudo desenvolvido pelos juristas cultos do antigo direito português sobre esta matéria, meritório de um tratamento especializado e aprofundado pela sua riqueza concetual, não fora devidamente aproveitado pelos jurisconsultos imediatamente anteriores ao Código de Seabra, porventura por influência dos cânones franceses70. Ainda assim, fruto desse desenvolvimento dogmático, atualmente tem-se como assente que se trata de um instituto que, embora enquadrado em diferentes modalidades, pressupõe necessariamente a existência de uma intenção camuflada por uma outra, seja para ludibriar ou para maleficiar outrem, sendo reconhecida validade jurídica apenas à verdadeira vontade se estiver de acordo com as normas legais, distanciando-se de outros institutos, como tivemos já oportunidade de constar, incluindo a fraude à lei, como veremos adiante.  No seio do Código Civil Português, atenta à predominância da simulação fraudulenta, a simulação começou por ser enquadrada, em sentido mais lato, na Parte II do Código de Seabra,                                                            68 Cf. J. H. CORRÊA TELES, Digesto Portuguez ou Tratado dos Direitos e Obrigações Civís, accommodado às leis e costumes da nação portugueza; para servir de subsidio ao novo Codigo Civil, Tomo I, 2ª Edição, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1840, p. 45; Ordenações Filipinas, Vol. III, Livros IV e V, Reprodução da edição de 1870, Coimbra, Fundação Calouste Gulbenkian, 1985, pp. 883-884. 69 Em detalhe, cf. JOSÉ BELEZA DOS SANTOS, A Simulação, op. cit., pp. 255-256; e MAURI LUDOVICI DE LIMA, Commentaria ad ordinationes Regni Portugalliae, in quibus dilucidè singulae Leges explanantur, (…) ad perficiendum Opus Commentariorum ab Emmanuele Gonçalves da 

Silva, (…) Tomus Primus, (…) Editio Prima, Olisipone: Typis Patriarchalibus Francisci Ludovici Ameno, (…) Lisboa, 1761, pp. 375-377; e MANUEL DE ALMEIDA E SOUSA DE LOBÃO, Notas de uso pratico e criticas: addições illustrações e remissões (…), Impressão Régia, Lisboa, 1828, Parte I, Título VIII, §10, pp. 295-297. 70 Cf. JOSÉ BELEZA DOS SANTOS, A Simulação, op. cit., pp. 259-260.  

http://biblioteca.catalogo.porto.ucp.pt/docbweb/plinkres.asp?Base=ISBD&Form=COMP&StartRec=0&RecPag=5&NewSearch=1&SearchTxt=%22TCO%20Digesto%20portuguez%20ou%20tratado%20dos%20direitos%20e%20obriga%E7%F5es%20civis%20accommodado%20%E0s%20leis%20e%20costumes%20da%20na%E7%E3o%20portugueza%3B%20para%20servir%20de%20subsidio%20ao%20novo%20codigo%20civil%22%20%2B%20%22TCO%20Digesto%20portuguez%20ou%20tratado%20dos%20direitos%20e%20obriga%E7%F5es%20civis%20accommodado%20%E0s%20leis%20e%20costumes%20da%20na%E7%E3o%20portugueza%3B%20para%20servir%20de%20subsidio%20ao%20novo%20codigo%20civil%24%22
http://biblioteca.catalogo.porto.ucp.pt/docbweb/plinkres.asp?Base=ISBD&Form=COMP&StartRec=0&RecPag=5&NewSearch=1&SearchTxt=%22TCO%20Digesto%20portuguez%20ou%20tratado%20dos%20direitos%20e%20obriga%E7%F5es%20civis%20accommodado%20%E0s%20leis%20e%20costumes%20da%20na%E7%E3o%20portugueza%3B%20para%20servir%20de%20subsidio%20ao%20novo%20codigo%20civil%22%20%2B%20%22TCO%20Digesto%20portuguez%20ou%20tratado%20dos%20direitos%20e%20obriga%E7%F5es%20civis%20accommodado%20%E0s%20leis%20e%20costumes%20da%20na%E7%E3o%20portugueza%3B%20para%20servir%20de%20subsidio%20ao%20novo%20codigo%20civil%24%22
javascript:open_window(%22http://aleph.sdum.uminho.pt:80/F/DYI6VH1XIMUK13JVAA8SQVF534FCD7UMDM4UMKA1GSVDCG3TN2-35271?func=service&doc_number=000020063&line_number=0008&service_type=TAG%22);
http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:rede.virtual.bibliotecas:livro:1828;000083054


29 
referente à aquisição de direitos, no quadro dos contratos e obrigações em geral, mais especificamente dos atos e contratos celebrados em prejuízo de terceiro, arts.º 1031.º e 1032.º, previstos no Capítulo XI, Título I, Livro II, Parte II. Após as duas revisões ministeriais levadas a cabo por Antunes Varela em 1961 e 1965 ao anteprojeto liderado por Rui de Alarcão, a noção de simulação e os seus efeitos encontram-se previstos na Parte Geral do Código Civil de Vaz Serra, integrados na Subsecção V da Secção I, respeitante à “falta e vícios da vontade” da declaração negocial, sendo ainda referenciada a propósito dos meios probatórios, art.º 394.º, n.º 2, do regime do casamento e do testamento, nos seus arts.º 1635.º, al. d), e 2200.º. Esta opção pela integração numa subsecção relativa à vontade no quadro da declaração negocial reflete a influência do dogma pandetístico da vontade introduzido no nosso ordenamento através do esforço empregue por GUILHERME ALVES MOREIRA ao reconduzir a simulação aos efeitos da manifestação da vontade71.   4. As modalidades da simulação   São diversas as motivações que conduzem à utilização da simulação no âmbito dos negócios jurídicos, pelo que podemos distinguir quatro modalidades principais, categorizadas em dois grupos, aferidos em função da finalidade do pacto simulatório e da sua incidência: por um lado a simulação inocente, por oposição à simulação fraudulenta, e, por outro, a simulação absoluta, em contraposição com a simulação relativa.  No que concerne à primeira distinção, o legislador optou por apenas mencionar o 
“intuito de enganar terceiros”, isto é, para efeitos civilísticos, considera-se simulação se existir animus decipiendi, ou seja, intenção de iludir em defesa de um interesse próprio ou em benefício de terceiro, ou ainda num puro ato de exibicionismo, ad ostentationem de riqueza, não sendo determinante uma finalidade de prejudicar outrem – animus nocendi 72. Havendo apenas animus decipiendi, a simulação diz-se inocente. Quando seja cumulada com o objetivo de                                                            71 Veja-se GUILHERME ALVES MOREIRA, Instituições do Direito Civil Português, Vol. I, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1907, pp. 400-404.  72 Ainda que seja suficiente a verificação do engano, este por vezes tem sido desconsiderado pela jurisprudência quando, face a circunstâncias concretas, não seja determinante para a celebração do negócio. “Não há que cominar com a nulidade o negócio simulado, quando a simulação funcionou, com mero vínculo interno de protecção do proprietário relativamente à efectiva transmissão do direito de propriedade e sem saliência ou reflexo na esfera jurídica de terceiros”, in ac. do TRLx de 07.05.2009, no Proc. n.º 6092/05.9TBOER-8. JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO defende uma interpretação analógica ou extensiva do preceito, de modo a abarcar as situações, ainda que raras, em que, apesar da divergência, esse intuito não ocorre, com o principal argumento de evitar o locupletamento de um dos simuladores. Hipótese resolvida por PEDRO PAIS DE VASCONCELOS mediante o recurso à interpretação negocial, segundo o art.º 236.º, n.º 2, do CC, o que conduz à prevalência da vontade real sobre a declaração. Cf. JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, Direito Civil, op. cit., p. 224; e PEDRO PAIS VASCONCELOS, Teoria Geral, op. cit., p. 683 
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prejudicar ou lesar outrem, então considera-se fraudulenta. Atualmente a estatuição prevista para os casos de simulação não distingue estas duas formas, contrariamente ao regime previsto no Código de Seabra, que no seu art.º 1031.º considerava nulo apenas as situações de simulação fraudulenta73. Como veremos adiante, esta distinção será relevante na arguição da nulidade por terceiros.   No que tange à segunda distinção, ao passo que na simulação absoluta as partes simulam a realização de um determinado negócio sem qualquer substância, com o mero intuito de enganar ou defraudar os direitos de terceiros, por exemplo, para evitar a penhora de determinado bem, na simulação relativa existe uma divergência intencional, na qual os simuladores manifestam a vontade de celebrar um determinado negócio quando na realidade pretendem realizar um outro. Por outras palavras, na primeira situação não existe um negócio real nem as partes pretendem qualquer contratualização, simplesmente não há vontade negocial, por contraste à simulação relativa, em que as partes, embora manifestem uma determinada vontade, na verdade, pretendem celebrar um negócio distinto ou com diferente conteúdo. Nesta hipótese, estamos perante dois atos distintos e independentes, materializados por títulos jurídicos diferentes, o designado simulado ou aparente, que corresponde àquele que é exteriorizado, e o dissimulado, ocultado pelo primeiro e que traduz a verdadeira vontade dos simuladores. Como caso paradigmático e recorrente temos a doação camuflada por um contrato de compra e venda.  Desta noção resulta que a simulação não deve ser confundida com outros dois institutos, a falsidade e o negócio indireto, cuja proximidade com a simulação assume particular acuidade para efeitos de Direito Fiscal, motivo pelo qual serão objeto de escrutínio no capítulo III, § 2.1.2 e 3.1.1.  A título preambular, por confronto com correntes defendidas por parte da doutrina e da jurisprudência que caracterizavam a simulação como uma espécie de falsidade como forma de permitir a prova testemunhal (art.º 2507.º do Código de Seabra), atualmente considera-se estar perante dois conceitos juridicamente distintos. Seja na simulação absoluta ou relativa, o negócio simulado é efetivamente concretizado e exarado pelas partes, isto é, aquilo que é documentado corresponde ao declarado, contudo aquilo que é manifestado não tem correspondência com o                                                            73 A este respeito, vide MANUEL A. DOMINGUES DE ANDRADE, Teoria Geral, op. cit., pp. 182-183. Pese embora o termo “annullados” constante do preceito, os tratadistas como JOSÉ BELEZA DOS SANTOS e LUÍS CUNHA GONÇALVES, despegados da literalidade da norma, defendiam a nulidade como consequência seja da inexistência de um acordo real entre as partes, seja por ausência de objeto. Cf. JOSÉ BELEZA DOS SANTOS, A Simulação, op. cit., pp. 319-340 e LUÍS DA CUNHA GONÇALVES, Tratado de Direito Civil: em comentário ao Código Civil Português, Vol. V, Coimbra, Coimbra Editora, 1932, pp. 731-737.    
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elemento volitivo, interno das partes. Se não for documentado fielmente as declarações 
proferidas, então já estamos perante uma falsidade ideológica, conforme a aceção de que “[u]m documento é falso se contém certa declaração que o seu aparente autor não fez ou diversa da que fez” 74.   Também não se confunde a simulação relativa com o negócio indireto, porquanto neste estamos perante um único negócio, cujas estipulações correspondem à vontade real e efetiva das partes, tendo, no entanto, em vista a prossecução de um fim distinto do seu fim típico. Este negócio será, à partida válido, exceto se o fim for contrário à lei, à ordem pública ou ofensivo dos bons costumes, de acordo com o art.º 281.º do CC75. A simulação relativa, por sua vez, divide-se em outras duas submodalidades: a simulação subjetiva ou interposição fictícia de pessoas e a objetiva.  Como a própria designação o indicia, a simulação subjetiva respeita aos sujeitos do ato, no sentido em que o negócio dissimulado é estabelecido entre dois ou mais sujeitos, mas no acordo que titula o negócio figuram outros, distintos dos primeiros, meros intermediários, vulgo 
“testas de ferro”76. Esta ficção criada sobre quem é parte no negócio pode ocorrer por mera conveniência das partes ou pelo facto de o verdadeiro contraente estar impedido de celebrar aquele negócio nos termos configurados, como é o caso sobejamente conhecido da venda a filhos ou netos, art.º 877.º do CC.  Porém, não se deve confundir a figura acabada de referir com a interposição real de pessoas. Nesta, o negócio celebrado com a terceira parte é efetivamente conhecido e querido de todos os contraentes, como é o caso típico do mandato sem representação77. Na interposição real há intenção de celebrar ambos os negócios, na maior parte das vezes, com vista a contornar determinadas proibições legais, sendo o ato em questão considerado nulo, face ao espírito do negócio, nos termos do art.º 294.º do CC78. Nesta circunstância, como exemplifica o                                                            74 cf. INOCÊNCIO GALVÃO TELES, Manual, op. cit., p. 156 (itálicos no original e interpolação nossa).  Cf. A respeito da temática da falsidade e as suas modalidades, JOSÉ BELEZA DOS SANTOS, A Simulação, op. cit., p. 87-100; JOÃO DE CASTRO MENDES, Direito Civil, op. cit., pp. 232-237; e ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Tratado, op. cit., p. 844. 75 Para maior esclarecimento, vide LUÍS A. CARVALHO FERNANDES, Teoria Geral, op. cit., pp. 358-360; JOÃO DE CASTRO MENDES, Direito Civil, op. cit., pp. 242-243; e MANUEL A. DOMINGUES DE ANDRADE, Teoria Geral, op. cit., pp. 179-180. 76 CARLOS ALBERTO DA MOTA PINTO alerta para o facto de a simulação poder consistir ainda “não na intervenção de um sujeito aparente, mas 

na supressão de um sujeito real”, exemplificando com uma “venda de A a B e outra de B a C, mas para pagar apenas uma sisa os três 
sujeitos concordam em documentar na escritura pública apenas uma venda de A a C”, Teoria Geral do Direito Civil, Coimbra, Coimbra Editora, 2005, p. 470. 77 Instituto distinto da representação, art.º 258.º do CC, pois, enquanto naquela o representante age em nome próprio por conta de outrem, “na representação alguém celebra um negócio em nome alheio, de modo que os efeitos do negócio se produzem imediatamente na esfera daquele em cujo nome o negócio é celebrado”. Cf. HEINRINCH EWALD HÖRSTER, A Parte Geral, op. cit., p. 541. 78“[S]e houve conluio entre todas as pessoas, estamos em fase duma interposição fictícia, se apenas entre A e B existiu acordo no sentido da 
ulterior transferência para C, o caso será de interposição real”, segundo MANUEL A. DOMINGUES DE ANDRADE, Teoria Geral, op. cit., p. 186 (interpolação nossa).  
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autor LUÍS A. CARVAHO FERNANDES, será nulo o ato praticado pelo tutor que acorda adquirir um prédio da propriedade do representado mediante a sua venda a um terceiro, em nome daquele, arts.º 1937, al. b), e 1939, n.º 1, ambos do CC79.  Em paralelo, na simulação objetiva está em causa ou a natureza jurídica dos dois negócios ou o conteúdo dos mesmos, isto é, podemos estar perante tipos negociais distintos, ao que se designa de simulação da natureza jurídica, segundo o exemplo mais comum de um contrato de compra e venda a encobrir uma doação, ou pode o negócio oculto possuir a mesma natureza do aparente, mas com um conteúdo distinto, nomeadamente, no que concerne ao valor. Nesta última situação, designa-se de simulação de valor, utilizado para os mais diversos fins, mormente, sonegar direitos de preferência, fuga aos impostos e obtenção de fundos comunitários 80.  Além da adulteração do valor, FRANCISCO FERRARA considera que a simulação objetiva relativa (ou parcial na classificação deste autor) poderá incidir sobre outros elementos do negócio, seja sobre os efeitos, o objeto, a data, a modalidade ou as cláusulas acessórias81. Posição seguida por A. BARRETO MENEZES CORDEIRO que, apoiado na solução preconizada por INOCÊNCIO GALVÃO TELES e nas decisões jurisprudenciais portuguesas relativamente ao valor do negócio parcialmente simulado no preço, engloba nesta subcategoria todos os casos em que os elementos simulados, relativos à data, aos deveres ou aos direitos, não impliquem uma alteração substancial do objeto que provoque a modificação do tipo negocial82.                                                                   79 Cf. LUÍS A. CARVALHO FERNANDES, Teoria Geral, op. cit., p. 346. 80 No âmbito da simulação relativa, INOCÊNCIO GALVÃO TELLES, seguido por A. BARRETO MENEZES CORDEIRO, opta por distinguir estas submodalidades categorizando-as em simulação total ou parcial. No primeiro caso enquadra a simulação da natureza jurídica, “sempre que 

os dois negócios [pertencem] a tipos ou categorias diferentes: venda e doação”, e na segunda a simulação “por preço diverso do declarado” ou por interposição de terceiro, que “subjectivamente se distinguem, porquanto um dos contraentes que participa não figura no segundo, 
onde a sua posição é ocupada por outrem”. Cf. INOCÊNCIO GALVÃO TELLES, Manual, op. cit., pp. 168-169 (interpolação nossa) e A. BARRETO MENEZES CORDEIRO, Da Simulação, op. cit., pp. 78-79.   81 Cf. FRANCISCO FERRARA, Della simulazione, op. cit., p. 210.  82 Assim sendo, o autor mencionado classifica esta simulação como imprópria ou atípica, uma vez que as adulterações se esgotam num único negócio, o simulado, que se manterá no ordenamento jurídico através de uma simples determinação ou identificação do objeto. Cf. A. BARRETO MENEZES CORDEIRO, Da Simulação, op. cit., pp. 82 a 85, assim como as leituras aí citadas.  
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Podemos assim sintetizar as modalidades da simulação esquematicamente do seguinte modo:  1.º - Em função do animus:  I. Simulação inocente        vs II. Simulação fraudulenta  2.º - Em função da incidência:  I. Simulação relativa a. Subjetiva ou interposição fictícia de pessoas b. Objetiva i. Simulação da natureza jurídica ii. Simulação do valor              vs II. Simulação absoluta   5. Regime jurídico  5.1.  O valor do negócio simulado e dissimulado: prevalência da realidade  Contrariamente à primeira distinção, a classificação em absoluta ou relativa tem interesse prático para efeitos do regime aplicável. Em ambas modalidades, a cominação prevista para o negócio simulado é a nulidade, art.º 240.º, n.º 2, do CC. Não obstante, no respeitante ao ato dissimulado, na simulação relativa, prevê o art.º 241.º, n.º 1, do CC a aplicação do “regime 

que lhe corresponderia se fosse concluído sem dissimulação”, ou seja, o ato dissimulado deverá ser dissecado como se não tivesse existido simulação.  Como decorre do art.º 241.º, n.º 1, do CC, tratando-se de simulação relativa, a lei admite a validade do negócio dissimulado: uma vez desvendada a simulação, abstrai-se aquela do negócio jurídico simulado e haverá que considerar o negócio oculto (o acordo real das partes), prevalecendo o que, na realidade, se quis e fez sobre o que simuladamente se 
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concebeu. Porém, como veremos, a analise da sobrevivência do negócio oculto ou dissimulado importa uma longa disputa doutrinal e jurisprudencial, que não se mostra ainda pacificada. Condensado, atenta a posição preconizada pelo legislador expressa por via do art.º 240.º, n.º 2, do CC, a descoberta da simulação não afeta a validade no negócio dissimulado, segundo o princípio plus valet quod agitur quam quod simulate concipitur, podendo no entanto 
ser considerado “válido, anulável ou nulo, eventualmente ineficaz, como qualquer negócio do seu tipo, consoante nele se verifiquem todos os requisitos de validade ou falte algum, que 
produza um daqueles valores negativos”83.. Assim, uma vez que a simulação relativa se desenvolve num quadro de dois atos contratuais distintos, em que “há um acto aparente que é nulo e um acto real que foi querido pelas partes e que não é a transformação do primeiro”84, estes têm inevitavelmente de ser analisados de modo independente e autónomo85.  Alertamos que, apesar da nossa abordagem mais simplista, a questão do valor do negócio dissimulado não é assim tão linear, tendo suscitado diversas dúvidas ao abrigo do Código de Seabra, em particular nos contratos de doação dissimulados por compra e venda, e que, atualmente, também não se encontram totalmente dissipadas, apesar da solução legal patente no art.º 241.º, n.º 2, do CC.  De modo resumido, a questão que se colocava na vigência do Direito anterior, resolvida posteriormente através do Assento 4/1952 do STJ, consistia em averiguar se provada a simulação de compra e venda de bens imobiliários e de cessão onerosa de créditos hipotecários, bastaria a escritura pública desses atos para se considerar formalmente válido o negócio dissimulado, in casu, a doação. Atento ao cariz formal das doações de bens imobiliários e à imprescindibilidade do espírito da liberalidade sob escritura pública ou documento autêntico86, decidiu o STJ, na aceção já preconizada por JOSÉ BELEZA DOS SANTOS87, que "anulados os                                                            83 Cf. LUÍS A. CARVALHO FERNANDES, Teoria Geral, op. cit., p. 320.  Isto significa que, como exemplifica PIRES DE LIMA E ANTUNES VARELA, se o negócio dissimulado consubstanciar uma venda entre cônjuges, esta será nula, porque é esse o desvalor referente aos contratos de compra e venda celebrados entre casados, art.º 1714.º do CC, e não pelo facto de ter havido simulação. A propósito da simulação por interposição de pessoa fictícia, os mesmos autores chamam atenção para o facto de a validade do ato dissimulado estar dependente da transmissão definitiva para a pessoa real. Cf. Idem, Código Civil Anotado, op. cit., p. 228.  84 Cf. JOSÉ BELEZA DOS SANTOS, A Simulação, op. cit., p. 357. 85 Por oposição a este entendimento sufragado pela maioria dos tratadistas, defende LUÍS CUNHA GONÇALVES que a convenção aparente não é mais do que um meio para a realização da secreta e, consequentemente, “daí resulta que não pode ser nula a convenção aparente e 

válida a secreta. Não há jamais uma tal independência entre as duas convenções.” Cf. Idem, Tratado do Direito Civil, op. cit., p. 738.  Mais recentemente, parece também ser este o entendimento de PEDRO PAIS VASCONCELOS, segundo o qual, adotando uma conceção 
monista, “na simulação relativa há um negócio, o negócio dissimulado; na simulação absoluta não há negócio algum, apenas uma 
aparência”. Cf. Idem, Teoria Geral, op. cit., p. 683. 86 Arts.º 163.º, n.º 1, 2428.º e 532.º dos Códigos de Notariado, Civil e Processo Civil, respetivamente, vigentes na altura. 87 Cf. JOSÉ BELEZA DOS SANTOS, A Simulação, op. cit., p. 364. 
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contratos de compra e venda de bens imóveis e de cessão onerosa de créditos hipotecários que dissimulavam doações, não podem estas considerar-se válidas"88.  No entanto, hoje o problema de saber se o negócio dissimulado solene, para que possa ser considerado formalmente válido, deverá constar de escritura pública ou de documento particular autenticado89, quando a lei assim o obriga, ou se porventura se poderá aproveitar da forma revestida pelo negócio simulado, persiste e tem dividido a doutrina nacional, nomeadamente no caso da doação de coisas imóveis encoberta por contrato de compra e venda, por força das exigências formais do art.º 947.º, n.º 1, do CC. Parte da nossa doutrina, apoiada no Assento 4/1952, sustenta a invalidade de todo o negócio dissimulado formal quando os formalismos legais exigíveis para aquele não se tenham cumprido no negócio simulado, ainda que este tenha revestido a forma legalmente exigida. Por esse motivo, o negócio real só seria considerado válido se todos os elementos que o integram constassem de documento que assuma a forma legal requerida, prevalecendo a publicidade sobre a validade formal do ato. Deste modo, em situações de simulação sobre a natureza do negócio, como no exemplo supra, a doação oculta ter-se-ia por nula por vício de forma, pois ainda que o negócio aparente constasse de escritura pública, o que se consagraria seria a venda e não o verdadeiro móbil da transmissão, a intenção liberal. Esta corrente tem vindo a admitir, no entanto, a validade do negócio latente quando o que esteja em causa seja a simples simulação de valor, pois o elemento essencial “preço” está patente e abrangido pelo formalismo, só há divergência no montante exato, que poderá ser determinado numa fase ulterior, valendo o preço real90.  Todavia, e pese embora o teor do art.º 241.º, n.º 2, do CC seja no sentido de só se considerar válido o negócio dissimulado que cumpra os requisitos legais de forma, como LUÍS A. CARVALHO FERNANDES91 alerta, e bem, nos casos de doação de bens imóveis seria um contrassenso exigir-se que constasse de escritura ou de documento autêntico a verdadeira intenção das partes, o que revelaria a existência da própria simulação. A ser reduzida a escrito a vontade de doar, o que nos afigura absolutamente desfasado das elementares regras da                                                            88 Assento 4/1952 do STJ, no Proc. n.º 054687, datado de 23.07.1952, disponível em http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/29adb55113ebc0b1802568fc00395c31?OpenDocument [10.12.2016]. 89 A questão não suscita dúvidas quando a lei permite a formalização do negócio por documento particular, pois neste caso a sua concretização não será obstada pelo formalismo exigido para o negócio simulado, indo ao encontro da autonomia conferida a cada ato.  90 Neste sentido, cf. CARLOS ALBERTO DA MOTA PINTO, Teoria Geral, op. cit., pp. 473-476; HEINRICH EWALD HÖRSTER, A Parte Geral, op. cit., pp. 545-547; e INOCÊNCIO GALVÃO TELES, Manual, op. cit., pp. 180-182. 91 Cf. LUÍS A. CARVALHO FERNANDES, Teoria Geral, op. cit., p. 323. 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/29adb55113ebc0b1802568fc00395c31?OpenDocument
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experiência, esta só poderia constar de documento particular, enquanto único meio que pode ser ocultado, o que não deixaria de ser nulo por falta de forma. Por esta razão, parte da doutrina, no seguimento do que tem sido defendido pela jurisprudência92, dispensa a existência de uma contradeclaração formalmente bastante e admite a validade do negócio oculto, aproveitando-se da solenidade mais ostensiva que envolve o negócio aparente. Nessa perspetiva, se a validade do ato oculto está dependente da sua redução a escritura pública, basta que o negócio simulado tenha obedecido essa forma para que o primeiro seja formalmente válido.  Numa posição intermédia, na sequência da orientação proposta por MANUEL A. DOMINGUES DE ANDRADE e VAZ SERRA93, e com uma linha de interpretação mais flexível do disposto no art.º 241.º, n.º 2, do CC, porém mais restrita que a anterior, parte considerável da doutrina admite a validade do negócio dissimulado, desde que os elementos ocultos não consubstanciem a razão de ser da forma legalmente exigida, em conformidade com o disposto no art.º 221.º do CC sobre a forma das estipulações acessórias94.  Sem embargo, como demonstra PEDRO PAIS DE VASCONCELOS95, esta interpretação intermédia também não logra os efeitos desejáveis, porquanto conduziria sistematicamente à nulidade do negócio simulado, atendendo a que os elementos ocultados na simulação são, na maioria dos casos, caracterizados como essenciais e justificativos da forma legal exigida, à exceção da tese defendida por A. BARRETO MENEZES CORDEIRO96.    Embora aparentemente desvirtuante da razão de ser do nosso estudo, a validade do negócio dissimulado, exposta neste capítulo pela sua dimensão concetual, revelar-se-á relevante                                                            92 Sobre a validade da compra e venda dissimulada numa doação, cf. ac. do STJ de 17.05.1988, no Proc. n.º 076062; e de 07.02.2002, no Proc. n.º 01B4168. A propósito da validade da doação encoberta pela compra e venda, acs. do STJ de 17.06.2003, no Proc. n.º 03A1565; de 09.10.2003, no Proc. n.º 03B2536; e de 28.05.2013, no Proc. n.º 866/05.8TCGMR.G1.S1.  Na doutrina, cf. PIRES DE LIMA e ANTUNES VARELA, Código Civil Anotado, op. cit., p. 228; e PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, Teoria Geral, op. cit., pp. 691-692.   93 Assim, MANUEL A. DOMINGUES DE ANDRADE, segundo o qual a razão legal do formalismo do negócio dissimulado - “obrigar as partes [a] uma ponderada reflexão sobre as consequências do respetivo acto; estabelecer prova segura da transferência dos bens vendidos ou 

doados” – “obtêm plena satisfação quando haja escritura da venda ou da doação simulada”. Diferentemente, considera que a restrição apontada não se aplica na interposição fictícia de pessoas, por não estar satisfeita a segunda razão invocada, “enquanto não estiver 
formalizada a transmissão (simulada) do interposto para o adquirente”. Cf. Idem, Teoria Geral, op. cit., pp. 192-193 (interpolação nossa).  Na linha do autor anterior, ADRIANO VAZ SERRA, anotações aos acs. do STJ, datados de 06/06/1967, 18/04/1969, 4/12/1973 e 19/07/1979, todos in Revista de Legislação e de Jurisprudência, anos 101.º (n.º 3362, 1968), 103.º (n.º 3428, 1970), 107.º (n.º 3533, 1975) e 113.º (n.º 3661,1980), respetivamente, pp. 71-77, pp. 361-362, p. 309 e pp. 60-64.  94 Cf. JOÃO DE CASTRO MENDES, Direito Civil, op. cit., Vol. II, 1995, p. 230; LUÍS A. CARVALHO FERNANDES, Estudos, op. cit., pp. 36-38 e Idem, Teoria Geral, op. cit., pp. 323-325; ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Tratado, op. cit., p. 846; e JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, Direito Civil, op. cit., pp. 225-226. 95 Cf. Teoria Geral, op. cit., p. 691. 96 Partindo também da ratio da exigência de forma para a doação de bens imóveis, A. BARRETO MENEZES CORDEIRO defende que o aspeto relevante se prende não com o animus, mas com a natureza do objeto transmitido, isto é, se a lei exige a mesma forma tanto para a venda como para a doação pelo facto de estar em causa um bem imóvel, é irrelevante para a validade da doação se o animus donandi se encontra ou não expresso em documento solene. Cf. Idem, Da Simulação, op. cit., § 11, 54.     
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para efeitos de tributação, que recairá exclusivamente sobre aquele, como teremos oportunidade de dissecar no capítulo III, § 2.1. e 2.1.1. Padecendo o negócio dissimulado de nulidade, não existirá matéria tributável, nos termos do princípio da capacidade contributiva.      5.2.  A legitimidade de arguição  Como se disse, e consagrando a mesma consequência para a invalidade do negócio simulado prevista nas Ordenações97, este é nulo, por via do art.º 240.º, n.º 2, do CC98. Excecionalmente, o regime aplicável será o da anulabilidade, nos casos de casamento e de testamento simulados, arts.º 1635.º, al. d), e 2200.º, ambos do CC.  Em sede do Direito Civil, dispõe o art.º 286.º do CC que a nulidade pode ser invocada por qualquer interessado, a qualquer tempo, sem necessidade de intervenção judicial, ainda que possa ser declarada oficiosamente pelo tribunal. Atento aos efeitos nefastos da simulação na ordem jurídica, o regime geral da nulidade assume um desvio, ou melhor uma configuração especial, operado pelo art.º 243.º em relação ao art.º 286.º, ambos do CC, permitindo a arguição pelos próprios simuladores, salvaguardando, contudo, o interesse particular de proteção dos terceiros de boa-fé por aqueles enganados99.  Estabelece o art.º 242.º, n.º 1, do CC a possibilidade de a nulidade ser arguida entre simuladores100, em exceção à máxima tu quoque 101, ainda que a simulação seja fraudulenta, caso em que também é reconhecida legitimidade processual aos herdeiros legitimários, conforme o art.º 2157.º do CC102.                                                             97 “Quando ambas as partes com malicia fingem um contrato, que realmente não querião contrahir, este contrato simulado é nullo”. Cf. J. H. CORRÊA TELES, Digesto Portuguez, op. cit., p. 45 (260).  98“[A]s consequências da invalidade são, no caso da nulidade, a não produção dos efeitos jurídicos volitivos ou pretendidos desde o início, podendo verificar-se, porém, efeitos laterais de natureza negociação por força da lei, e, no caso da anulabilidade, a produção de todos os 

efeitos, sendo eles, todavia, de natureza provisória”. Cf. HEINRINCH EWALD HÖRSTER, A Parte Geral, op. cit., p. 589. Consideramos, no entanto, que é o regime que subjaz a nulidade e anulabilidade que as permite diferenciar, mormente a legitimidade, o modo e a tempestividade da arguição.  99 Caracterizando a nulidade em causa como uma nulidade atípica ou mista, surge JOÃO CASTRO MENDES, Direito Civil, op. cit., p. 453, ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Tratado, op. cit., p. 862 e JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENÇÃO, Teoria Geral, op. cit., pp. 379-380. 100 Solução legal que veio consagrar o disposto no Assento 3/1950 do STJ, no Proc. n.º 053958, datado de 10.05.1950, disponível em http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/5d1bb60e7f0d59cd802568fc0039ca5e?OpenDocument [10.12.2016].  101 Segundo a qual quem violar uma norma proibitiva não se pode aproveitar da situação jurídica daí decorrente. Cf. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Tratado De Direito Civil, Tomo V, Parte Geral, Coimbra, Almedina, pp. 327-339 102 Disposição legal que vai ao encontro do fixado no Assento 5/1941 do STJ, no Proc. n.º 051141, datado de 19.12.1941, disponível em http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/4c3cb315bcb54705802568fc0039c5a2?OpenDocument.  Relativamente a arguição pelos herdeiros legitimários, defende LUÍS A. CARVALHO FERNANDES que, apesar do art.º 242.º, n.º 2, do CC se reportar à simulação fraudulenta, este preceito deverá ser interpretado no sentido de ainda ser possível a sua arguição mesmo que não se demonstra a efetiva intenção de os prejudicar, atendendo à sua dificuldade de prova. O citado autor ressalva ainda que, embora o referido artigo nada diga, os herdeiros poderão arguir a nulidade após a morte do de cuius, seja na qualidade de sucessores ou de terceiros. Cf. Estudos, op. cit., p. 97. 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/5d1bb60e7f0d59cd802568fc0039ca5e?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/4c3cb315bcb54705802568fc0039c5a2?OpenDocument
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Por força da remissão do art.º 242.º, n.º 1, para o regime geral do art.º 286.º ambos do CC, os terceiros em geral interessados na declaração podem invocar a nulidade do negócio simulado. Segundo o entendimento da doutrina, considera-se interessado o “titular de qualquer relação cuja consistência, tanto jurídica, como prática, seja afectada pelo negócio”103, isto é, só se considera interessado aquele cuja situação jurídica seja afetada pela simulação, 

independentemente de “a simulação ser fraudulenta ou inocente ou de o terceiro estar ou não de boa-fé no momento da constituição da situação jurídica em função de cuja tutela actuam, ao atacar o negócio simulado”104.  Transpondo para a ordem fiscal, constataremos que, atenta a alteração ao regime atual previsto no art.º 39.º da LGT, a tributação da realidade de cariz substantivamente formal já não se encontra dependente de decisão judicial que declare a sua nulidade (vide capítulo III, § 2.1.).  5.3. A (in)oponibilidade perante terceiros   Apesar do carácter retroativo da declaração de nulidade, de acordo com o art.º 289.º, n.º 1, do CC, este dispositivo legal comporta determinadas exceções, nomeadamente por via do art.º 291.º do CC e, em especial para a simulação, pelo art.º 243.º, n.º 1, do CC, segundo o princípio venire contra factum proprium105.  Em nome da proteção da posição jurídica destes terceiros, da confiança depositada na manutenção da aparência criada e do tráfego jurídico em geral, não pode o simulador fazer valer a simulação perante terceiros de boa-fé, isto é, perante desconhecedores106 da mesma no momento da constituição do seu direito, de acordo com os n.ºs 1 e 2 do art.º 243.º do CC.  Importa ressalvar ainda que, como bem explica o autor LUÍS A. CAVALHO FERNANDES, a inoponibilidade não significa a convalidação do negócio simulado, pois este “continua a ser                                                            103 Cf. PIRES DE LIMA E ANTUNES VARELA, Código Civil Anotado, op. cit., p. 263. Considerando todo o interesse fundado em direitos ou outras situações jurídicas ativas juridicamente protegidas por uma norma jurídica, veja-se A. BARRETO MENEZES CORDEIRO, Da Simulação, op. cit., pp. 89-90.  Inclui-se neste conceito os preferentes que não puderam exercer o seu direito de preferência devido à simulação criada. A este respeito, vide LUÍS A. CARVALHO FERNANDES, Estudos, op. cit., pp. 191-216. 104 Cf. LUÍS A. CARVALHO FERNANDES, Teoria Geral, op. cit., p. 327.  105 Sobre o confronto entre estas duas normas, Cf. LUÍS A. CARVALHO FERNANDES, Teoria Geral, op. cit, p. 332. 106 Sobre uma eventual aferição de uma boa-fé ética subjetiva, cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Tratado, op. cit., p. 847; e INOCÊNCIO GALVÃO TELLES, Manual, op. cit., pp. 175. Por oposição, LUÍS A. CARVALHO FERNANDES, Estudos, op. cit., pp. 117-118; e JOÃO DE CASTRO MENDES, Direito Civil, op. cit., pp. 218-219 (anot. 342). 
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nulo, a nulidade opera [nas] relações dos simuladores entre si”107, mas apenas a paralisação dos efeitos da nulidade em relação ao terceiro de boa-fé108.  Como explicaremos, segundo a nossa posição, este regime de inoponibilidade não aproveita a Administração tributária, mesmo desconhecedora, porquanto está adstrita a princípios distintos dos demais terceiros privatísticos, maxime à descoberta da verdade material (veja-se capítulo III, § 2.1.1.)  5.4.  A prova  Em matéria de prova da simulação109, o regime legal aplicável não está depende da natureza do ato, mas de quem a invoca. Por força do disposto no n.º 2 do art.º 394.º do CC, em caso de prova pelos simuladores, o n.º1 do referido normativo afasta a possibilidade de prova testemunhal e, por conseguinte, de prova por presunções judiciais, art.º 350.º do CC. Esta exceção à livre admissibilidade da prova testemunhal consagrada no art.º 392.º do CC prende-se com a força probatória atribuída à prova documental, que se considera mais fiável e segura. Contudo, hoje é pacífico na doutrina e na jurisprudência portuguesa a possibilidade de recurso à prova por confissão, pericial, documental e inclusive testemunhal, ressalvando, no entanto, que esta última só é admitida em complemento da prova documental, segundo uma interpretação restritiva do disposto no art.º 394.º do CC, permitindo-se também, indiretamente, o recurso a presunções judiciais, como forma de auxiliar na formação da convicção do julgador110. Solução 
contrária poderia, como reforça LUÍS A. CARVALHO FERNADES, “deixar um dos simuladores                                                            107 Cf. LUÍS A. CARVALHO FERNANDES, Teoria Geral, op. cit., p. 334 (interpolação nossa).  108 A posição dos terceiros de boa-fé perante a simulação suscita na prática outros dois problemas:  i) um relativo à qualidade dos terceiros abrangentes pelo art.º 243.º do CC, isto é, o de saber se a inoponibilidade apenas aproveita os terceiros cujos direitos sejam prejudicados pela invalidade do negócio simulado ou também os que possam perder uma vantagem com a respetiva declaração de nulidade. Para a posição dominante da doutrina portuguesa, tendo em vista a proteção dos direitos adquiridos por aqueles que não tinham conhecimento da simulação, as possíveis vantagens não são alvo de proteção jurídica. Cf., entre outros, MANUEL A. DOMINGUES DE ANDRADE, Teoria Geral, op. cit., p. 207, RUI DE ALARCÃO, Anteprojecto: Da Simulação, op. cit., p. 317; e ac. do STJ, no Proc. n.º 471/96, datado de 04.03.1997. Por oposição e com fundamento na ausência de distinção pela letra lei e pela não inclusão de posição contrária à consagrada por Rui de Alarcão no Anteprojeto, PIRES DE LIMA e ANTUNES VARELA, Código Civil Anotado, op. cit., pp. 229-230; e VAZ SERRA, Anotações ao ac. do STJ, datado de 06.06.1967, in Revista de Legislação e de Jurisprudência, ano 101.º, n.º 3381, 1969, p. 236; e ac. do STJ, no Proc. n.º 072826, datado de 25.11.1986, in Boletim do Ministério da Justiça, n.º 361, 1986, pp. 534-543.   ii) outra questão que desde o Direito anterior tem vindo a dividir a nossa doutrina diz respeito aos conflitos entre terceiros de boa-fé com direitos incompatíveis entre si face à declaração de nulidade do negócio simulado. Em termos sintéticos, consoante uma solução genérica de proteção dos terceiros interessados na declaração de nulidade, vide INOCÊNCIO GALVÃO TELES, Manual, op. cit., pp. 178-179 e 228; e PIRES DE LIMA e ANTUNES VARELA, Código Civil Anotado, op. cit., p. 230. Todavia, as soluções adaptadas ao caso concreto são as dominantes entre os nossos tratadistas, MANUEL A. DOMINGUES DE ANDRADE, Teoria Geral, op. cit., pp. 208-212; e LUÍS A. CARVALHO FERNANDES, Teoria Geral, op. cit., pp. 335-344.  109 Para maior desenvolvimento, vide LUÍS A. CARVALHO FERNANDES, Estudos, op. cit., pp. 45-68 e 83-85,  110 Assim, veja-se Vaz Serra, em anotação ao ac. do STJ, datado de 4.12.1973, in Revista de Legislação e de Jurisprudência, ano 107.º, n.º 3533, 1975, pp. 309-314; ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Tratado, op. cit., p. 851;e acs. do STJ de 05.06.2007, no Proc. n.º 07A1364; e de 07.02.2017, no Proc. n.º 3071/13.6TJVNF.G1.S1. Mais reticente sobre esta solução surge INOCÊNCIO GALVÃO TELES, Manual, op. cit., pp. 185-186. Em clara oposição, JOÃO DE CASTRO MENDES, Direito Civil, op. cit., p. 218; e JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, Direito Civil, op. cit., p. 227.  
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nas mãos do outro, facilitando o aproveitamento iníquo da aparência criada pela simulação”111, valendo mesmo que a pessoa contra quem é invocada seja um terceiro, atenta a proteção da posição deste último acautelada pelo o regime do art.º 243.º do CC. Nos casos da simulação arguida por terceiros, o legislador foi claro ao estabelecer que a limitação aplicável aos simuladores não aproveita os terceiros, de acordo com o n.º 3 do art.º 394.º do CC, o que significa que os terceiros se podem socorrer dos depoimentos de eventuais testemunhas para prova da simulação. Se assim não fosse, o terceiro ficaria impossibilitado de demonstrar a simulação, pois em grande parte dos casos, uma vez que não adota um papel ativo na aparência criada, não tem acesso direto aos documentos que a comprovem. Tendo em conta a posição vulnerável da Administração tributária, e em defesa do princípio do interesse público que a todos nós importa, não é exigível ao abrigo do normativo fiscal que aquela demonstre efetivamente a realização da operação, bastando-se com a invocação de indícios fortes, como adiante explanamos (capítulo III, § 2.2.).  6. Considerações   Sopesando a temática, é consabido que o direito e a justiça devem buscar incessantemente soluções razoáveis e que não ofendam a consciência moral da comunidade, valor que terá forçosamente de prevalecer sobre a verdade apodítica. Todavia, o critério de razoabilidade terá aqui um alcance colossalmente subjetivo e apenas nos atreveremos a dizer que uma das premissas de objetivação sempre consubstanciará o desvalor da conduta das partes na criação de uma aparência negocial, quando, realmente, pretendiam um concreto negócio, diferente do pretensamente estipulado.  Em girândola final, ainda assim, sufragamos a posição que admite a validade do negócio oculto, especialmente à matéria que aqui nos particularmente importa, uma vez que a ordem jurídica, descobrindo a simulação, sanciona pela nulidade o negócio simulado e extrai os respetivos efeitos jurídicos, sendo que um desses efeitos não pode deixar de ser reconhecer a validade do real acordo de vontades, sob pena de ferir irremediavelmente o princípio da autonomia da vontade. Não se reconhecendo o negócio oculto, a sanção da ordem jurídica pode ter-se como duplamente coativa. Mesmo por razões de ordem mais pragmática, a cominação de                                                            111 Cf. LUÍS A. CARVALHO FERNANDES, Teoria Geral, op. cit., p. 318 (itálicos e negritos no original).  
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nulidade do negócio dissimulado, apenas criaria um ónus de duplicação de atos, porquanto, as partes, querendo, sempre poderiam celebrar tal negócio.   Sem preconceitos, o manto de mentira não pode ser motivo para sancionar uma verdade realmente pretendida, independentemente do desvalor genético inerente à concertação inicial. Esse desvalor deve repercutir-se na sanção a atribuir ao negócio simulado, não sobre o negócio dissimulado, pois, se autonomizado do fingimento inicial, não merece censura jurídica nem social. Pese embora estejamos cientes da importância destas matérias civilísticas no seio da nossa Ciência Jurídica, aqui limitamo-nos a uma exposição superficial e resumida ao essencial ao escopo da nossa investigação, como antecipamos no enquadramento da presente temática.    



42 
  



43 
Capítulo III A incorporação da simulação no Direito Fiscal à luz do art.º 19.º, n.º 3, do CIVA  1.  Ponderações prévias  Terminada a nossa exposição a propósito do regime civilístico, importa nesta altura transpor este instituto para o âmbito do Direito Fiscal, tendo em consideração os elementos essenciais mencionados no capítulo anterior e tendo por base o regime instituído no art.º 19.º, n.º 3, do CIVA.    Ora, o legislador fiscal optou por não densificar o conceito de simulação, limitando-se a estatuir os seus efeitos, especificamente no nosso art.º 19.º, n.º 3, do CIVA e genericamente no art.º 39.º da LGT. Tratando-se de um ramo de Direito transversal, é frequente a incorporação de figuras oriundas de outros ramos do Direito, mormente o Direito privado ou até mesmo de conceitos puramente económicos e contabilísticos.  Esta transposição não é, contudo, estanque, mas pautada por uma interpretação mutatis mutandis, isto é, adaptada ao “tecido normativo”112: aos fins da respetiva norma fiscal e à substância económica dos factos tributários, como fator de proteção dos princípios caracterizadores deste ramo, maxime da igualdade fiscal, art.º 11.º, n.ºs 2 e 3, da LGT113. Não obstante, ainda que haja “remissão expressa para os conceitos de outro ramo de Direito, se a interpretação teleológica da norma fiscal se afastar do sentido originário (do ramo de Direito de que o conceito é importado), a interpretação da lei fiscal deve ser autónoma”114.   Considerando o enquadramento legal da norma em apreço no corpo normativo do CIVA, enquanto imposto, e sendo este, hodiernamente, a principal espécie de tributo em termos de arrecadação de avultadas receitas, a nossa apreciação recairá exclusivamente sobre o sistema fiscal, isto é, apenas sobre a figura da simulação nos impostos, em particular no IVA.                                                              112 Para uma visão crítica sobre o preceituado acerca da interpretação das normas fiscais, veja-se J. L. SALDANHA SANCHES, Manual de Direito Fiscal, op. cit., pp. 143-144.   113 Segundo este entendimento, esclarece VÍTOR FAVEIRO que a aplicação de estruturas próprias do direito privado só poderá ocorrer quando 

seja o próprio Direito Fiscal a se socorrer desses conceitos, “sem inconveniente para os seus fins” e “como normas complementares de 
direito em formação”. Cf. Idem, “A forma jurídica dos factos tributários”, in Ciência e Técnica Fiscal, n.º 19, 1960, p. 31.  114 Cf. ANA PAULA DOURADO, Direito Fiscal, Coimbra, Almedina, 2015, p. 258 
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2. Noção e elementos diferenciadores  Tendo presente a definição do art.º 240.º do CC, e adaptando-a às especificidades do Direito Fiscal, podemos numa primeira abordagem dizer que na simulação fiscal115 existe uma divergência dolosa entre a vontade declarada e a vontade real, compactuada entre as partes, com o objetivo de reduzir e eliminar a carga fiscal ou inclusive de auferir um reembolso.  Desde logo, e apesar dos arts.º 39.º da LGT e 19.º, n.º 3, do CIVA serem omissos quanto ao caráter fraudulento da simulação, considerada a finalidade da inclusão da simulação na lei fiscal e os seus princípios enformadores, podemos demarcar um ponto diferenciador entre as duas figuras respeitante ao resultado do animus.  Para efeitos de aplicação desta figura no Direito privado, em prol da proteção da vontade real do declarante e da tutela da confiança de terceiro, não é a necessária a verificação de uma lesão patrimonial efetiva na esfera jurídica de outrem, ou seja, a sua aplicabilidade basta-se com a mera existência de um perigo ainda que sem correspondente resultado. Contrariamente, no nosso entendimento, o Direito Fiscal exige que haja efetivamente uma vantagem para um dos simuladores e, correlativamente, um prejuízo para terceiro, para o Estado enquanto credor tributário, em ordem do princípio do interesse público, art.º 103.º da CRP, que caracteriza o sistema fiscal português.  Destarte, esta ideia resulta desde logo das principais incumbências atribuídas ao Estado, de acordo com os arts.º 9.º e 81.º da CRP, que deverão ser prosseguidas em nome do princípio do interesse público, art.º 266.º da CRP, segundo a aceção de satisfação das necessidades financeiras dos entes públicos como função primordial do sistema fiscal, promovendo uma repartição justa dos rendimentos e, consequentemente, uma maior equidade social e fiscal (arts.º 103.º, n.º 1, da CRP e 5.º, n.º 1, da LGT). Ainda que a intenção das partes com o negócio simulado tenha como principal objetivo a intenção de enganar ou prejudicar um terceiro que não seja a Administração tributária, mas tomando a lesão do erário público como consequência necessária e/ou possível daquela conduta, uma vez concretizado o acordo simulatório, consideramos que o animus, em princípio meramente enganoso, envolve ainda que indiretamente uma finalidade concreta prejudicial que não poderá ser desconsiderada pelo legislador fiscal. Veja-se a título de exemplo as transmissões                                                            115 Note-se que utilizaremos a expressão “simulação fiscal” não porque lhe atribuímos uma natureza concetual distinta da simulação civil, como teremos oportunidade de aprofundar neste capítulo, mas apenas por uma questão de comodidade linguística.  
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gratuitas de bens imóveis encobertas por transmissões onerosas isentas de Imposto Municipal (v.g. art.º 9.º do CIMT), que à partida estariam sujeitas a Imposto do Selo (art.º 1.º, n.ºs 1 e 3, al. a), do CIS).  ALBERTO PINHEIRO XAVIER opta por definir de uma forma mais ampla a simulação fiscal com o preenchimento de dois requisitos: a simulação de todos ou alguns dos elementos do negócio e que a mesma seja realizada em prejuízo do imposto que inicialmente seria devido116, enquanto que autores como RUI DUARTE MORAIS parecem identificar uma intenção específica de evitação ou redução do imposto, afirmando que será essa a causa simulationis própria da simulação fiscal117.      A nosso ver, independentemente da vontade dos simuladores, tenham animus nocendi ou decipiendi, o que releva para que a Administração tributária possa invocar a existência da simulação é a ocorrência de uma alteração indevida e intencional da obrigação tributária, em função do resultado concreto do pacto simulationis. Confirmando este entendimento, segundo a decisão proferida pelo STA, não é exigida prova de uma especial intenção para que haja simulação118.  Pese embora este seja o principal elemento diferenciador entre as duas figuras, não é suficiente para que se possa proclamar a sua total independência ou autonomia face à prevista na lei civil.  A simulação no âmbito deste ramo do Direito apenas se distingue pela finalidade (concretizada, reforce-se) do fingimento criado, no sentido de diminuição da obrigação tributária que seria devida se a realidade criada não fosse uma mera aparência. Em função desse fim, e consubstanciando-se num ramo autónomo do civilístico, o Direito Fiscal estatui as suas próprias consequências, sem se imiscuir nas eventuais invalidades que possam suscitar em termos substantivos e, como denota MANUEL ANSELMO TORRES, sem alterar as suas raízes que continuam entroncadas ao Direito Civil119.  Além do mais, esta necessidade de moldar a figura à ontologia do ordenamento recetor resulta de uma exigência do próprio ordenamento quando se apropria de conceitos oriundos de outras ordens, mas sem com isso implicar uma alteração substancial que possa marcar a                                                            116 Cf. ALBERTO PINHEIRO XAVIER, Manual de Direito Fiscal I, Lisboa, Manuais da Faculdade de Direito de Lisboa, 1981, p. 263. 117 Cf. RUI DUARTE MORAIS, Imputação de lucros de sociedades não residentes. O art.º 60.º do CIRC no quadro das legislações CFC, Porto, Universidade Católica Editora, 2003, pp. 216-217. 118  Veja-se por exemplo o ac. do STA de 24.04.2002, no Proc. n.º 0102/02.  119 Por esse motivo este autor opta por falar num regime fiscal da simulação e não propriamente de simulação fiscal em “A simulação na Lei Geral Tributária”, in Revista Fiscalidade, n.º 1, 2000, p. 35.  
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existência de uma nova e distinta estrutura. Parece-nos ser também este o entendimento do legislador fiscal quando optou por pincelar os diplomas fiscais com referências a este instituto sem se ter preocupado por concretizar o seu conceito ou as suas modalidades (v.g. arts. 39.º da LGT, 55.º, n.º 1, do CIMT e 70.º do CIS).  Assim, a especificidade da simulação no Direito fiscal prende-se apenas com o facto de 
“escapar às consequências fiscais de um facto gerador de imposto que já se produziu ou cujo 
surgimento se procura evitar pela operação simulada”120, não se verificando “uma formulação conceptual autónoma que aparte o âmbito da simulação para efeitos fiscais daquele que é o seu 
âmbito de origem, o da Teoria Geral do Direito Civil”121.  2.1.  Das modalidades  No art.º 19.º, n.º 3 do CIVA, que prevê a não dedutibilidade do imposto nos casos de simulação, podemos identificar duas modalidades de simulação: a simulação absoluta, quando resulte de operação simulada (1.ª parte do preceito) e a simulação relativa objetiva de valor (in fine).  Na primeira forma de simulação, a fatura emitida não titula qualquer negócio real, típico das faturas falsas ou fictícias, na qual a operação se diz fantasma, puramente inexistente, porquanto a emissão da fatura visa aumentar os gastos, nos termos do art.º 23.º, n.ºs 1, 3 e 6 do CIRC e, por consequência, reduzir a base tributável em sede de IRC, bem como permitir a dedução do IVA suportado, art.º 19.º, n.ºs 1 e 2, al. a) do CIVA122.  Na segunda modalidade, existe efetivamente um negócio querido e celebrado que subjaz a fatura, mas parcialmente simulado quanto ao preço, provocando uma redução do imposto a ser entregue nos cofres do Estado123-124.                                                            120Cf. RUI DUARTE MORAIS, Imputação de lucros, op. cit., p. 216. 121 Cf. GUSTAVO LOPES COURINHA, “O verdadeiro sentido da simulação fiscal: em especial, das doações de imóveis a favor de sociedades com reporte de prejuízos/regime simplificado de IRC”, in Paulo Otero et al. (orgs.), Estudos em Memória do Prof. Doutor J. L. SALDANHA SANCHES, Vol. III, Coimbra, Coimbra Editora, 2011, p. 148.  Ainda no mesmo sentido dos autores anteriores, confira-se a obra de NUNO POMBO, A Fraude Fiscal. A Norma Incriminadora, a Simulação e outras Reflexões, Coimbra, Almedina, 2007, pp. 119-120.  122 No entanto, como ressalva MÁRIO FERREIRA MONTE, as duas finalidades não terão que ser cumulativas, isto é, a fatura falsa poderá apenas visar o aumento dos custos dedutíveis em sede de IRC, sem repercussões sobre o IVA por o adquirente não configurar como sujeito passivo, como por exemplo no setor da construção civil, que segundo a legislação fiscal portuguesa está sujeito ao regime da inversão do sujeito passivo. Cf. Idem, Em Da Legitimação do Direito Penal Tributário em Particular, os Paradigmáticos Casos de Facturas Falsas. Reflexões a partir, sobretudo, dos Direitos português e espanhol, Coimbra, Coimbra Editora, 2007, pp. 38-41.  123 Nas hipóteses de simulação de valor, estabelece art.º 55.º do CIMT o direito de preferência dos organismos públicos, uma vez verificados os pressupostos aí mencionados.  124 Com a devida ressalva para o entendimento do STA, no ac. proferido a 19.02.2003, no Proc. n.º 1757/020, ao considerar que a simulação do valor não é um caso de simulação relativa por existir apenas um único negócio e não dois negócios, um simulado e outro dissimulado. Embora o argumento invocado seja compreensível, posto que em bom rigor a simulação de valor incide sobre uma componente quantitativa do negócio, estando todos os elementos essenciais previamente estipulados, com o devido respeito, consideramos que ainda assim a 
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Atendendo ao facto de a norma apenas referir a simulação de valor, enquanto exemplo da modalidade relativa objetiva, coloca-se a questão de saber se abrange os casos de simulação do tipo negocial e de simulação relativa subjetiva ao nível dos intervenientes, nomeadamente quando é um terceiro, distinto das partes do negócio, a emitir a fatura. Tendo em consideração a ratio da norma em causa, que visa combater comportamentos simulatórios lesivos do erário público, traduzindo-se, como refere J.L. SALDANHA SANCHES, numa “reacção legal contra um comportamento muito vulgar [e] que foi, desde o início, objecto de uma regra fiscal que o procurava neutralizar, impedindo um reembolso indevido”125, o direito à dedução mantém-se, na medida em que essa situação não confira nenhum benefício fiscal nem crie prejuízo para o Estado, conquanto o imposto liquidado terminaria por ser depositado nos cofres públicos. Contudo, o problema, que será adiante analisado, reside nos casos em que o terceiro emitente é simultaneamente utilizador de faturas falsas (cf. o presente capítulo, § 3.1.2. e 3.2.3.).    Ainda no que concerne à simulação relativa, o art.º 39.º da LGT prevê a tributação do negócio dissimulado, designado de negócio real, sendo, no entanto, omisso quanto ao animus do simulador e à consequência da invalidade do ato simulado. Por esse motivo, de acordo com LUÍS A. CARVALHO FERNANDES126, este preceito é indício de que o legislador optou, indiretamente, pela aplicação do regime civilístico, isto é, pela nulidade do ato simulado. No entanto, a eventual (in)validade substantiva do negócio simulado não afeta a submissão do negócio dissimulado às normas tributárias e respetiva tributação, independentemente do formalismo legal do documento que materializa o negócio simulado. Tal entendimento é reforçado pela revogação do preceituado no n.º 2 do art.º 39.º da LGT operada pelo art.º 216.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, já que a tributação de negócio real sob documento autêntico deixa de estar dependente de prévia decisão judicial que declare a sua nulidade127.                                                                                                                                                              simulação de valor constitui uma simulação relativa pelo facto de recair sobre uma parte da estrutura negocial, na qual podemos autonomizar duas vontades distintas acordadas previamente: uma referente ao quantum verdadeiramente querido e outra que se materializa num quantum meramente aparente. Questão diversa é a da nulidade não enfermar o negócio dissimulado, ainda que viciado por falta forma (situação largamente debatida na doutrina e na jurisprudência civilística que tem encarado a simulação de valor como uma modalidade de simulação relativa – cf. capítulo II, § 5.1.).  125 Cf. J. L. SALDANHA SANCHES, Os Limites do Planeamento Fiscal. Substância e forma no Direito Fiscal português, comunitário e internacional, Coimbra, Coimbra Editora, 2006, p. 84 (interpolação nossa).  126 Cf. LUÍS A. CARVALHO FERNANDES, Estudos, op. cit., p. 231.  127  Previa a norma revogada a obrigatoriedade de uma declaração judicial de nulidade do ato simulado, promovida por um terceiro interessado ou pelo sujeito ativo da relação jurídico-tributária, para que a Administração tributária pudesse proceder à tributação do negócio dissimulado constante de documento autêntico, sem prejuízo dos poderes de correção que lhe fossem atribuídos. Norma que suscitava diversas questões relacionadas com as modalidades abrangidas, em especial no respeitante à simulação de valor e alvo de severas críticas por inaplicabilidade prática perante a força conferida aos documentos dotados de fé pública. Assim, no quadro preceito revogado, como afirma 

JOSÉ CASALTA NABAIS, devido à “enorme amplitude dos negócios jurídicos celebrados com recurso a documento autêntico, [o] que na prática acaba por vingar é [a] regra da prevalência do negócio jurídico simulado”. Cfr. Idem, Por um Estado Fiscal suportável. Estudos de Direito Fiscal, Coimbra, Almedina, 2005, p. 231, anot. 23.  
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Não obstante, a referência expressa à simulação relativa pelo art.º 39.º da LGT não é sinónimo de pura irrelevância da simulação absoluta em termos de tributação. Claramente, o legislador fiscal optou pela inclusão da simulação relativa na sequência do entendimento privatístico, exposto no capítulo anterior (§ 4), que distingue no seio da simulação relativa dois negócios distintos: o simulado, verdadeiramente pretendido e à partida menos oneroso fiscalmente, a par do dissimulado, enquanto erosivo da base tributável e no qual é ainda possível apurar a matéria sujeita a tributação.  Na simulação absoluta não podemos autonomizar dois negócios, uma vez que as partes não têm efetiva vontade negocial, e o único negócio aparentemente existente é nulo, logo tratado como inexistente para fins de incidência de imposto, implicando a restituição do indevidamente recebido, seja pelo sujeito passivo ou seja pela Administração tributária, de acordo com o art.º 39.º da LGT a contrario e segundo o princípio da capacidade contributiva, nos moldes infra referidos (§ 2.1.1)128. Não obstante, tal não significa que a simulação absoluta seja inteiramente alheia aos diplomas fiscais, prevendo inclusivamente a sua sujeição a imposto como veremos adiante, de acordo com o art.º 2.º, n.º 1, al. c), do CIVA.  2.1.1.    O negócio dissimulado como fiscalmente mais favorável para o sujeito passivo   Até ao momento temos partido da premissa que o negócio dissimulado é fiscalmente mais oneroso para o sujeito passivo, mas poderá acontecer, ainda que residualmente, o inverso: o de ser mais vantajoso. Nessa hipótese, e uma vez que o art.º 39.º da LGT limita-se a prever a tributação do negócio real, perdida a utilidade do acordo simulatório com o levantamento da simulação, aparentemente nada impede que o simulador-sujeito passivo requeira a revisão do ato tributário ou a anulação, ainda que parcial, do ato tributário de liquidação.  Porém, a questão colocada não se revela doutrinariamente pacífica. O principal argumento utilizado para a não admissibilidade da tributação do negócio dissimulado, mais vantajoso para o sujeito passivo, prende-se com o seu carácter nocivo para a ordem jurídica, que, enquanto tal, deve ser repelido e penalizado. Por conseguinte, conforme esta tese, outra                                                            128 Na interpretação de DIOGO LEITE DE CAMPOS, “a tributação recai sobre o negócio real (se existiu…) e não sobre o negócio jurídico simulado. Sendo os negócios jurídicos simulados, nulos para o Direito Civil, são irrelevantes para efeitos tributários, não tendo qualquer 

eficácia fiscal”, em “Evasão Fiscal, Fraude Fiscal e Prevenção Fiscal”, in Diogo Leite de Campos (org.), Problemas Fundamentais de Direito Tributário, Lisboa, VisLis Editores, 1999, p. 221. Sobre a desconsideração da simulação absoluta, LUIS A. CARVALHO FERNANDES, Estudos, op. cit., pp. 226-227.  
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solução significaria conferir um tratamento mais favorável e protetor aos próprios simuladores. Assim entende PEDRO PAIS VASCONCELOS ao encarar a tributação como um risco, no qual os simuladores incorrem, e que “é bem que se mantenha”, atento ao efeito “dissuasor da 

simulação”129. Segundo o mesmo pensamento, defende NUNO POMBO que tal consequência nada mais é do que “um custo, entre outros provavelmente incorridos pelas partes, da 
manifestação ardilosa”130.   Pese embora os pactos simulatórios devam ser sancionados enquanto atos ilícitos, com o devido respeito, não podemos concordar com os argumentos supra invocados. Não cabe ao Direito Fiscal, enquanto ramo do Direito que prevê um conjunto de normas jurídicas que disciplinam as receitas públicas provenientes dos impostos (ou ao Direito Tributário, abarcando a totalidade das receitas tributárias, independentemente do tributo em causa), sancionar qualquer tipo de conduta. Com essa incumbência foi instituído o Direito Infracional Tributário, distinto dos anteriores.     Argumento diverso é o que diz respeito à oponibilidade da simulação perante o credor tributário enquanto terceiro de boa-fé, por via do art.º 243.º do CC (cf. capítulo II, § 5.3), segundo o qual a nulidade do negócio simulado e eventual validade do negócio dissimulado não pode ser oposta à Administração tributária por desconhecedora da simulação131.  Ainda que com suporte legal, não podemos deixar de discordar com este argumento. Senão vejamos:   Em primeiro lugar, do mesmo modo que o Direito Fiscal obriga, por via dos seus princípios enformadores, a adaptação da simulação civil para efeitos de tributação (leia-se a favor do credor tributário), esses princípios também exigem que se faça o mesmo exercício quando esteja em causa a posição do sujeito passivo (a seu favor). Ora, a Administração tributária, ainda que assuma a posição de terceiro face ao acordo simulatório, não é um terceiro com o mesmo estatuto dos demais, porquanto a Administração tributária, imbuída de direitos e deveres distintos do sujeito passivo, prossegue uma finalidade também ela distinta: a de prossecução do interesse público. Por via do arts.º 103.º, n.º 1, da CRP e art.º 5.º da LGT, a atuação da Administração tributária não deverá ser pautada por interesses patrimoniais, mas orientada no sentido de satisfação de necessidades coletivas. Assim sendo, a posição jurídica                                                            129 Cf. PEDRO PAIS VASCONCELOS, Teoria Geral, op. cit., p. 530 (interpolação nossa).  130 Cf. NUNO POMBO, A Fraude Fiscal, op. cit., p. 163.  131 Argumento utilizado por JOSÉ BELEZA DOS SANTOS a propósito do art.º 119.º do Regulamento de 23 de dezembro de 1899, chamando à colação o antigo sisa que não era restituído aos simuladores no direito antigo. Cf. Idem, a Simulação em Direito Civil, Vol. II, Coimbra, Coimbra Editora, s/data, pp. 190-194.  
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conferida à Administração tributária não se encontra na sua disponibilidade, estando afeta ao princípio da legalidade tributária, art.º 103º, n.º 2, da CRP.   Em segundo lugar, o ato de liquidação tem eficácia meramente declarativa de uma relação jurídica tributária que se constitui com o surgimento do facto tributário, independentemente da vontade da Administração tributária (arts.º 36.º, n.ºs 1, 2 e 3, e 30.º, n.º 2, ambos da LGT). Se o evento com relevância jurídico-tributária que subjaz o ato de liquidação é nulo, ou seja, destituído de efeitos jurídicos como se nunca tivesse existido, ex tunc, seria contrassenso e inconstitucional, face ao princípio da capacidade contributiva enquanto expressão da igualdade fiscal e da descoberta da verdade material, art.º 4.º da LGT e arts.º 103.º e 104.º, ambos da CRP, manter uma tributação sobre uma realidade materialmente inexistente. Além do mais, solução oposta resultaria numa dupla tributação: a do negócio simulado e nulo (sem fundamentação legal) e a tributação do negócio dissimulado (por exigência do art.º 39.º da LGT), o que consubstanciaria uma clara violação do princípio da proporcionalidade, na vertente de proibição do excesso, art.º 18.º, n.º 2, in fine, da CRP.   Em terceiro lugar, hoje é consensual que o Direito Fiscal (e igualmente o Direito Tributário) se traduz num ramo de Direito autónomo que não se resume a um sub-ramo do Direito Administrativo e, por isso, hoje estudado com base numa relação jurídica que se estabelece entre um sujeito ativo, o credor tributário, e o sujeito passivo, devedor de uma obrigação tributária, seja ela pecuniária de dare ou meramente declarativa, ambos investidos em direitos e vinculações132. Em parte alguma dos códigos fiscais encontramos uma referência à denominação de simulador ou infrator. No plano do Direito Fiscal, estando o negócio dissimulado abrangido pelas normas de incidência tributária, o simulador no Direito Civil passa a ser designado de sujeito passivo ou genericamente de contribuinte (de direito), que, como qualquer outro sujeito passivo, poderá eventualmente incorrer em responsabilidade penal por violação das normas tributárias, previstas e punidas pelo Direito Infracional Tribuário, mediante a aplicação de uma pena de multa ou de prisão para os crimes tributários a serem apreciados junto dos tribunais enquanto órgãos de soberania de um Estado de Direito Democrático, ex vi arts.º 1º, n.º 1, al. a), 2.º e 103.º, n.º 1, al. c), do RGIT e art.º 102.º da CRP133.   Em reforço às ideias enunciadas resulta a intenção legislativa aquando da introdução deste preceito legal no Ordenamento Tributário português, por força do art.º 2.º, n.º 1, da Lei n.º                                                            132 JOAQUIM FREITAS DA ROCHA, Apontamentos, op. cit., pp. 5-6. 133 Sobre a criminalização destes comportamos, AUGUSTO SILVA DIAS, “Crimes e contra-ordenações fiscais”, in AAVV, Direito Penal Económico e Europeu: Textos doutrinários, Vol. II Coimbra, Coimbra Editora, 1999, pp. 439-458. 
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41/98, de 04 de agosto134, prevendo claramente a necessidade de regular a simulação tributária, 
consagrando que o “facto tributário é aquele que foi efetivamente realizado pelas partes”, ainda que ocultado por um outro, sem menção ao motivo que o subjaz.  Pelo exposto, consideramos que segundo a legislação fiscal, desvendada a simulação, o negócio simulado não está sujeito a tributação, art.º 39.º da LGT a contrario, devendo a mesma incidir apenas sobre o negócio dissimulado135. Do mesmo modo que a Administração tributária tem o direto a liquidar adicionalmente o que venha a ser apurado posteriormente em função do negócio dissimulado e a impor a eventual restituição ou perda da vantagem fiscal conferida ao sujeito passivo por via do negócio simulado, também, com fundamento na ilegalidade do ato tributário por superveniência de um facto juridicamente relevante face aos princípios constitucionais em causa, o sujeito passivo tem legitimidade para requerer a revisão ou anulação do ato tributário que incidiu sobre o negócio simulado, seja por via dos procedimentos tributários existentes, isto é, do procedimento de revisão do ato tributário de fixação da matéria coletável ou do ato de liquidação, se a mesma já tiver ocorrido, dirigido à entidade que praticou o ato, nos termos do art.º 78.º da LGT, ou por pedido de anulação do ato de liquidação mediante reclamação graciosa, art.º 68.º e ss. do CPPT; seja por via do processo tributário de impugnação judicial, art.º 99 e ss. do CPPT136. Todavia, sem prejuízo do dever da Administração tributária de colocar em prática todas as diligências tendo em vista a descoberta da verdade material, arts.º 55.º e 58.º, ambos da LGT.  Gostaríamos apenas de ressalvar que os princípios ora invocados serão aprofundadamente analisados adiante, em sede da dimensão constitucional do art.º 19.º, n.º 3, do CIVA (§ 3.2.).                                                                               134 Lei que autorizou o DL. n.º 398/98, de 17 de dezembro, de aprovação da LGT.  135 Cuja liquidação deverá ser realizada no prazo de 4 anos, de acordo com os modos de contagem previstos no art.º 45.º da LGT em função do imposto se basear num facto duradouro ou esporádico, mas em todo o caso considera-se que o facto tributário só se terá por constituído após a descoberta da simulação, ou seja, quando a realidade oculta se torna aparente, pois só a partir desse momento se torna juridicamente relevante, podendo a Administração tributária exercer efetivamente o seu direito de liquidação. Até então o negócio dissimulado era apenas uma realidade conhecida entre os simuladores e inexistente para os demais. 136 Para maior desenvolvimento acerca destes meios impugnatórios, cf. JOAQUIM FREITAS DA ROCHA, Lições, op. cit., pp. 225-236 e 292-317. 
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2.1.2.   O caso particular das faturas falsas  A propósito das faturas falsas ou fictícias importa recordar a distinção entre a falsidade e a simulação (cf. capítulo II, § 4). A jurisprudência nacional não tem sido muito clara aquando da destrinça entre os dois institutos, pois tende-os a coincidir como se de uma única realidade se tratasse, invocando ora um ou outro com os mesmos fundamentos e sobre matéria factual idêntica137. Tal situação tem-se verificado pelo facto de os tribunais caracterizarem determinadas operações como simuladas, ainda que não se verifique uma divergência intencional, sendo suficiente no douto entendimento que as faturas consubstanciem operações que materialmente, no seu todo ou em parte, não ocorreram138.  Apesar da emissão da fatura, os operadores económicos têm tanto liberdade de celebração como de resolução ou alteração negocial, art.º 405.º do CC, isto é, a fatura pode no momento em que é emitida consubstanciar uma operação verdadeiramente querida pelas partes, mas por qualquer motivo o negócio pode ser resolvido, rescindido ou reduzido, não se efetivando a transmissão, sem que isso seja sinónimo de simulação.  Com o devido respeito pelas decisões proferidas, no extremo, esse entendimento conduziria a classificar a fatura como falsa e, simultaneamente, a transação como simulada durante o desfasamento temporal entre a emissão da fatura e a efetiva transação do bem que a titula para a esfera do aquirente (pois o art.º 36.º do CIVA não impede que a fatura seja emitida antes do momento da entrega do bem, prevendo apenas os prazos máximos de emissão); entre o momento da devolução do bem, por resolução do contrato, e a retificação da fatura, arts.º 29.º, n.º 7, e 79.º, n.º 1, ambos do CIVA, quando esta ocorra posteriormente139; e ainda durante o período entre a regularização de imposto operada pelo fornecedor, por via do art.º 78.º, n.º 2, do CIVA, devido à devolução do bem, e a regularização do adquirente sujeito passivo, de acordo                                                            137 Por exemplo, no ac. do TCA Sul proferido a 18.12.2008, no Proc. n.º 02365/08, o Tribunal conclui a sua apreciação chamando à colação a 

falsidade “ou” a simulação, enquadrando-as no regime do art.º 240.º do CC: “[n]ão se encontra em causa a falsidade ou a simulação, com os exactos contornos que tais figuras se revestem no direito civil, no art.º 240.º do Código Civil, mas tão só se tais facturas têm ou não aderência com a realidade, isto é, se se tratam de meros papéis ou se correspondem à realidade aí descrita” (interpolação nossa). 138 Confira-se os acs. proferidos pelo STA a 15.02.2007, no Proc. n.º 01086/05; e a 21.04.2012, no Proc. n.º 0102/02, nos quais o Supremo Tribunal referiu expressamente que não é necessária a demostração da verificação do acordo simulatório, bastando que não haja execução do declarado com a realidade.    139 Apesar de o CIVA não se pronunciar sobre o prazo de retificação nos casos do art.º 78.º, n.º 2, dever-se-á atender como limite o prazo geral de 4 anos para o exercício do direito à dedução, nos termos do art.º 98.º, n.º 2, do mesmo diploma legal.  
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com o n.º 4 do mesmo preceito, cuja fatura se encontra na posse deste último, sendo pelo próprio registada contabilisticamente, nos termos do art.º 45.º do CIVA140.  Perante esta aparente confusão, importa desde já dissipar eventuais dúvidas: enquanto que a falsidade se reporta ao documento, podendo consubstanciar uma falsidade ideológica ou material, a simulação respeita à operação no seu todo.  Independentemente da modalidade da simulação em causa, para que se possa determinar a sua verificação é necessário atender à vontade real e à vontade latente dos declarantes e aferir se existe um desfasamento intencional entre ambas, ou seja, haverá simulação quando aquilo que é declarado não corresponde à vontade íntima dos declarantes. Ao invés, o apuramento da falsidade cinge-se ao que está documentado, podendo ocorrer umas de duas situações: ou o documento é falso porque um dos campos se encontra viciado, seja por modificação da data, do conteúdo ou até mesmo da assinatura, designando-se de falsidade material ou gráfica, ou porque, apesar de não ter havido nenhuma alteração material, o que foi exarado não corresponde ao declarado pelas partes, denominando-se de falsidade ideológica.  Dito isto, chegamos à conclusão que a simulação e a falsidade, em particular a ideológica, que suscita mais dúvidas de distinção, não se sobrepõem, na medida em que para esta última releva apenas averiguar a correspondência entre a declaração e o documentado, sendo irrelevante o elemento volitivo, que será essencial para que a simulação seja desvendada. Para que os simuladores possam ocultar o negócio dissimulado terão necessariamente que formalizar em documento os negócios simulados formais, para efeitos da sua validade, isto é, o documento que materializa a operação patente reproduz fielmente as declarações proferidas pela parte, não padecendo, por isso, de falsidade, ainda que esse não seja o verdadeiro propósito das partes, e, por isto, simulado141.  A distinção por agora efetuada é mais clara no tocante aos documentos autênticos. Nestes, uma vez que carecem de certificação por parte de um oficial público, será possível discernir aquilo que é efetivamente declarado do que é falsamente exarado.  Quando transposta para os documentos particulares, a determinação do conteúdo da declaração não revestirá tarefa fácil, pois a elaboração do documento está exclusivamente                                                            140 A resolução por parte do aquirente apenas é exigível aos adquirentes que sejam também sujeitos passivos de IVA, excluindo os que, ainda que abrangidos pelas normas de incidência tributária, sejam isentos pelo art.º 9.º do CIVA. Esta obrigatoriedade ocorre por motivos de neutralidade do imposto, de modo a que o IVA que um sujeito passivo liquida seja igual ao IVA que o outro sujeito passivo deduz.    141 A propósito desta distinção, veja-se ainda NUNO SÁ GOMES, “Relevância Jurídica, Penal e Fiscal das Facturas Falsas e Respectivos Fluxos 

Financeiros E da sua eventual destruição pelos contribuintes”, in Ciência e Técnica Fiscal, n.º 377, 1995; e AUGUSTO SILVA DIAS, “Crimes e contra-ordenações fiscais”, op. cit., pp. 458-461. 
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dependente de um ato praticado pelas partes, os próprios simuladores, não padecendo de ato público exterior. Por este motivo, o conceito de falsidade ideológica é reservado pela legislação civil aos documentos autenticados, atribuindo aos documentos particulares o termo de genuinidade de documento, no mesmo sentido da falsidade gráfica, de acordo com os arts.º 372.º, n.º 2, e 374.º, ambos do CC e dos arts.º 444.º e 446.º, ambos do CPC. MANUEL CAVALEIRO DE FERREIRA admite, no entanto, que, excecionalmente, “em documentos 

particulares, e em títulos de crédito, possa haver falsidade ideológica”, mas apenas quando a lei obrigue o particular a certificar a veracidade de certos factos, servindo como meio de prova, exemplificando com os atestados médicos142.  As faturas, sejam emitidas pelo fornecedor/prestador ao abrigo do art.º 36.º, n.º 5, do CIVA, ou simplificadas de acordo com o art.º 40.º do CIVA, reproduzem a factualidade inerente ao negócio celebrado, indicando o objeto transacionado ou o serviço prestado, o momento da sua disponibilização ou realização, a identificação das partes, o valor, o imposto devido, entre outros elementos que permitem à Administração tributária obter conhecimento efetivo da operação em questão e conferem ao adquirente sujeito passivo um direito de crédito de imposto que poderá ser exercido aquando da liquidação do IVA aos seus clientes, sejam estes sujeitos passivos ou consumidores finais143.  Estas faturas, enquanto registadas nos livros contabilísticos dos sujeitos passivos, nos termos dos arts.º 45.º e ss. do CIVA, beneficiam de uma presunção de veracidade e de boa-fé, prevista no art.º 75.º, n.º 1, da LGT, que poderá ser ilidida nos casos em que não titulam uma operação real. As faturas designar-se-ão de falsas ou fictícias, de acordo com o STA, quando, embora preenchidos os seus requisitos substanciais, reflitam uma realidade que, total ou parcialmente, não ocorreu144-145.                                                             142 Cf. MANUEL CAVALEIRO DE FERREIRA, “Depósito bancário. Simulação. Falsificação. Burla”, in Scientia Iuridica, Vol. XIX, n.ºs 103/104, 1970, pp. 294 e 300.         143 Devido à incorporação do direito de crédito de imposto, TOMÁS CASTRO TAVARES caracteriza a fatura como um título de crédito, “de tal forma que o seu exercício se subordina à apresentação do título, com a desnecessidade de demonstrar a titularidade do direito por via 
diversa”, em “A Dedutibilidade”, op. cit., p. 124.  Da nossa parte, consideramos que a fatura se apresenta como uma espécie de garante do direito à dedução e da neutralidade do imposto, que não se subsume à natureza dos títulos de crédito. A fatura, embora confira um direito ao seu possuidor a ser compensado, por meio de dedução e eventual reembolso, pelo imposto suportado, este direito só poderá ser exercido se a fatura tiver sido emitida de acordo com os requisitos temporais e materiais constantes dos arts.º 36.º ou 40.º, ex vi art.º 19.º, n.ºs 2, al. a), e 6, todos do CIVA. Requer-se, deste modo, que a fatura seja passada nome do adquirente, simultaneamente sujeito passivo de IVA, relativamente a uma despesa destinada à realização da atividade sujeita a tributação e não excluída, arts.º 20.º, n.º 1, e 21.º, ambos do CIVA, cujo exercício deverá ocorrer no período de declaração em que esse direito surgiu ou posteriormente, segundo os n.ºs 1 a 3 do art.º 22.º do CIVA. Não basta, por isso, por isso a simples posse e apresentação do documento como preconiza o citado autor.      144 Cf. ac. do STA de 24.04.2002, no Proc. n.º 0102/02. 145 Sobre a tipificação tripartida das faturas falsas: as stricto sensu, conferidas pelo emitente-utilizador a empresas inexistentes; as forjadas quando concedidas a empresas existentes, mas sem conhecimento destas; e as de favor, emitidas por um terceiro por acordo com o 
utilizador, mediante pagamento de uma quantia ou não. Cf. NUNO SÁ GOMES, “Relevância jurídica, penal e fiscal”, op. cit., p. 9.   
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Partindo da definição do STA, a falsidade aqui presente aproxima-se da falsidade ideológica por expressar uma inverdade, apesar de em bom rigor não corporizar uma violação por parte de uma autoridade exterior a quem compete o dever de certificação, análoga aos documentos autênticos. No limite, poderemos reconduzir esta falsidade aos casos restritos que MANUEL CAVALEIRO FERREIRA exceciona, pelo menos quando a transmissão de bens ou a prestação de serviços dê lugar à obrigação de emissão de uma fatura nos termos do art.º 29.º, n.º 1, al. b), do CIVA. Esta fatura, que será objeto de registo, de acordo com os art.º 45.º e ss. do CIVA, e que servirá de base para a declaração periódica obrigatória pelo art.º 29.º, n.º 1, al. c), do mesmo Código, considerar-se-á verdadeira, em detrimento de eventuais retificações, liquidações adicionais ou outras penalizações, consoante os arts.º 87 a 96.º do CIVA.  Em suma, a simulação e a falsidade das faturas, embora normalmente configuradas com a mesma finalidade fiscal – de redução, eliminação ou diferimento da obrigação tributária–, não são sinónimos. A existir simulação em sede do CIVA, esta será incorporada por uma fatura, designada de falsa ou fictícia, por atestar algo que não corresponde à realidade, e, por esse motivo, a jurisprudência tende a abordar cada uma indistintamente. Contudo, o facto de a fatura ser falsa não significa necessariamente que haja simulação. Para que esta última se verifique mantém-se a necessidade de preenchimento dos elementos que a subjazem, sob pena de subversão do conceito original, ainda que para efeitos de prova a Administração tributária não os tenha que demonstrar.       2.2. Da prova  Em matéria de tributação, a obrigação tributária é desencadeada pelo facto tributário, independentemente da vontade das partes (arts.º 103.º, n.º 2, da CRP e 36.º, n.ºs 1 e 2, da LGT), ou seja, pela ocorrência de um episódio sociológico ou empírico que adquire relevância jurídico-tributária enquanto previsto numa norma jurídica de incidência tributária. A forma de materialização e expressão dessa fattispecie poderá ser diversa em função do tributo em questão.  Concernindo ao imposto, o facto tributário materializar-se-á por via da capacidade contributiva, seja ela na perceção de rendimento, de despesa realizada ou na titularidade de património, art.º 4.º, n.º 1, da LGT. Em função da ocorrência tributária em causa, o ordenamento jurídico recetor atribuí uma configuração normativa que permite recortar os 
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elementos de incidência referentes ao objeto e ao sujeito abrangido pelo imposto, ao momento e ao lugar da sua verificação e à liquidação final.  Pare efeitos do CIVA, o art.º 7, n.º 1, define o momento do nascimento da obrigação tributária coincidindo-o com o momento da sua exigibilidade, isto é, no momento da transação ou da prestação de ser serviços, sem prejuízo das exceções consagradas nos números seguintes do mesmo preceito e das regras específicas do art.º 8.º do CIVA para os casos em que é obrigatória a emissão de documento fundamental.  A liquidação do IVA é operada tendo por base a declaração periódica emitida pelo sujeito passivo, art.º 29.º, n.º 1, al. c) do CIVA, no prazo estabelecido no art.º 41, n.º 1, do mesmo diploma legal146, presumindo-se verdadeira e de boa-fé, art.º 75.º, n.º 1, da LGT. Isto sem obstar, contudo, eventuais liquidações adicionais ou oficiosas pela Direção-Geral dos Impostos seja porque considere que o valor de imposto deva ser superior, seja porque a declaração periódica não fora apresentada pelo sujeito passivo, nos termos do arts.º 87.º e 88.º, ambos do CIVA, respetivamente, além das demais liquidações oficiosas que poderão ter lugar por incumprimento da obrigação principal de pagamento ou declarativa quando não seja devido imposto, art.º 67.º, n.º 1, al. b) do CIVA, ou ainda aquando da liquidação efetuada por meio de presunções ou métodos indiretos, previstos no art.º 87 e ss. da LGT, ex vi arts.º 89.º e 90.º, respetivamente.  Aquando da liquidação poderá a Administração tributária declarar a existência da simulação, bastando para tanto a invocação de indícios sérios, credíveis e objetivos, devidamente fundamentados, da inexistência da operação, por força da conjunção dos arts.º 74.º, n.º 1, e 77.º, ambos da LGT147. Neste seguimento, e concordando com a posição assumida pelo STA sobre esta temática, à Administração tributária não é exigida a  prova de inexistência da operação ou o preenchimento dos pressupostos da simulação, devendo apenas lançar a dúvida fundada relativamente à veracidade das declarações apresentadas pelo contribuinte de direito e a prova dos pressupostos legais que legitimam a liquidação adicional/oficiosa.                                                             146 Estamos perante um ato realizado por privados, mas com efeitos públicos, como designa JOAQUIM FREITAS DA ROCHA, na sequência do enraizado fenómeno de desadministrativização ou de privatização da relação jurídica tributária. Essa privatização implica uma maior colaboração por parte dos contribuintes na tarefa de arrecadação de receitas públicas, atribuindo à relação jurídica tributária um carácter menos autoritário e mais conciliador, levando ao que se designa por Direito tributário flexível. Contudo, por outro lado, pode também significar uma maior desresponsabilização das entidades administrativas, que transferem para o contribuinte um conjunto alargado de tarefas declarativas, contabilísticas, investigatórias e de cobrança, conduzindo a uma oneração desmesurada e porventura inconstitucional na sua esfera jurídica, por via da violação do princípio da proporcionalidade. A este respeito, vide JOAQUIM FREITAS DA ROCHA, Lições, op. cit., pp. 47-49; e o estudo desenvolvido por HUGO FLORES DA SILVA, A privatização, op. cit..  147 Através dos indícios será possível inferir a existência ou inexistência de um facto. A prova de verificação de um facto não ocorre por via direta, mas indireta, por interposição de um outro previamente conhecido, como se de um exercício silogístico se tratasse. Cf. ALBERTO PINHEIRO XAVIER, Conceito e Natureza do Acto Tributário, Coimbra, Almedina, 1972, p. 154; J. L. SALDANHA SANCHES, A Quantificação da Obrigação Tributária: deveres de cooperação, autoavaliação e avaliação administrativa, Lisboa, Lex, 2000, pp. 310-314; ac. do TCA Sul de 07.05.2013, no Proc. n.º 6418/13; e ac. do TCA Norte de 26.02.2015, no Proc. n.º 247/06.6BEVIS.  



57 
Sobre o sujeito passivo recai o ónus de demonstrar que não existe a fundada dúvida e, correlativamente, provar os factos constitutivos do direito que se arroga: o direito à dedução, de acordo com o art.º 74.º, n.º 1, da LGT – prova de facto negativo ou prova diabólica148.  A presente solução justifica-se pela dificuldade acrescida que estas operações acarretam em termos probatórios para a Administração tributária, impossibilitada de aceder aos elementos que as suportam pelos próprios simuladores, que tendem a ocultar todos os vestígios.   Nesta sequência, a jurisprudência fiscal portuguesa tem alertado para o facto de o sujeito passivo não poder invocar em matéria de prova a anulação do ato tributário por fundada dúvida sobre a existência e quantificação do facto tributário decorrente da prova produzida, nos termos do art.º 100.º do CPPT. Em sentido oposto, considerou o TCA Sul que, do mesmo modo aplicável à Administração tributária, “a prova da efectiva aderência [com] a realidade” pelo sujeito passivo é lograda através da apresentação de meios de prova, ainda que por meio de 

depoimentos de testemunhas, que coloquem “em dúvida séria, fundada, a inexistência dos fornecimentos constantes nas concretas facturas, [d]esconsideradas pela Administração tributária”149. Com o devido respeito, parece-nos que este último entendimento não é de sufragar, conquanto, nas hipóteses de simulação, a Administração tributária, contrariamente ao que normalmente ocorre na relação jurídico-tributária no seu todo, se encontra numa posição mais fragilizada em termos de obtenção de prova.  Assim sendo, caberá ao sujeito passivo demonstrar a existência e veracidade do facto tributário nos termos gerais enunciados e, correlativamente, a inexistência das dúvidas da Administração tributária, não se podendo eximir desse ónus por insuficiência de prova, induzida dolosamente pelo próprio150.    Pese embora a prova a cargo da Administração tributária possa ser efetuada por meios indiretos, o mesmo não se aplica às eventuais correções efetuadas para efeitos de aplicação do art.º 19.º, n.º 3, do CIVA, ou seja, o STA tem considerado não ser possível efetuar correções à matéria tributável por via de métodos indiretos baseados em presunções do art.º 87.º e ss. da                                                            148 Vide ac. do STA de 07.05.2003, no Proc. n.º 01026/02. Segundo este mesmo acórdão, só recairá sobre a Administração tributária a obrigatoriedade de demonstração da veracidade do facto tributário quando o mesmo seja invocado pela própria e não pelo contribuinte para efeitos de legitimação da sua atuação, por mor do princípio da legalidade. Também seguindo este entendimento, ac. do STA de 04.05.2005, no Proc. n.º 943/04; ac. do TCA Sul de 07.05.2016, no Proc. n.º 6418/13; e ac. do TCA Norte, de 26.02.2015, no Proc. n.º 247/06.6BEVIS.  149 Cf. ac. proferido a 18.12.2008, no Proc. n.º 02635/08.  150 Cf. ac. do TCA Sul de 22.01.2015, no Proc. n.º 6240/112; e ac. do TCA Norte de 30.10.2014, no Proc. n.º 390/05.9BEBRG.  
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LGT, devendo a matéria tributável ser avaliada segundo os critérios definidos pelo diploma legal respetivo151.  3. Âmbito de aplicação do art.º 19.º, n.º 3, do CIVA no ordenamento fiscal  3.1. Enquanto norma especial antiabuso  O art.º 19.º, n.º 3, do CIVA apresenta-se como uma norma especial antiabuso, em consonância com outros institutos como o abuso de direito e a norma geral antiabuso152.  Este preceito introduz uma exceção ao princípio da neutralidade fiscal, norteador do sistema do IVA. Como já tivemos oportunidade de referir (no capítulo I, § 2 e 3), segundo o princípio da neutralidade fiscal, nas relações B2B, isto é, entre operadores económicos, o imposto não será à partida encarado como mais um custo de produção ou de comercialização e, por conseguinte, não influenciará a respetiva gestão empresarial por via do consagrado direito à dedução. Não obstante, a exceção consagrada pelo normativo em estudo determina que, sempre que se verifique uma situação de simulação absoluta ou relativa respeitante ao preço, o direito à dedução seja vedado ao titular dessa fatura.  Por norma, o IVA trata-se de um imposto que incide sobre transmissões de bens e prestações de serviço efetuadas, art.º 1º, n.º 1, al. a), do CIVA, pelo que, correlativamente, a haver direito à dedução, este será relativo ao imposto incidente sobre operações tributáveis também efetuadas, art.º 19.º, n.º 1, do CIVA. Deste modo, as transações simuladas não estariam abrangidas por esta modalidade de tributo, dado que não se traduzem em operações reais. Porém, enquanto a simulação não fosse desmascarada, a operação seria tributada como se de uma realidade económica se tratasse, conferindo a fatura um direito de crédito ao adquirente, titular de um documento bastante. Por este motivo, o legislador sentiu a necessidade de incluir uma alínea para efeitos de incidência subjetiva do imposto, exigindo a entrega do                                                            151 Veja-se o ac do STA de 12.10.2011, no Proc. n.º 524/11; e ainda o proferido a 02.04.2014, no Proc. n.º 1510/13. 152 Para maior aprofundamento, confira-se, designadamente, J. L. SALDANHA SANCHES, “Abuso de Direito em Matéria Fiscal: natureza, 

alcance e limites”, in Ciência e Técnica Fiscal, n.º 398, 2000; Idem, Os Limites, op. cit.; JOÃO TABORDA DA GAMA, “Acto Elisivo, Acto 
Lesivo. Notas sobre a admissibilidade do combate à elisão fiscal no ordenamento jurídico português”, in Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Vol. XL, n.ºs 1/2, 1999, pp. 289-316; JOAQUIM PEDRO FORMIGAL CARDOSA DA COSTA, “A Evasão e Fraude 
Fiscais face à Teoria da Interpretação da Lei Fiscal”, in Fisco, n.ºs 74/75, Ano VIII, 1996, pp. 41-53; GONÇALO NUNO CABRAL DE ALMEIDA AVELÃS NUNES, “A Cláusula Geral Anti-abuso em sede de Direito Fiscal – art.º 38º, nº 2, da Lei Geral Tributária – à luz dos 
princípios constitucionais do direito fiscal”, in Fiscalidade, n.º 3, 2000, pp. 39-62; GUSTAVO LOPES COURINHA, A Cláusula Geral Anti-Abuso no Direito Tributário. Contributos para a sua compreensão, Coimbra, Almedina, 2004; ALEXANDRA COELHO MARTINS, “A Admissibilidade de uma Cláusula-Geral Anti-Abuso em sede de IVA”, in Cadernos IDEFF, n.º 7, Coimbra, Almedina, 2007.  
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imposto faturado indevidamente, al. c), do n.º 1, do art.º 2.º do CIVA, e vedando a possibilidade de deduzir esse imposto indevido em caso de simulação, por via da inclusão do n.º 3 no art.º 19.º do CIVA.  Em bom rigor, a estatuição do n.º 3 consubstancia um reforço da exclusão que resulta do n.º 1 do mesmo preceito legal interpretado a contrario, isto é, o imposto incidente sobre a operação simulada, enquanto mera aparência/ficção, sem substância, não confere ao sujeito passivo o direito a deduzir, visto que a dedução recai sobre o imposto incidente nas operações efetuadas (realmente efetuadas, reforce-se).   A mens legis desta norma jurídica prende-se com a necessidade de reprimir comportamentos que são considerados nefastos para a tesouraria do Estado e para a sociedade em geral, normalmente impulsionados por operadores com elevado poder económico, mediante a criação de meras caixas postais, especialmente constituídas com a finalidade de incrementar a despesa a abater, ou por pressão ostensiva e violenta (por vezes configurada como verdadeira coação moral) exercida sobre operadores com fragilidades económicas, disponíveis a efetuar qualquer operação mediante compensação. As normas específicas antiabuso são especialmente desenhadas casuisticamente para casos concretos, tendo em vista evitar a violação direta dos preceitos legais e, principalmente, combater os estratagemas artificiosamente criados que corroem os princípios basilares da tributação. Seguindo as recomendações do Conselho ECOFIN, nas suas Conclusões de 1 de Dezembro de 1997 em matéria de política fiscal153,  em prol da implementação de disposições antiabuso, que “desempenham um papel fundamental na luta contra a evasão e a fraude 
fiscais”, o legislador português adotou esta técnica legislativa pelos diversos Códigos fiscais, com particular incidência no CIRC, nomeadamente no que respeita aos preços de transferência, às normas CFC e aos casos de subcapitalização, arts.º 63.º, 66.º e 67.º, respetivamente154.  Ainda que a função atribuída a estas normas imponha que “o aplicador da lei considere os princípios estruturantes do sistema de onde deve ser extraída uma intenção inequívoca de tributação particular daquela situação, ainda que tal intenção não encontre uma expressão                                                            153 Cf. Texto publicado no Jornal Oficial n.º C 002 de 06/01/1998 e disponível em http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A31998Y0106%2801%29  [02/05/2017]. 154 Cf., nomeadamente, RUI DUARTE MORAIS, “Preços de Transferência. O Sistema Fiscal no fio da navalha”, in Revista de Finanças Públicas e Direito Fiscal, Ano II n.º 1, 2009, pp. 135-160; Idem, Imputação de lucros, op. cit.; e PAULO DE PITTA E CUNHA e LUÍS MÁXIMO DOS 

SANTOS, “Sobre a incompatibilização com o direito comunitário do regime fiscal da subcapitalização”, in Fisco, n.ºs 119/121, Ano XVI, 2005, pp. 43-72.   
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correspondente na formulação da lei”155, o modo de reação destas normas jurídicas, pautada por uma maior rigidez na previsão e desproporcionalidade na estatuição, como alerta GUSTAVO 
LOPES COURINHA, constitui uma “dificuldade crescente em apreender a política fiscal 

substantiva”, atendendo a que “desvirtuam a realidade ou deduzem mais do que deviam”156, comportando sérios riscos de fomentar novas práticas lesivas para o sistema fiscal bem como de tornar o normativo fiscal mais complexo e de difícil perceção157.  Em confluência com estas normas específicas, existem outros instrumentos essenciais num Estado de Direito para assegurar a igualdade na tributação, embora com um âmbito de aplicação distinto, como a norma geral antiabuso, prevista na LGT, e o abuso das normas comunitárias, jurisprudencialmente criado. Vejamos os seus contornos essenciais.   3.1.1.   Da norma geral antiabuso  A norma geral antiabuso, ou cláusula geral antiabuso (CGAA) como é maioritariamente denominada, possui um espetro de aplicação mais amplo do que as normas específicas, normalmente adotado por países mais desenvolvidos de modo a obter a anulação dos efeitos fiscais associados aos negócios ou atos jurídicos efetivados com o propósito único ou principal de evitação de um certo encargo tributário, eliminando-o ou diminuindo-o.  O atual art.º 38.º, n.º 2, da LGT, foi transposto do art.º 32.º-A do CPPT, onde inicialmente se encontrava inserido pela Lei n.º 87-B/98, de 31 de dezembro, para a LGT, por via da Lei n.º 100/99, de 26 de julho, posteriormente alterada pela Lei n.º 30/G-2000, de 29 de dezembro158. Segundo o disposto, este preceito comina de ineficácia, no âmbito tributário, os atos ou negócios abusivos, não afetando, no entanto, os efeitos negociais privados, isto é, perante esta norma a Administração tributária poderá requalificar o negócio ou ato jurídico abusivo159, tributando o negócio ou ato que seria realizado se o sujeito não tivesse procurado contornar a norma fiscal e desconsiderando o abusivo, mas sem modificar a sua forma jurídica em termos substantivos, consequentemente, sem colocar em causa o princípio da liberdade negocial e da autonomia privada, art.º 405.º do CC.                                                            155 Cf. J. L. SALDANHA SANCHES, Os Limites, op. cit., p. 181.  156  Cf. GUSTAVO LOPES COURINHA, A Cláusula Geral, op. cit., p. 103.  157 A este respeito veja-se GUSTAVO LOPES COURINHA, A Cláusula Geral, op. cit., pp. 96-97. 158 Cf. ANTÓNIO LIMA GUERREIRO, Lei Geral Tributária Anotada, Lisboa, Editora Rei dos Livros 2001, pp. 183-190. Vide, relativamente ao normativo anterior, LUÍS A. CARVALHO FERNANDES, Estudos, op. cit., pp. 217-241. 159 Por ato jurídico considere-se “toda e qualquer ação ou conduta humana à qual sejam atribuídos efeitos jurídicos [que] possam permitir 
atingir o desiderato do ganho fiscal”. Cf. GUSTAVO LOPES COURINHA, A Cláusula Geral, op. cit., p. 166 [interpolação nossa]. 
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O acionamento desta figura está dependente de um procedimento próprio, nos termos do art.º 63.º do CPPT, e da verificação cumulativa de quatro elementos essenciais160: i) elemento do meio respeitante aos meios artificiosos ou fraudulentos utilizados para a prática do ato ou negócio que exprimam abuso das formas jurídicas, ou seja, estamos perante esquemas negociais invulgares que ocultem os seus verdadeiros propósitos e aos quais seja dada uma utilização manifestamente anómala face à prática jurídica comum e inútil para a prossecução do projeto empresarial; ii) elemento intelectual, num sentido subjetivo objetivado, isto é, cuja principal fundamentação jurídico-económica para a realização do negócio ou ato jurídico seja a de obter uma vantagem fiscal161; iii) elemento resultado que se traduz na obtenção efetiva de um benefício fiscal a ser demonstrado pela Administração tributária; e iv) elemento normativo, segundo o qual resulte do sistema fiscal, de forma clara, “a intenção de tributar os bens económicos em causa, nos mesmos termos em que estes seriam tributados se o sujeito passivo tivesse recorrido às formas jurídicas e às práticas negociais mais comuns”162, caso contrário significaria conferir à Administração tributária o poder de substituir o legislador fiscal, contrariando o resultado pretendido por este último e, por isso, ferindo o princípio da legalidade.    Face à alteração legislativa e por toda a especificidade do Direito fiscal, consideramos que a mesma fortifica o que até agora temos defendido como elemento diferenciador entre a simulação fiscal e civil, isto é, o resultado. Aqui também consideramos que está em causa a verificação efetiva de uma redução da receita tributária, independentemente da vontade. Embora não seja totalmente dissipado de dúvidas, não consideramos a intenção como um elemento indispensável, ou seja, até poderá existir uma intenção fraudulenta contra o Fisco, mas não é obrigatória a sua demonstração, bastando-se a verificação de uma lesão concreta e objetiva. Acresce que, para efeitos probatórios, a Administração tributária não está obrigada a provar a existência de uma vontade especialmente dirigida a esse fim.  Que o art.º 39.º da LGT é aplicável diretamente aos casos de simulação não há margem para dúvidas, não fosse a epígrafe do preceito o indicar expressamente. O problema reside na sua compatibilização com o disposto no art.º 38.º, n.º 2, do mesmo diploma legal. Como o próprio nome o indicia, o art.º 38.º, n.º 2, da LGT apresenta um espetro de tal modo genérico                                                            160 Veja-se para melhor esclarecimento, GUSTAVO LOPES COURINHA, A Cláusula Geral, op. cit., pp. 163-202. Este autor introduz um quinto elemento sancionatório correspondente à estatuição da norma de negação dos efeitos fiscais pretendidos.   161 Sobre a intenção do ente, cf. J. L. SALDANHA SANCHES, Os Limites, op. cit., pp. 170-171.  162 Cf. SÉRGIO VASQUES, Manual de Direito Fiscal, Coimbra, Almedina, 2015, p. 369.  
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que permite abarcar toda e qualquer comportamento dirigido ao diferimento, redução ou anulação da obrigação tributária, incluindo os casos de simulação.  Uma primeira leitura de ambos os preceitos parece indiciar uma sobreposição a nível do âmbito de aplicação e dos efeitos estatuídos, no sentido de desconsideração do que se revela contrário aos princípios jurídico-tributários. Não obstante, uma leitura mais cuidada e enquadrada nas figuras tributárias permite-nos recortar uma outra configuração em função da distinção entre três institutos: o planeamento fiscal, a fraude fiscal e a evasão fiscal.  Analisemos.  A afirmação de que o art.º 38.º, n.º 2, da LGT é aplicável aos casos de simulação fraudulenta e o art.º 39.º à simulação inocente, devido ao aparente silêncio deste último preceito relativamente às modalidades abrangidas163, com o devido respeito, não nos parece adequado face aos princípios enformadores do Direito Fiscal. Como defendemos, o instituto da simulação no ordenamento tributário, perante o princípio do interesse público, revela apenas nos casos em que há uma lesão objetiva dos interesses do Estado enquanto credor tributário. Neste contexto, o art.º 39.º da LGT ao não indicar expressamente a modalidade de simulação inocente ou fraudulenta, fá-lo, não por negligência do legislador fiscal, mas porque a nosso ver o relevante não é a motivação que encerra o ato simulatório, mas os efeitos que o mesmo possui em termos de incidência do imposto.  Acompanhando este raciocínio, parece-nos preferível a delimitação operada por GUSTAVO LOPES COURINHA ao centrar o elemento distintivo “entre a realidade (o negócio que se subsume à CGAA) e a aparência (o negócio que é declarado nulo pelas regras da 
simulação)”164. Neste cenário, enquanto que a norma geral antiabuso visa atingir negócios espiritualmente abusivos, mas nos quais não existe uma divergência de vontade entre os operadores, o art.º 39.º da LGT está construído no sentido de atacar os comportamentos claramente fraudulentos, assentes numa falácia deliberadamente provocada.  Assim, recuperando a nossa tripartição entre evasão e fraude fiscal por contraposição ao planeamento165, podemos concluir que a norma geral antiabuso tem como objeto de atuação o combate de situações de evasão fiscal, em que não se verifica uma violação direta da norma                                                            163 Veja-se por exemplo LUÍS A. CARVALHO FERNANDES, Estudos, op. cit., p. 225. Seguido por NUNO POMBO, A Fraude Fiscal, op. cit., pp. 135-138.  164 Cf. GUSTAVO LOPES COURINHA, A Cláusula Geral, op. cit., p. 89.  165 Veja-se a introdução deste trabalho. Conceção adotada segundo os ensinamentos do Professor Joaquim Freitas da Rocha na unidade curricular “Planeamento Fiscal” lecionada no Mestrado em Direito Tributário e Fiscal. Próximo deste esquema classificatório, ainda que segundo uma nomenclatura distinta, veja-se o adotado por NUNO SÁ GOMES ao distinguir a economia fiscal intra legem, contra legem e extra legem, em “Evasão fiscal, Infração fiscal e Processo Penal fiscal”, in Ciência e Técnica Fiscal, n.º 177, 1997, p. 27.  
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jurídica, mas que ainda assim fragiliza a sua estrutura por ser utilizada como um meio ou fim anómalo166.  Por contradição ao planeamento tributário, que se traduz em opções de gestão empresarial decorrentes da liberdade empresarial e autonomia privada dos operadores económicos – constitucionalmente, art.º 405.º do CC e arts.º 61.º, 80.º, al. c), e 86.º, todos da CRP, e jurisprudencialmente admitida167 –, na evasão fiscal os operadores económicos criam verdadeiras novas formas jurídicas mediante a adulteração dos fins das preexistentes. Por outro lado, o art.º 39.º da LGT encontra-se direcionado especificamente para puros esquemas simulatórios, que, como expusemos em sede de enquadramento ao trabalho, se traduzem em comportamentos fraudulentos de subtração dos imperativos legais, logo diretamente violadores das normas jurídicas168.   3.1.2.   Do abuso de direito  A figura do abuso de direito ou das normas comunitárias, como prefere designar M. POIARES MADURO169, no âmbito do IVA, resulta de uma construção da jurisprudência comunitária na sequência dos pedidos de reenvio prejudicial provenientes dos respetivos Estados Membros apresentados ao TJUE, nos termos definidos pelo art.º 267.º do TFUE, relativamente à validade e interpretação dos atos jurídicos da UE.  A doutrina do abuso do direito tem-se desenvolvido, como explica BEN TERRA e JULIE KAJUS, sobre diferentes circunstâncias, normalmente relacionadas com a frequente invocação das normas comunitárias mais atrativas do ponto de vista económico e fiscal, visando o                                                            166 Figura símil aos negócios indiretos, cuja utilização é distinta do escopo legislativo, isto é, com um fim distinto do pretendido aquando da regulamentação jurídica, mas que corresponde à verdadeira intenção de quem os celebra. A transmissão de propriedade por meio de venda por um preço de favor ou amigável com resquícios de doação é o exemplo paradigmático daquele instituto. Por contraste à simulação, o negócio indireto é em princípio válido, podendo ser eventualmente nulo se ofensivo da ordem pública ou dos bons costumes, nos termos determinados pelo art.º 280.º, n.º 2, do CC. A simulação por contrária à lei afasta-se do regime anterior, mas também não se confunde com a fraude à lei, novamente pela divergência existente entre as partes relativamente a real operação, inexistente neste último. A respeito dos negócios indiretos e da fraude à lei, cf. JOÃO DE CASTRO MENDES, Direito Civil, op. cit., pp. 242-243; MANUEL DOMINGUES DE ANDRADE, Teoria, op. cit., pp. 179-181;e DIOGO LEITE DE CAMPOS, “Evasão Fiscal, Fraude Fiscal e Prevenção Fiscal”, op. cit., p. 212.  167 Segundo o TJUE, havendo mais do que uma opção legalmente admissível, nada impede que o ente económico faça a sua escolha ainda que movido por considerações de natureza fiscal relacionadas com o regime do IVA, nem deve ser censurado por beneficiar de uma lacuna legal. Cf. Proc. C-4/94, BLP Group plc contra Commissioners of Customs & Excise, ac. de 06 de abril de 1995, p. I – 1011; Proc. C-108/99, Cantor Fitzgerald International contra Commissioners of Customs & Excise, ac. de 09 de outubro de 2001, p. I – 7273; e Proc. C-487/01, Gemeente Leusden contra Staatssecretaris van Financiën, ac. de 29 de abril de 2004, p. I – 5398.  168 Sobre a terminologia utilizada, tenha-se em consideração que alguns autores preferem pela contraposição em planeamento fiscal abusivo, evitação fiscal ou elisão fiscal e o planeamento fiscal lícito. Cf. GUSTAVO LOPES COURINHA, A Cláusula Geral, op. cit., pp. 15-17; e RUI DUARTE MORAIS, Imputação de lucros, op. cit., pp. 188-197.  169 Em conclusões apresentadas a 07 de abril de 2005 ao caso Halifax infra referenciado, p. I – 1640. 



64 
afastamento das disposições legais implementadas pelos Estados Membros ou enquanto meio de obtenção de vantagens financeiras por via de fundos europeus170.  Nesta conjetura, são diversos os casos decididos pelo TJUE no sentido de que o Direito da União Europeia não preclude a possibilidade de os Estados Membros preverem mecanismos de prevenção e combate a eventuais abusos171, pelo contrário, “qualquer ordenamento que aspire a um mínimo de exaustão deve conter medidas, por assim dizer, de autotutela, a fim de evitar que os direitos por ele conferidos sejam exercidos de maneira abusiva, excessiva ou 
destorcida”172, incluindo medidas derrogativas da Diretiva IVA, art.º 395.º, n.º 1.  Na ótica defendida pelo TJUE, a verificação do abuso de direito pressupõe a reunião de dois elementos essenciais, cujo o preenchimento terá de ser averiguado pelo órgão jurisdicional nacional: um elemento objetivo respeitante à violação da finalidade da legislação comunitária, ainda que as suas condições formais tenham sido respeitadas, e um outro subjetivo, relativo à artificialidade criada pelas partes com a intenção de obtenção de uma vantagem por via da regulamentação comunitária173.  No entanto, a referência ao elemento subjetivo deve ser aferida de forma casuística, em função da atividade ou do comportamento objetivamente considerado, de modo a que só se falará em abuso quando o único objetivo daquela operação seja beneficiar de uma vantagem fiscal contrária à finalidade da própria disposição da União174.  Desta feita, sustenta M. POIARES MADURO que, pese embora não seja possível conceber um sistema comum do IVA isento de abusos, vigora no seio deste imposto um princípio geral de interpretação, segundo o qual “nenhuma disposição de direito comunitário pode ser formalmente invocada para assegurar vantagens manifestamente contrárias aos seus 
fins e objetivos”175, em nome do princípio da segurança jurídica e da confiança legítima, e cuja vigência  não depende de codificação, que de todo o modo, a existir, possuiria um caráter meramente declarativo de um princípio já materializado176.                                                            170 Sobre os possíveis cenários do abus de droit, cf. BEN TERRA e JULIE KAJUS, A Guide to the European VAT Directives 2017, Vol.I, IBFD, 2017, pp. 61-63.  171 Cf. Proc. C-373/97, Dionysios Diamantis contra Elliniko Dimosio e Organismos Oikonomikis Anasygkrotisis Epicheiriseon AE (OAE), ac. de 23 de março de 2000; Proc. C-255/02, Halifax plc, Leeds Permanent Development Services Ltd, County Wide Property Investments Ltd contra Commissioners of Customs & Excise; Proc. C-419/02, BUPA Hospitals Ltd e Goldsborough Developments Ltd contra Commissioners of Customs & Excise; e Proc. C-223/03, University of Huddersfield Higher Education Corporation contra Commissioners of Customs & Excise, todos acs. de 21 de fevereiro de 2006.  172 Cf. Conclusões do Advogado-Geral GIUSEPPE TESAURO apresentadas em 4 de fevereiro de 1998, pp. I - 2857-2858. 173 Cf. Proc. C-110/99, Emsland-Stärke GmbH contra Hauptzollamt Hamburg-Jonas, ac. de 14 de dezembro de 2000, pp. I – 11612-11613. 174 Assim, para que não seja reconhecido um direito fiscal no âmbito do CIVA dois elementos terão de se constatar: um elemento teleológico respeitante à violação da finalidade da norma comunitária em apreço e outro de autonomia relativo à inexistência de uma justificação económica autónoma de uma outra fiscal para a realização da operação. Cf. conclusões de M. POIARES MADURO ao caso Halifax, pp. I – 1647-1948.  175 Nas conclusões supra mencionadas, p. I – 1641.  176 Veja-se assim as Conclusões do Advogado-Geral SIEGBERT ALBER apresentadas em 16 de maio de 2000, p. I – 11591 ao caso Emsland-Stärke GmbH. 
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Com isto não se quer dizer que toda e qualquer medida de combate adotada pelo Estado Membro deva ser admitida pelo Direito da UE. Cada disposição estabelecida com esse desiderato terá forçosamente de passar pelo crivo dos objetivos fixados pela Diretiva que implementa o sistema IVA, cabendo aos tribunais nacionais garantir a sua aplicabilidade177.   Enquanto defensor da compatibilidade entre o princípio do abuso das normas comunitárias e das medidas especiais para impedir situações fraudulentas ou evasivas previstas no ex.-art.º 27.º da Sexta Diretiva (atual art.º 395.º da Diretiva IVA), defende M. POAIRES MADURO de que não se está perante uma derrogação da Diretiva, mas sim de uma forma de interpretação da disposição jurídica de maneira a que “não pode ser considerada como conferindo o direito em causa uma vez que o direito reivindicado é manifestamente alheio às finalidades e aos objetivos prosseguidos pela disposição abusivamente invocada”178.  Coadunando esta figura com o instituto da simulação, facilmente constatamos que, por via da interpretação atribuída pelo TJUE, o conceito de simulação se dilui no princípio geral de proibição do abuso das normas comunitárias.  Em alguns dos casos acima mencionadas, nomeadamente no processo Halifax é clara a simulação relativa por via da interposição fictícia de pessoas179. Neste processo estávamos perante uma entidade bancária que pretendia construir um “centro de chamadas” (call-centre), mas, pelo facto de mais de 95% da sua atividade corresponder a operações do setor financeiro isentas pelo art.º 13.º B, al. d), da Sexta Diretiva (atual art.º 135.º, n.º 1, da Diretiva IVA), sem direito a dedução de IVA (isenção incompleta), apenas conseguiria deduzir o IVA suportado aquando dos trabalhos de construção na proporção dos montantes relativos às operações sujeitas a imposto, ex-art.º 17.º, n.º 5, da Sexta Diretiva (atual art.º 173.º, n.º 1 da Diretiva IVA). Não satisfeita, a instituição bancária Halifax recorreu a uma estrutura especialmente montada que envolvia a celebração de diferentes contratos (contrato de mútuo, de locação de imóveis e de promoção e financiamento imobiliário) e adulteração dos valores contratuais com entidades por ela detidas com a finalidade de recuperar a totalidade do IVA incidente sobre os trabalhos de construção. Estas entidades pertenciam todas ao grupo da sociedade Halifax e surgiam como 

meras “testas de ferro”, isto é, estas sociedades figuravam em todas as fases destinadas à construção do centro como partes ativas no negócio, mas em última instância era a Halifax, enquanto possuidora e titular dos direitos de propriedade sobre os imóveis, quem dirigia e                                                            177 Cf. Proc. C-62/00, Marks & Spencer plc contra Commissioners of Customs & Excise, de 11 de julho de 2002, p. I – 6357. 178 Cf. As conclusões ao caso Halifax E O, p. I - 1643 179 Verifique-se ainda, a título de exemplo, o caso University of Huddersfield já referenciado a propósito da interposição fictícia no seio do IVA.  
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garantia a execução dos respetivos trabalhos, sendo a verdadeira beneficiária das prestações de serviços. Ficou assim demonstrado que as filiais garantiam apenas a ligação entre a sociedade mãe e os construtores independentes para efeitos de reembolso do IVA.  Pese embora o TJUE tenha considerado no caso descrito que as operações em questão correspondiam a atividades económicas na aceção dos ex-arts.º 2.°, ponto 1, 4.°, n.ºs 1 e 2, 5.°, n.° 1, e 6.°, n.° 1, todos da Sexta Diretiva (atuais arts.º 2º, n.º 1, als. a) e c), 9.º, n.º 1, 14.º, n.º 1, e 24.º, n.º1), e que os contratos de locação de bens imóveis a outras entidades que permitiam a dedução da totalidade do IVA resultava de uma permissão conferida pela própria regulamentação, o douto Tribunal concluiu pela não proteção das transações em questão por contrárias ao tráfego comercial e ao princípio da proibição de práticas abusivas e, de modo consequente, opôs-se ao direito do sujeito passivo de deduzir o IVA pago a montante.  Partindo do exemplo supra, podemos concluir que a simulação se enquadra no Direito da União como uma hipótese a ser resolvida pelo abuso das estipulações comunitárias, porquanto se trata de numa criação artificial sem a qual não conduziria ao resultado pretendido pelas partes de aproveitamento de uma vantagem fiscal, indevida, atentatória dos propósitos da Diretiva que configura o regime IVA. Não obstante, antes de se socorrer desta figura, podem os Estados Membros criar mecanismos de prevenção e combate a estas artificialidades, como é exemplo o nosso art.º 19.º, n.º 3, do CIVA. Em caso de dúvida em termos de enquadramento de uma transação ou validade de alguma disposição, caberá a última consideração ao TJUE.       3.2. No seio das dimensões jurídico-constitucionais   A Administração tributária, em nome do interesse público, da justiça formal e material na tributação e no respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos contribuintes, princípios constitucionais e legais plasmados nos termos dos arts.º 266.º, n.º 1, da CRP e 55.º da LGT, deverá pautar a sua atuação segundo os ditames de constitucionalidade e legalidade, este último na sua tripla vertente de reserva, precedência e prevalência da lei. Neste diapasão, com vista à prossecução das principais incumbências atribuídas ao Estado, de acordo com os arts.º 9.º e 81.º da CRP, o sistema fiscal (compreendendo o sistema tributário, latu sensu), para além de visar uma repartição justa da riqueza, tem como principal desígnio a satisfação das necessidades financeiras do Estado e demais entidades públicas, art.º 103.º, n.º 1, da CRP.  
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 3.2.1.   O princípio do interesse público  Para a satisfação das necessidades coletivas, enquanto necessidades sentidas por todos os elementos de uma coletividade por estarem precisamente inseridas numa comunidade180, a título exemplificativo, as que se prendem com a justiça, a saúde pública, a defesa nacional, a segurança pública, a preservação do património arquitetónico ou a ordenação rodoviária, cabe ao Estado a produção de bens, sejam eles públicos ou semipúblicos, conforme as utilidade prestadas sejam exclusivamente indivisíveis ou simultaneamente divisíveis e indivisíveis respetivamente, a serem atribuídos a cada elemento da comunidade, segundo um regime de não-exclusividade e sem causar problemas concorrenciais no mercado181-182.  A atividade financeira do Estado, que “corresponde à utilização de meios económicos [por] entidades públicas ou pela própria comunidade, a fim de satisfazer necessidades 
comuns”183, encontra-se indissociavelmente dependente da receita arrecadada e alocada para o financiamento de despesa pública184. Um dos tipos de receita resulta da cobrança de tributos185-186, que se diferenciam pelo seu carácter duplamente coativo, quer no que respeita à origem,                                                            180 Ainda que, como denota JOAQUIM FREITAS DA ROCHA, o “interesse público não significa o resultado da soma algébrica de todos os interesses individuais, mas deverá consistir num plus em relação a este resultado”, in “Direito pós-moderno, patologias normativas e 

proteção da confiança”, s/d, disponível em http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/35602/3/Patologias%20normativas%20e%20prote%C3%A7%C3%A3o%20da%20confian%C3%A7a.pdf [01.01.2017], p. 12.   181 Os bens públicos puros e impuros (pure public goods and impure public goods), requerem igualmente a intervenção do Estado para a sua produção e financiamento, distinguindo-se pelo facto de os impuros prestarem utilidades suscetíveis de serem consumidas por cada elemento da comunidade individualmente, podendo provocar uma rivalidade de uso e consequente necessidade de exclusão. A este respeito vide WILLIAM S. VICKREY, “Congestion Theory and Transport Investment”, in The American Economic Review, Vol. LIX, n.º 2, 1969, pp. 251-260; e JOSEPH E. STIGLITZ, e JAY K. ROSENGARD, Economics of the public sector, W.W Norton & Company, 2015; e INGE KAUL, ISABELLE GRUNBERG e MARC A. STERN, “Global Public Goods, International Cooperation in the 21 century, The United Nations 
Development Programme (UNDP)”, Oxford University Press, 1999, disponível em https://www.researchgate.net/profile/Eugenio_Bobenrieth/publication/46440722_The_Political_Economy_of_International_Environmental_Cooperation/links/55ddb07308ae79830bb531ed.pdf#page=40 [02.02.2017], pp. 2-5. 182 “[Q]uerendo com isso dizer-se que ninguém consegue ser eficientemente afastado da fruição directa e integral do bem [e] que o acesso de cada um ao bem não interfere relevantemente no acesso e uso por parte de qualquer outro”, FERNANDO ARAÚJO, Introdução à Economia, Coimbra, Almedina, 2005, p. 580 (interpolação nossa). Ainda sobre a caracterização dos bens públicos ou coletivos, ANTÓNIO L. SOUSA FRANCO, Finanças Públicas e Direito Financeiro, Coimbra, Almedina, 1986, pp. 27-28.  183 Cf. ANTÓNIO L. SOUSA FRANCO, Finanças Públicas, op. cit, p. 14. 184 Conceito de despesa pública que, tendo por base a realidade orçamental, “corresponde ao conjunto de consumos, transferências e 
investimentos, promovidos com a utilização de meios económicos monetários, por parte do Estado”, como ensina MARIA D’ OLIVEIRA MARTINS, Lições de Finanças Públicas e Direito Financeiro, Coimbra, Almedina, 2011, p. 64.  185 As receitas públicas englobam ainda as receitas patrimoniais e creditícias, as primeiras obtidas mediante gestão do património – conjunto de bens e direitos suscetíveis de avaliação pecuniária - de  que o Estado é titular, seja por via de rendas, dividendos ou do mais recente fenómeno de privatização e as segundas resultantes da contração de empréstimos junto de organizações internacionais, como o Fundo Monetário Internacional, ou através de privados, nomeadamente com a emissão de bilhetes do tesouro, produtos de aforro, entre outros. Sobre os meios de obtenção de receita pública, Cf. JOSÉ JOAQUIM TEIXEIRA RIBEIRO, Lições de Finanças Públicas, Coimbra, Coimbra Editora, 1997, pp. 239-396; e EDUARDO PAZ FERREIRA, Ensinar Finanças Públicas numa Faculdade de Direito. Relatório sobre o programa, conteúdo e métodos de ensino da disciplina Coimbra, Almedina, 2005, pp. 181-190 e 225-227. 186 Estes tributos traduzem-se em prestações pecuniárias, de dare, coativas, isto é, exigidas pelo Estado no exercício dos seus poderes de soberania, definitivas, não havendo lugar ao reembolso/devolução, e dividem-se em três espécies: impostos, taxas e contribuições financeiras, art.º 4.º da LGT. No pagamento dos impostos o contribuinte não possui qualquer contrapartida imediata e direta para o contribuinte, classificando-se como unilateral, segundo uma ideia de que todos os membros de uma comunidade beneficiam da atividade 

javascript:open_window(%22http://aleph.sdum.uminho.pt:80/F/KM4IDIBVRE82RMXXNFEY4RSE6A1SDCB8GEN7LAQ63Q6GQYAHMQ-20990?func=service&doc_number=000326966&line_number=0010&service_type=TAG%22);
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quer no que tange ao conteúdo, ou seja, para além de emergirem de normas jurídicas, seja por lei, por decreto-lei ou por regulamento em função do tributo em questão, todos os seus elementos essenciais (o prazo, o modo e o montante de pagamento) são imperativos, situando-se fora da disponibilidade das partes, conforme o disposto no art.º 103.º, n.º 2, interpretado conjuntamente com o art.º 165.º, n.º 1, al. i), ambos da CRP.  Destarte, a relação jurídica tributária como uma relação de natureza publicista, cujos fins são próprios do Direito público, é informada por uma ideia de interesse público, isto é, a Administração tributária e o contribuinte não se encontram numa relação de paridade, porquanto prosseguem finalidades geneticamente distintas, o interesse público de satisfação de interesses coletivos, no caso da Administração tributária, e o interesse particular de minimização da sua carga fiscal, no respeitante ao contribuinte187.  Ademais, estando a Administração tributária, enquanto entidade imparcial, incumbida a prosseguir interesses heteronomamente definidos, deve conduzir as suas competências tendo em vista a descoberta da verdade material, chamando à colação todos os fatores, prejudiciais ou não para o contribuinte, escalpelizando-os, independentemente dos interesses financeiros de arrecadação de receita188. A dimensão recolectora da atividade financeira do Estado não pode, por isso, ser considerada como um fim em si mesma, mas apenas um meio para a satisfação das necessidades coletivas. A Administração tributária deverá na margem de discricionariedade que lhe é concedida optar pela medida que mais se coaduna com o interesse público 189.                                                                                                                                                             financeira do Estado, que por natureza não presta utilidades suscetíveis de exclusiva imputação individual, pelo que todos devem contribuir para a cobertura dos encargos públicos relacionados com essa atividade. Em oposição, as taxas e as contribuições financeiras pressupõem a existência de uma contraprestação, formando uma relação bilateral entre os protagonistas tributários. As taxas, baseando-se no princípio do benefício e estabelecendo uma relação de proporcionalidade, visam facilitar ou dificultar o aceso aos serviços públicos e proceder à justa distribuição dos encargos públicos, enquanto que as contribuições financeiras correspondem a um benefício individualizado resultante da atuação de um sujeito público a favor do contribuinte ou como modo de compensar o uso excessivo de certos bens/serviços do domínio público. As três espécies de tributos distinguem-se de outras figuras, como as multas e as coimas que, pese embora igualmente coativas quanto à natureza e ao teor, têm como finalidade prevenir e sancionar atividades ilícitas e não a satisfação de necessidades coletivas.  187 Como explica JOAQUIM FREITAS DA ROCHA, Apontamentos, op. cit., p. 10-11. 188 Embora, nas palavras de JOAQUIM FREITAS DA ROCHA, “em abstracto a Administração tributária possa ser encarada como uma parte interessada no procedimento, [enquanto] credor tributário que subordina a sua vontade a um interesse financeiro de arrecadação de receitas públicas, [o] certo é que a correcta captação do seu papel passa pela sua consideração como um actor procedimental isento, que aplica o Direito e prossegue o interesse público na sua vertente de justiça e verdade material”. Cf. Idem, Lições, op. cit., p. 146 (interpolação nossa). 189 Apesar de a margem de valoração atribuída à Administração tributária ser muito restrita, por vezes o legislador concede liberdades aplicativas, de escolha e seleção, podendo conformar o conteúdo da decisão, nomeadamente pela introdução da prerrogativa “pode” na previsão normativa ou da fixação de limites máximos e mínimos, dentro dos quais permite a emanação de atos discricionários e insindicáveis pelo tribunal, como nos ensina JOAQUIM FREITAS DA ROCHA, Lições, op. cit., pp. 30-32. Este poder discricionário não se confunde com os conceitos jurídicos indeterminados, que, aquando do seu preenchimento, se traduz numa tarefa de interpretação jurídica e, portanto, sempre suscetível de sindicância pelo tribunal, em função da situação de facto em concreto e da adequação do ato aos princípios constitucionais, maxime ao princípio da proporcionalidade. Neste sentido, MARCELO REBELO DE SOUSA, Lições de Direito Administrativo, Vol. I, Editora Lex, 1999, p. 111; e, a título de exemplo, a posição do Supremo Tribunal Administrativo, proferida no acórdão de 20.03.2007, no Proc. n.º 0951/06.   
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Como afirma VÍTOR FAVEIRO, “o fim e a razão de ser do Estado é a realização efetiva do 

objeto, do interesse e dos fins da sociedade que o cria e o mantém”190. Isto significa que não pode a sustentabilidade financeira do Estado prevalecer a qualquer custo, nem justificar toda e qualquer atuação da Administração tributária ou constituir fundamento para todas as opções legislativas.  Efetivamente, a arrecadação de receita é fundamental até para o regular funcionamento das instituições públicas e, por conseguinte, assegurar a subsistência dos elementos mais carenciados na sociedade, contudo, não pode ser vista como um fim primário, mas apenas como um dos reflexos de um interesse público secundário, como nos ensina JOAQUIM FREITAS DA ROCHA191. Como explica o autor, o interesse público primário, pelo qual se deve pautar a atuação administrativa tributária, traduz-se no respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos contribuintes, constitucionalmente consagrado no já citado art.º 266.º da CRP.  A busca da verdade material é o desiderato que subjaz toda a atividade da Administração Pública, logo, tomando esta linha de pensamento, sendo a Administração tributária uma entidade pública, de Administração pública, segundo um sistema unitário e sistemático, está necessariamente afeta às mesmas normas legais e princípios jurídicos que todas as entidades congéneres, em especial de interesse público nos moldes definidos nos arts.º 103.º e 266.º, ambos da CRP.   Assim, atento o supra exposto, pugnamos pela interpretação da simulação fiscal e pela aplicação das respetivas estatuições legais apenas nos casos em que se verifica uma lesão objetiva e concreta das receitas públicas. Deste modo, além da verificação dos elementos tradicionais da figura, é pressuposto essencial a ocorrência de um nexo causal entre o prejuízo do Estado e a operação simulatória. Disto isto, ainda que a intenção das partes seja imbuída por outras motivações que não fiscais, o resultado lesante obrigará a Administração tributária a agir em nome do interesse público e a ativar os mecanismos de repressão. No sentido oposto, uma vez descoberta a verdade material, se mais vantajosa para o sujeito passivo, recairá novamente sobre a                                                            190 Cf. VITOR FAVEIRO, O Estatuto do Contribuinte. A pessoa do contribuinte no Estado social de direito, Coimbra, Coimbra Editora, 2002, p. 258. 191 Cf. JOAQUIM FREITAS DA ROCHA, “A Administração tributária odiosa (repensando os fins e atuações do fisco)”, in Nuno Barroso e Pedro Marinho Falcão (orgs.), Desafios Tributários, Vida Económica, 2015, pp. 127-144.  
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Administração tributária o ónus de repor a veracidade dos factos, de forma a que o imposto devido corresponda ao facto tributário efetivamente ocorrido192.  3.2.2.   O princípio da neutralidade fiscal como corolário do princípio da igualdade fiscal  O sistema fiscal no seu todo deve ser estruturado de forma a promover uma repartição justa da riqueza, mediante uma tributação igualitária, arts.º 103.º, n.º 1, e 104.º, ambos da CRP, e 5.º, n.º 1, da LGT. Entroncado nesta ideia, o mecanismo de aferição da aptidão contributiva em sede dos impostos assenta na capacidade contributiva revelada pelos sujeitos passivos, ora em forma de rendimento ora por via da despesa, art.º 4.º, n.º 1, da LGT. Em prol de uma equitativa distribuição da carga fiscal, os sujeitos passivos que revelam idênticas capacidades contributivas deverão receber igual tratamento fiscal, por comparação aos que não possuem essa mesma aptidão, cuja contribuição será proporcional aos rendimentos e/ou gastos.  As formas de revelação da capacidade contributiva diferem como vimos do tipo de imposto em pauta. Como classifica JOSÉ CASALTA NABAIS, naquele princípio é possível vislumbrar “uma expressão ou concretização de 1º grau nos impostos sobre o rendimento (maxime, no imposto pessoal sobre o rendimento), uma expressão de 2º grau nos impostos sobre o património (ou sobre o capital) e uma expressão de 3º grau nos impostos sobre o 
consumo”193, estes últimos de incidência indireta sobre os atos de riqueza. No âmbito do IVA, enquanto imposto sobre o consumo, o princípio da igualdade e por conseguinte da capacidade contributiva é materializado pelo princípio da neutralidade do imposto. Como já tivemos oportunidade de explicar194, o IVA é um imposto que pretende atingir o consumidor final, aquando da conversão do rendimento em despesa concreta. Todavia, como forma de cumprir essa finalidade, a incidência do IVA não se limita a esse momento, abrangendo cada estádio, desde a produção à comercialização.  Os operadores económicos estão legalmente obrigados a liquidar o imposto no momento da efetivação da transação, podendo no entanto, em princípio e salvo situações excecionais, o                                                            192 Leia-se em conjunto com o nosso entendimento tecido nos § 2.1. e 2.1.1, de modo a evitar ideias repetidas.    193 JOSÉ CASALTA NABAIS, O Dever Fundamental de Pagar Impostos. Contributo para a compreensão constitucional do estado fiscal contemporâneo, 4ª reimpressão, Coimbra, Almedina, 2015, p. 481 (itálicos no original). 194 Cf. capítulo I, § 2.  
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adquirente, que assuma a qualidade de sujeito económico, abater esse imposto quando realize as suas operações comerciais para com outrem. Esta aquisição não pode ser considerada como um verdadeiro consumo, mas apenas, em sentido menos preciso, como uma transmissão no quadro de uma atividade comercial, de carácter não final, sujeita (eventualmente) a sistemáticas transmissões e/ou transformações. O direito à dedução, assente sobre o método do crédito de imposto, surge neste contexto como um mecanismo que permite assegurar a sua neutralidade. De acordo com os arts.º 2.º, n.º 1, 19.º, n.º 1, 20.º, n.º 1, e 22.º, n.º 1, todos do CIVA, os operadores económicos têm a possibilidade de deduzir o imposto suportado aquando das suas aquisições no momento em que o liquidam nas suas vendas. Não obstante, nem toda e qualquer operação realizada é atendível para efeitos de exercício desse direito.  Esta regra comporta desvios heteronomamente definidos, designadamente por verificação de uma das exceções constantes do art.º 19.º do CIVA. O princípio da neutralidade encontra-se plasmado nas diversas diretivas que instituíram e regulamentam o IVA, assumindo-se concomitantemente como um princípio caracterizador e diferenciador deste imposto perante os demais que possuem um efeito de sobreposição ou cascata. Desde logo, a Primeira Diretiva IVA por motivos de neutralidade exigia igualdade de tratamento entre mercadorias idênticas e imponha a adoção do IVA em toda a cadeia produtiva e comercial independentemente da sua extensão. Na Sexta Diretiva e na Diretiva IVA a importância do princípio da neutralidade fiscal é reforçada em prol de um mercado interno comunitário coeso e de uma harmonização do imposto que garantisse igualdade de tratamento tributário e concorrencial. Garantir a neutralidade fiscal é sinónimo de neutralidade concorrencial tanto do ponto de vista dos operadores económicos, que não serão tentados a alterar o seu modo organizativo devido à incidência do imposto, e do lado dos consumidores, ao não perturbar as suas escolhas, na medida em que a carga tributária se mantem a mesma195.   O direito à dedução, previsto nos arts.º 167 e ss. da Diretiva IVA,  enquanto garante do princípio da neutralidade fiscal e da igualdade concorrencial só em situações excecionais poderá                                                            195 Deste modo, tem o TJUE reivindicado que transações equivalentes, sejam referentes a transmissões de bens ou prestações de serviço, devem receber o mesmo tipo de tratamento em termos de sujeição a imposto. Cf. Proc. C-216/97, Jennifer Gregg e Mervyn Gregg contra Commissioners of Customs & Excise, ac. de 07 de setembro de 1999, p. I – 4975; Proc. C-109/02, Comissão das Comunidades Europeias contra República Federal da Alemanha, ac. de 23 de outubro de 2003, p. I – 12700; e Proc. C-498/03, Kingscrest Associates Ltd, Montecello Ltd contra Commissioners of Customs & Excise, ac. de 26 de maio de 2005, p. I – 4456.  
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ser restringido196. Porém, é igualmente reconhecido pela Diretiva IVA e pelo TJUE a necessidade de combate a situações abusivas e fraudulentas, autorizando para o efeito a adoção de mecanismos derrogativos, na estrita medida dessas necessidades197.  O art.º 19.º, n.º 3, do CIVA surge assim como uma norma especial antiabuso, restringindo o exercício do direito à dedução pelo sujeito passivo adquirente quando a transação em causa tenha resultado de um acordo simulado. Tratando-se a simulação de um instituto à partida lesivo para o Estado, para o sistema fiscal e para o mercado interno europeu no seu todo, a limitação em causa é admitida à luz do art.º 395.º da Diretiva IVA. O problema reside, contudo, nos contornos da sua aplicação e a sua compatibilização com a exigência legal de entrega do imposto faturado.  Na situação descrita no acórdão proferido pelo STA a 27 de fevereiro de 2008198, o sujeito passivo, participante de um pacto simulatório, impugnou judicialmente a decisão da Administração tributária que lhe vedada o direito à dedução na sequência da emissão de faturas relativas a serviços não prestados ainda que o imposto mencionado nas faturas tenha sido efetivamente entregue à Fazenda nacional. Conforme referido no mesmo acórdão, o tribunal recorrido considerou procedente a impugnação, já que no entendimento do douto tribunal “ao vedar-se a dedução de um imposto pago por inteiro a montante está-se a exigir do comprador que, por sua vez, vá entregar ao Estado não apenas o IVA incidente sobre o valor que acrescentou no preço do produto (na sua venda do mesmo produto), mas também o IVA incidente sobre o valor acrescentado pelo operador económico anterior (quem lho vendeu)”, sob pena de violação do princípio da proporcionalidade e de duplicação de coleta nos termos do art.º 205.º do CPPT.  No caso mencionado parece-nos evidente que a Administração tributária, perante uma situação clara de simulação, se limitou a aplicar um mecanismo legal, impossibilitando o exercício do direito à dedução. Contudo, parece-nos também evidente que a Administração tributária ativou esse mecanismo sem atender aos contornos do caso em concreto e das implicações legais e constitucionais decorrentes dessa atuação, nomeadamente dos princípios                                                            196 Cf. Proc. C-97/90, H. Lennartz, de Munique contra Finanzamt München III, ac. de 11 de julho de 1991, p. I – 3843; e Proc. C-110/98 a C-147/98, Gabalfrisa S, ac. cit., p. I – 1613.  197 Além dos processos já referenciados, cf.  Proc. C-367/96, Alexandros Kefalas e o. contra Elliniko Dimosío (Estado helénico) e Organismos Oikonomikis Anasygkrotisis Epicheiriseon AE (OAE), ac. de 12 de maio de 1998, p. I – 2869; e Proc. C-439/04, Axel Kittel contra Estado belga, ac. de 06 de julho de 2006, pp. 6195-6196.  198 Cf. ac. do STA de 27.02.2008 no Proc. n.º 01062/07.  
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vindos a referir. Invocado o princípio da proporcionalidade, vejamos o seu enquadramento nesta temática antes de assumirmos uma posição.  3.2.3.   O princípio da proporcionalidade  O princípio da proporcionalidade, art.º 266.º, n.º 2, da CRP, impõe que a toda medida adotada deva ser necessária, adequada e proporcional ao fim pretendido. Assim, afigura-se relevante analisar se 1) existe uma necessidade de resolução, 2) no cotejo entre todas as hipóteses abstratamente aplicáveis, determinar a que se mostra mais idónea para alcançar um certo fim e 3) optar pela que acarreta o menor sacrifício face ao benefício final199.  Transpondo para a norma em consideração, conseguimos demonstrar que há uma necessidade imperativa de luta contra à fraude e aos constantes abusos cometidos pelos operadores económicos e que a limitação do exercício do direito à dedução parece-nos, de uma forma perfunctória, adequada. O problema reside na proporcionalidade em sentido estrito que, em princípio, não se colocaria uma vez considerada a norma jurídica isoladamente.  Como já fomos explicando ao longo deste trabalho, a simulação no Direito Fiscal, seja na modalidade de simulação absoluta ou relativa, de um modo abstrato, poderá afetar a receita tributária, posto que o montante do imposto constante de uma fatura permite ao seu titular o recuperar ainda que nunca tenha sido efetivamente entregue, o que quer dizer que o credor tributário ao admitir o exercício daquele direito estaria a conceder um crédito efetivo e não um reembolso na verdadeira aceção da palavra, afetando o equilíbrio das contas públicas.  Perante aquela situação perniciosa para todo o ordenamento, o Estado, na veste de legislador, sentiu a necessidade de limitar o exercício do direito à dedução, consagrando-a expressamente no art.º 19.º, n.º 3, do CIVA. Por seu turno, o emitente da mesma fatura que declara imposto indevido tem a obrigação de o entregar ao Estado por via do art.º 2º, n.º 1, al. c), do CIVA.  Ante esta obrigatoriedade, coloca-se a questão de perceber até que ponto será válida a consagração de medidas como a prevista no n.º 3 do art.º 19.º do IVA quando o fundamento que subjaz aquela medida (evitar a lesão do erário público por via de negócios simulados) deixa                                                            199 Sobre as dimensões do princípio da proporcionalidade, confira-se nomeadamente MARCELO REBELO DE SOUSA e ANDRÉ SALGADO DE MATOS, Direito Administrativo Geral. Introdução e princípios fundamentais, Tomo I, Lisboa, Dom Quixote, 2004, pp. 207-209; JORGE MIRANDA e RUI MEDEIROS, Constituição Portuguesa Anotada, Tomo III, Coimbra, Coimbra Editora, 2007, pp. 571-574.  
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de existir por entrega da quantia hipoteticamente lesiva e até que ponto será proporcional nos termos do art.º 18, n.º 2, in fine, da CRP, exigir o montante e, simultaneamente, impedir a dedução a um operador económico quando é este o mecanismo norteador do imposto. Retomando o argumento utilizado pelo tribunal recorrido no ac. do STA supra descrito relativo à duplicação de imposto, não podemos deixar de aplaudir, pois, no nosso entender, da conjugação dos arts.º 2.º, n.º 1, al. c), e 19.º, n.º 3, ambos do CIVA, resulta uma inequívoca dupla entrega do imposto sobre o mesmo facto tributário ainda que por diferentes sujeitos passivos. Consideramos que, enquanto o primeiro preceito exige a entrega do imposto indevidamente faturado, o segundo, ao vedar o direito à dedução, permite à Administração tributária receber do lado do adquirente o mesmo montante de imposto entregue pelo emitente da fatura indevida. Paradoxalmente, tal argumento não mereceu o mesmo acolhimento por parte da Administração tributária nem pelo STA, posto que para ambos não se está perante o mesmo imposto, ancorando a tese na falta do preenchimento dos requisitos previstos no art.º 205.º do CPPT relativos à duplicação da coleta. Segundo este entendimento para que haja duplicação de coleta é necessário que se esteja perante “idêntico tributo pelo mesmo facto tributário e pelo 

mesmo período de tempo”, o que não se verifica na situação descrita, atendendo a que os operadores económicos enquanto sujeitos passivos estão abrangidos por deveres distintos, cujo cumprimento de um não terá reflexo no dever da parte contrária.  Ora, na nossa ótica e com a devida consideração por diferente opinião, é certo que nas relações B2B os operadores económicos, investidos em direitos e obrigações pelas normas de incidência tributária, possuem deveres de liquidação e de entrega de imposto autónomos entre si, a serem satisfeitos em momentos distintos e em declarações também elas diferentes. Do mesmo modo que o sujeito passivo/vendedor deverá proceder à entrega junto da Fazenda Nacional da diferença entre o valor total liquidado na qualidade de vendedor/prestador e o montante integral do imposto suportado enquanto cliente, por sua vez, o adquirente que seja também sujeito passivo estará investido de idêntico dever. Não obstante, por motivos intrínsecos ao método subtrativo indireto, o direito à dedução do imposto sobre o valor acrescentado nasce precisamente aquando da exigibilidade do imposto dedutível, art.º 22.º, n.º 1, do CIVA, que por sua vez, dando lugar à emissão de fatura, ocorrerá necessariamente após a liquidação do mesmo imposto, art.º 8.º, n.º1, do CIVA.  
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Incidentes sobre uma mesma transação ocorrente numa determinada fase do circuito económico, o direito à dedução surge assim como consequência direta do dever de liquidação, pelo que, embora nem toda a liquidação origine um direito correlativo à dedução, por via das isenções legalmente consagradas (art.º 9.º e 53.º ambos do CIVA), todo o direito à dedução terá que ser antecedido de uma liquidação no âmbito da mesma operação, logo sobre o mesmo facto tributário. Esta questão afigura-se-nos pertinente pois poderá ocorrer que o adquirente, atuando como um verdadeiro lobby, acorde com o vendedor/prestador a simulação de uma operação inexistente, ainda que em parte, na qual este último ficará com ónus de entregar ao Estado a totalidade do imposto que o adquirente se arroga em troca de uma outra compensação, seja ela financeira ou não. Neste caso, em função da ratio do preceito e dos princípios do interesse público e da capacidade contributiva, não se consubstanciará qualquer lesão do património fiscal que justifique a aplicação da norma, ainda que a conduta seja moralmente e eticamente reprovável. No nosso entendimento a sujeição ou não à exceção do n.º 3 dependerá da respetiva entrada dos montantes fiscais nos cofres do Estado, isto é, parece-nos que a intenção legislativa, em nome da prossecução e proteção do interesse público, ao referir expressamente a simulação absoluta e a simulação de valor, não será outra que não proteger o credor tributário, de modo a que este não fique desfalcado por conceder benefícios patrimoniais propositadamente e falsamente criados pelo sujeito passivo. Por este motivo, perante uma transação simulada, e após a determinação da sua inclusão pelas normas de incidência do CIVA, deve aferir-se se, apesar da simulação, houve efetivamente entrega do imposto constante da fatura, ainda que parcialmente simulado, pelo vendedor/prestador.  Por conseguinte, a aplicação da norma deverá na nossa opinião ser restrita aos casos em que não houve entrega da totalidade do imposto constante da fatura, porque o adquirente possui na sua titularidade uma fatura que lhe permite abater o IVA liquidado e eventualmente auferir um reembolso. Com efeito, apenas os casos de simulação absoluta, sem qualquer materialidade, ou relativa, por alteração do valor ou de interposição fictícia de pessoas implicariam, a nosso ver, a afetação da receita tributária por oposição à alteração da natureza negocial.  Na alteração do tipo negocial o negócio simulado não consubstancia um efeito lesivo para a Administração tributária, podendo, quanto muito, conduzir a um incremento das receitas 
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públicas. Concretizando, se o negócio dissimulado estiver a encobrir uma doação através de uma venda de um bem móvel sujeita a IVA, a Administração tributária estará a auferir de uma vantagem (não intencional) decorrente da tributação do negócio simulado que não obteria por via da doação, não sujeita a IVA. O inverso, também não implicará a aplicação da exceção, pois a venda camuflada por uma doação, não está abrangida pelas normas de incidência do CIVA, logo sem obrigatoriedade de emissão de uma fatura que titule qualquer direito a reembolso que possa lesar o Estado.  A mesma lógica de raciocínio poderá ser aplicada de uma forma generalizada às hipóteses de interposição fictícia de pessoas, dado que o facto de figurar o sujeito B ou C como adquirente no negócio não fará diferença em termos de quantificação do imposto, salvo quando o terceiro seja emitente de faturas sem real substância.  Reveja-se o caso apresentado aquando do acórdão Halifax, cuja operação permitiu arrecadar a totalidade do IVA apenas devido à participação de outras filiais que assumiam uma posição meramente passiva, em nome de outrem. Analisando cada transação per si, o impacto em termos fiscais do contrato de locação dos imóveis ou da contratação das prestações de construção seria neutro, uma vez que a transação, independentemente da motivação, é real e a dedução é realizada na proporção do liquidado e efetivamente entregue. Contudo, descortinada a operação, foi possível constatar que a verdadeira relação contratual era estabelecida apenas entre a sociedade Halifax e os empreiteiros independentes, já que era aquela quem detinha a direção dos trabalhos de construção e única beneficiária. Por este motivo, o TJUE considera que, ainda que se tratando de atividades económicas tributáveis à luz da Diretiva IVA, estamos perante casos flagrantes de abuso das normas comunitárias, que deverão ser repelidas, mediante oposição ao exercício do direito à dedução, pois em última instância, desconsiderada a intervenção dos terceiros presentes por razões meramente fiscais, a recuperação de IVA resumir-se-ia a uma ínfima parte face àquela que resultou da intervenção dos demais, desde que verificados os dois elementos já abordados do abuso das normas comunitárias200.  Recomenda-se, no entanto, alguma cautela na interpretação das situações referentes à interposição fictícia de pessoas para efeitos da aplicação do art.º 19.º, n.º 3, do CIVA, que a nosso ver só se afigura prejudicial quando o terceiro fictício recupera o IVA porque liquida imposto sem base tributável real, na mesma linha de pensamento preconizada para a simulação de valor e absoluta.                                                              200 Cf. ac. Halifax, ac. cit., pp. I -  1672-1673; 1675 e 1678-1679.  
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Parece-nos assim de que a inclusão de toda e qualquer caso de simulação na limitação operada pelo art.º 19.º, n.º 3, do CIVA por mera subsunção à previsão normativa sem atender ao seu resultado efetivo consubstanciará uma violação do princípio da capacidade contributiva e da proibição do excesso, por exigência de uma duplicação de imposto cujo fundamento ultrapassa a reposição da verdade, assumindo uma natureza sancionatória que não se coaduna com a essência do Direito Fiscal e cujos efeitos criminais ou contraordenacionais estão reservados a outros ramos do Direito, mormente o Direito Infracional Tributário.  
Se esta ideia de “censurabilidade” e de “sancionamento” nos parece invocável, ainda que suscetível de contestação, quanto à simulação absoluta, mais clara nos parece para a simulação de valor. Da letra do art.º 19.º, n.º 3, do CIVA resulta uma desconsideração total do valor efetivamente pago, reduzindo a dedução a zero, quando efetivamente houve uma parte do negócio que cumpriu todos os requisitos legais substanciais e formais para sujeição a imposto, consubstanciando uma violação do princípio da capacidade contributiva e, consequentemente, da neutralidade do imposto que só em último recurso deverá ser restringido.  Em nome dos princípios constitucionais enunciados, conclui-se que tendo havido entrega do imposto faturado, e, por isso, não tendo havido prejuízo para a Fazenda Nacional, deve a Administração tributária limitar a sua atuação, optando por não efetuar a correção ou, pelo menos, cingi-la à medida necessária para a reposição da legalidade. Exigência que aliás também é veiculada pelo TJUE ao incentivar a adoção de medidas restritivas na estrita medida do 

necessário para a cobrança correta do imposto, não podendo, portanto, “ser utilizadas por forma 

a porem sistematicamente em causa o direito à dedução”201. Por outro lado, a obrigação de reembolso não fere o princípio da legalidade, na medida em que aquela não pode assumir a qualificação de sanção, “para a qual seria necessária uma base jurídica clara e inequívoca”202.  Resulta assim que as operações que envolvam uma componente abusiva em sentido lato devem ser restabelecidas e encaradas como se aquele comportamento nunca se tivesse verificado, o que permite à Administração tributária reclamar com efeitos retroativos a restituição dos montantes auferidos indevidamente pelo sujeito passivo, mas que, em sentido inverso, impõe à Administração tributária o dever de “subtrair qualquer imposto que tenha incidido sobre uma operação efectuada a jusante, imposto em relação ao qual o sujeito passivo em causa era artificialmente devedor no âmbito de um plano de                                                            201 Cf. Proc. C-110/98 a C-147/98, Gabalfrisa SL, ac. cit., pp. I – 1615-1616.  202 Cf. Ac Emsland-Stärke GmbH, ac. cit., p. I – 11613. 
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redução da carga fiscal, e, se for caso disso, deve reembolsar o montante excedente”203, sob pena de, acrescentamos nós, ser a Administração tributária a incorrer na prática de um abuso ilegítimo.  Ultimando, com o pensamento discorrido não pretendemos afirmar que comportamentos oportunistas como os simulados sejam dignos de proteção jurídica. Sem embargo, inclusive por motivos de efetiva aplicação da justiça, a premência em evitar situações fraudulentas não pode justificar a adoção de medidas desproporcionais, sem um elo de ligação ao circunstancialismo factual e aos fundamentos constitucionais de um Estado que se proclama de Direito. A existir sancionamento que seja em sede jurídica própria, cuja legitimidade não possa a qualquer momento ser posta em xeque.        
                                                           203 Cf. ac. Halifax, ac. cit., p. I – 1682 (negrito nosso). 
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Conclusões  Exposta a temática e apresentado o nosso entendimento, impõe-se sintetizar, de uma forma clara e sistemática, as principais conclusões desta investigação:   I. O surgimento do IVA em 1967 no seio da União Europeia foi fortemente inspirado no modelo francês criado por Maurice Lauré em 1954 e teve como principais premissas: i. Minimizar o risco de uma competição distorcida; ii. Reduzir eventuais obstáculos aquando da transação de bens ou realização de serviços entre os Estados Membros da União Europeia; e  iii. Tornar o mercado interno mais coeso.   II. Como forma de assegurar as premissas supra, o sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado tem sido sujeito a um processo contínuo de harmonização, marcado pela adoção de um vasto conjunto de disposições fiscais desde o Tratado de Roma em 1957.    III. A sua potencialidade prende-se essencialmente com a capacidade recolectora sob um efeito anestesiante.   IV. Por contraponto, trata-se de um imposto que implica uma máquina administrativa bem oleada e estruturada que permita o conhecimento e controlo de todo circuito económico.   V. Apesar da sua matriz comunitária, o sistema comum do IVA revolucionou o regime de tributação de mais 166 países distribuídos pelo Mundo.   VI. Portugal é um dos aderentes deste sistema, desde de 1 de janeiro de 1986. A reforma do IT, até então vigente, enquanto imposto monofásico, vulnerável a comportamentos fraudulentos e desleais entre os operadores económicos, para um imposto de base alargada caracterizou-se por um processo de transição gradual, mediante a introdução de exceções ao seu espetro através da implementação de diferentes taxas.  
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VII. O IVA define-se como um imposto geral sobre consumo de bens e serviços, presente em todas as fases do circuito económico com o objetivo de atingir o consumidor final, mediante uma tributação tendencialmente neutra assente num método subtrativo indireto, que permite aos sujeitos passivos deduzir o imposto suportado nas suas aquisições.    VIII. O direito à dedução dos sujeitos abrangidos pelas normas de incidência tributária traduz-se numa concretização ou manifestação do princípio norteador do IVA, o princípio da neutralidade, enquanto corolário do princípio da igualdade fiscal e, por conseguinte, da capacidade contributiva.   IX. Para a concretização do direito à dedução é necessária a verificação de quatro elementos essenciais: subjetivo, objetivo, formal, e temporal, previstos nos n.ºs 1 e 2 do art.º 19.º do CIVA.  X. Ainda que não seja liquidado IVA, por isenção completa prevista nos arts.º 14.º e 15.º, ambos do CIVA, ao sujeito será sempre conferido o direito a deduzir o imposto que suportou nos seus inputs.  XI. As isenções incompletas constantes dos arts.º 9.º e 53.º, ambos do CIVA, colocam em causa a neutralidade do imposto, pois o adquirente, ainda que sujeito passivo de IVA com a faculdade de deduzir o IVA que suporta, naquela transação específica, não o poderá concretizar. Estas isenções dão azo a que o imposto seja ocultado no preço, como se de um gasto ou despesa se tratasse.  XII. A isenção não é o único fator desvirtuante da neutralidade do IVA. As exceções consagradas ao direito à dedução, em particular o art.º 19.º, n.º 3, do CIVA, suscitam problemas de compatibilização não só com o princípio da neutralidade mas também perante outros princípios constitucionais estruturantes de um Estado de Direito e Democrático.  
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XIII. Atendendo a que o direito à dedução é uma manifestação do princípio da neutralidade, toda e qualquer restrição deve assumir-se como uma excecionalidade, apenas em determinadas situações devidamente fundamentadas, admitida nos casos especialmente previstos pela Diretiva IVA, devendo aplicar-se nos mesmos moldes a todos os Estados Membros.  XIV. Segundo o instituído pelo art.º 19.º, n.º 3, do CIVA, em caso de simulação, o possuidor de uma fatura fica vedado de abater o imposto constante da mesma, ainda que a simulação tenha sido meramente parcial.  XV. Esta norma, enquanto norma especial antiabuso, surge como uma forma de reação do ordenamento jurídico perante um comportamento fraudulento, nocivo para o sistema jurídico-fiscal, a par de outros institutos fiscalmente consagrados, como a cláusula geral antiabuso e o abuso de direito ou das normas comunitárias de construção do TJUE.   XVI. O instituto da simulação de negócios jurídicos encontra a sua génese no Direito Civil, regulado nos termos dos arts.º 240.º a 243.º do CC.   XVII. Estamos perante um instituto aflorado no Direito Romano, utilizado na época clássica principalmente em matérias de carácter matrimonial, cuja cominação legal consistia na nulidade tanto para o simulado simplesmente por simulado como para o dissimulado por ser proibido.  XVIII. O regime hoje estabelecido é fruto de todo um desenvolvimento dogmático, fortemente influenciado pelos trabalhos desenvolvidos a partir dos séculos XIV e  XV, em especial com os jurisconsultos italianos nos séculos XVII e XVIII.   XIX. No nosso ordenamento, esta figura era encarada com um atentado às ordenações do reino, pelo que em particular as Ordenações Manuelinas previam uma enumeração exemplificativa de casos simuláveis praticados contra credores, outras pessoas ou em desrespeito das ordenações, para os quais estabeleciam a nulidade do ato simulado juntamente com outras sanções de perda dos bens simulados e exílio, Livro IV, Título XV.  
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 XX. Para fins do CC de Vaz Serra, a caraterização como negócio simulado depende da existência de três elementos estruturantes: de um pactum simulationis, de uma divergência intencional e de uma finalidade de enganar terceiros.  XXI. Estes elementos permitem distinguir o instituto da simulação de outras figuras, como a reserva mental, a falta de consciência da vinculatividade ou a coação física, art.º 246.º do CC, o erro na declaração, art.º 247.º do CC, as declarações não sérias, art.º 245.º do CC, o negócio fiduciário, o negócio indireto, a falsidade e a fraude à lei.  XXII. Podemos agrupar a simulação, em função da motivação que encerra a simulação e da sua incidência, em dois grupos: i) a simulação inocente e a fraudulenta e ii) a simulação absoluta ou relativa. Por sua vez, esta última subdivide-se em relativa quanto ao preço, ao tipo negocial ou por interposição de fictícia de pessoa.    XXIII. O negócio simulado, seja qual for a modalidade, diz-se nulo por via do art.º 240.º, n.º 2 do CC, invocável por qualquer interessado, a todo o tempo, sem necessidade de intervenção judicial, art.º 286.º, salvo perante terceiros de boa-fé, art.º 243.º do CC.  XXIV. Nas hipóteses de simulação relativa, nas quais é possível autonomizar um negócio real, efetivamente pretendido, este será válido ou inválido segundo os requisitos de validade previstos para o seu tipo negocial, como se a simulação nunca se tivesse verificado.   XXV. Para efeitos de prova, a prova documental apresenta-se como o meio de prova por excelência, sendo admissível a prova testemunhal e por presunções judiciais como forma de complemento da primeira, segundo uma interpretação restritiva do art.º 394.º do CC.   XXVI. O Direito Fiscal, enquanto ramo de Direito transversal e de sobreposição, importa conceitos de outros ramos do Direito, pelo que tendo por base o art.º 11.º, n.º 2, da LGT, dever-se-á atender, prima facie, ao sentido original dos mesmos, sem nunca 



83 
esquecer que tais conceitos são frequentemente adaptados pelo legislador fiscal ao modo de configuração do imposto em causa.  XXVII. No Direito Fiscal não é possível encontrar uma noção de simulação, limitando-se o legislador a estatuir os seus efeitos, especificamente no nosso art.º 19.º, n.º 3, do CIVA e genericamente no art.º 39.º da LGT.   XXVIII. Tendo presente a definição do art.º 240.º do CC, e adaptando-a às especificidades do Direito Fiscal, definimos a simulação neste ramo do Direito como divergência dolosa entre a vontade declarada e a vontade real, compactuada entre as partes, com o objetivo de reduzir e eliminar a carga fiscal ou inclusive de auferir um reembolso, que provoque uma lesão real e efetiva na arrecadação da receita tributária.    XXIX. Consideramos que a especificidade da simulação no Direito Fiscal prende-se com o elemento resultado, por força do princípio do interesse público e das exigências constitucionais com ele conexo, arts.º 103.º, 9.º, 81.º e 266.º, todos da CRP. Não é, no entanto, suficiente para proclamar a existência de uma nova figura de simulação à parte da prevista no Direito Civil. Falamos numa simulação fiscal por uma questão de comodidade jurídica, mantendo-se intocável a sua formulação concetual e os seus elementos estruturantes.   XXX. O art.º 19.º, n.º 3, do CIVA prevê especificamente duas das quatro modalidades de simulação anteriormente enunciadas: a simulação absoluta e a relativa quanto ao valor, o que não é, contudo, sinónimo de irrelevância da simulação do tipo negocial e da interposição fictícia de pessoas.   XXXI. Em caso de simulação relativa, estabelece o art.º 39.º da LGT, a tributação do negócio real. A referência expressa à simulação é a nosso ver o resultado da discussão civilística em torno da autonomização de dois negócios distintos, com implicações jurídicas também elas distintas, quando a modalidade se diz relativa.  
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XXXII. Por norma, o comércio jurídico parte da premissa de que o negócio simulado será mais penoso para o sujeito económico, o que não é substancialmente verdade. Pode ocorrer, ainda que em menor escala, que o negócio dissimulado seja mais favorável para o sujeito passivo em termos tributários. No nosso entendimento, os princípios subjacentes ao Direito Fiscal, enquanto ramo do Direito que prevê um conjunto de normas jurídicas que disciplinam as receitas públicas provenientes dos impostos, não permite que as normas tributárias sancionem condutas, ainda que lesivas. Para o efeito se reserva a competência do Direito Infracional Tributário.   XXXIII. Do mesmo modo que a Administração tributária tem o direto a liquidar adicionalmente o venha a ser apurado posteriormente em função do negócio dissimulado e a exigir a eventual restituição ou perda de alguma vantagem fiscal conferida ao sujeito passivo por via do negócio simulado, também, com fundamento na ilegalidade do ato tributário por superveniência de um facto juridicamente relevante face aos princípios constitucionais em causa, o sujeito passivo tem legitimidade para requerer a revisão ou anulação do ato tributário que incidiu sobre o negócio simulado.   Assim o exige a prossecução do interesse público, a capacidade contributiva e o próprio enquadramento legal aquando da introdução daquela norma, nos moldes já esmiuçados.   XXXIV. Por contraponto, nas situações de simulação absoluta, como é o caso típico das faturas falsas, não é possível identificar outro negócio, pois a única operação aparentemente existente não passa de uma “operação fantasma”, sem qualquer conteúdo.  XXXV. Os casos das faturas falsas são por vezes dúbios, já que se encontram no limiar entre o instituto da simulação e o da falsidade. Para essa incerteza contribui as decisões proferidas pela jurisprudência nacional que nem sempre se revelam muito claras aquando da distinção entre ambas. Enquanto que falsidade se reporta ao documento, traduzindo-se numa falsidade ideológica ou material, a simulação respeita à operação no seu todo. Para que se fale em falsidade ideológica, a que levanta mais dúvidas, releva apenas averiguar a correspondência entre a declaração e o documentado, sendo 



85 
irrelevante o elemento volitivo, por oposição à simulação, na qual este elemento subjetivo será essencial para a descoberta da simulação.   XXXVI. A simulação e a falsidade das faturas, embora normalmente configuradas com a mesma finalidade fiscal, de redução, eliminação ou diferimento da obrigação tributária, não são sinónimos. O facto de a fatura ser falsa não significa necessariamente que haja simulação. Para que esta última se verifique mantém-se a necessidade de preenchimento dos elementos que a subjazem, sob pena de subversão do conceito original.  XXXVII. A obrigação tributária é desencadeada pelo facto tributário, independentemente da vontade das partes.  XXXVIII. A liquidação do IVA é operada tendo por base a declaração periódica emitida pelo sujeito passivo, art.º 29.º, n.º 1, al. c) do CIVA, a qual se presume verdadeira e de boa-fé. Aquando da liquidação poderá a Administração tributária declarar a existência da simulação, bastando para tanto a invocação de indícios sérios, credíveis e objetivos, devidamente fundamentados, da inexistência da operação, por força da conjunção dos arts.º 74.º, n.º 1, e 77.º da LGT. As eventuais correções não poderão ser efetivadas por via de métodos indiretos.   XXXIX. Sobre o sujeito passivo recai o ónus de demonstrar que não existe a fundada dúvida e, correlativamente, provar os factos constitutivos do direito que se arroga: o direito à dedução (art.º 74.º, n.º 1, da LGT) – prova de facto negativo ou prova diabólica, não se podendo eximir desse ónus por insuficiência de prova, induzida dolosamente pelo próprio.  XL. Incidindo a simulação fiscal sobre o IVA, rege o art.º 19.º, n.º 3, do CIVA a limitação do direito à dedução. Esta norma especial antiabuso é especialmente desenhada para casos concretos, in casu, a simulação. O modo de reação pauta por uma rigidez na previsão e desproporcionalidade na estatuição contribuem para um quadro normativo particularmente complexo, desvirtuando a realidade. 
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 XLI. A norma geral antiabuso, prevista no art.º 38.º, n.º 2, da LGT, e o abuso das normas comunitárias não se sobrepõem, contudo, a esta norma especial.   XLII. O acionamento da norma especial antiabuso está dependente da verificação de um procedimento próprio, art.º 63.º do CPPT, e do preenchimento de quatro elementos essenciais: o elemento meio, elemento intelectual, elemento resultado e o elemento normativo.   XLIII. Enquanto que na norma geral antiabuso visa atingir negócios espiritualmente abusivos, mas nos quais não existe uma divergência de vontade entre os operadores, o art.º 39.º da LGT está construído no sentido de atacar os comportamentos claramente fraudulentos, assentes numa falácia deliberadamente provocada. Neste sentido, o art.º 39.º da LGT está para a fraude fiscal, como o art.º 38.º, n.º 2, do mesmo diploma legal, está para a evasão fiscal.   XLIV. As operações que integram a fraude fiscal limitam-se a violar normas tributárias proibitivas ou precetivas, de caráter imperativo, através do incumprimento de deveres de cooperação, sem qualquer grau de sofisticação.   XLV. Na extremidade, o planeamento fiscal enquadra-se no âmbito da própria gestão empresarial e encontra suporte nos princípios constitucionalmente consagrados, art.º 405.º do CC, como princípio materialmente constitucional, e arts.º 61.º, 80.º, al. c), e 86.º, todos da CRP, bem como nas decisões jurisprudenciais.   XLVI. Numa zona intermédia, designada de evasão fiscal, não se verifica uma violação direta da norma, mas do seu espírito, debilitando a sua estrutura por ser utilizada como um meio e/ou fim anómalo.    
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XLVII. O abuso do direito ou das normais comunitárias como nós acompanhamos resulta de uma construção da jurisprudência comunitária na sequência dos pedidos de reenvio prejudicial provenientes dos respetivos Estados Membros apresentados ao TJUE, nos termos definidos pelo art.º 267.º do TFUE, relativamente à validade e interpretação dos atos jurídicos da União Europeia.   XLVIII. Para a verificação do abuso de direito têm de estar reunidos dois elementos essenciais, cujo preenchimento terá de ser averiguado pelo órgão jurisdicional nacional: um elemento objetivo respeitante à violação da finalidade da legislação comunitária, e um outro subjetivo, relativo à artificialidade criada pelas partes com a intenção de obtenção de uma vantagem por via das disposições comunitárias.  XLIX. Embora o conceito seja de tal modo amplo que abarca a simulação, os Estados Membros podem dispor de mecanismos de prevenção e combate às artificialidades criadas, como é exemplo o nosso art.º 19.º, n.º 3, do CIVA, podendo, contudo, na falta dos mesmos, socorrer-se desta figura jurisprudencial.  L. A Administração tributária, em nome do interesse público, de uma justiça formal e material na tributação e no respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos contribuintes, nos termos dos arts.º 266.º, n.º 1, da CRP e 55.º da LGT, deverá pautar a sua atuação pelos princípios vertidos na Constituição e de acordo com as disposições impostas por lei, segundo o princípio da constitucionalidade e da legalidade.  LI. O principal desígnio do sistema fiscal, além de uma justa repartição da riqueza, prende-se com a satisfação das necessidades financeiras do Estado e demais entidades públicas, art.º 103.º, n.º 1, da CRP.   LII. A atividade financeira do Estado está necessariamente dependente da receita arrecadada e alocada para o financiamento de despesa pública, sendo a cobrança de impostos a principal fonte de receita.   
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LIII. Destarte, a relação jurídica tributária como uma relação de natureza publicista, cujos fins são próprios do Direito público, é informada por uma ideia de interesse público, isto é, a Administração tributária e o contribuinte não se encontram numa relação de paridade, porquanto prosseguem finalidades totalmente distintas, o interesse público de satisfação de necessidades coletivas no caso da Administração tributária, e o interesse particular de minimização da sua carga fiscal no respeitante ao contribuinte.  LIV. A arrecadação de receita não pode, por isso, ser considerada como um fim em si mesma, mas apenas um meio para a satisfação das necessidades coletivas. Isto significa que não pode a sustentabilidade financeira do Estado prevalecer a qualquer custo, nem justificar toda e qualquer atuação da Administração tributária ou constituir fundamento para todas as opções legislativas.   LV. Entroncado na ideia de uma tributação igualitária, arts.º 103.º, n.º 1, e 104.º, ambos da CRP, e 5.º, n.º 1, da LGT, o mecanismo de aferição da aptidão contributiva em sede dos impostos assenta na capacidade contributiva revelada pelos sujeitos passivos, ora em forma de rendimento arrecadado ora por via da despesa efetuada, art.º 4.º, n.º 1, da LGT.  LVI. No âmbito do IVA, enquanto imposto sobre o consumo, o princípio da igualdade, e por conseguinte da capacidade contributiva, é materializado pelo princípio da neutralidade do imposto, em prol de um mercado interno comunitário coeso e de uma harmonização que garanta igualdade de tratamento tributário e concorrencial.  LVII. Garantir a neutralidade fiscal é sinónimo de neutralidade concorrencial tanto do ponto de vista dos operadores económicos como do lado dos consumidores, sem efeito substitutivo.   LVIII. Neste contexto, o direito à dedução, assente sobre o método do crédito de imposto, surge como um mecanismo que permite assegurar a neutralidade do imposto, pelo que só em situações excecionais poderá ser restringido.   
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LIX. Contudo, é igualmente reconhecido pela Diretiva IVA e pelo TJUE a necessidade de combate a situações abusivas e fraudulentas, autorizando para o efeito a adoção de medidas derrogativas.   LX. Tratando-se a simulação de um instituto à partida lesivo para o Estado, para o sistema fiscal e para o mercado interno europeu no seu todo, a limitação do art.º 19.º, n.º 3, do CIVA, é admitida à luz do art.º 395.º da Diretiva IVA. Não obstante, o problema reside nos contornos da sua aplicação e a sua compatibilização com a exigência legal de entrega do imposto faturado.   LXI. Por força do princípio da proporcionalidade, art.º 266.º, n.º 2, da CRP, constatamos que há uma necessidade imperativa e efetiva de luta contra à fraude e aos constantes abusos cometidos pelos operadores económicos, em concreto a simulação, que poderá conduzir à concessão de créditos indevidos destrutivos do equilíbrio orçamental.   LXII. Poderá tal medida ser aplicada quando existe uma norma de incidência tributária, art.º 2.º, n.º 1, al. c), do CIVA, que obriga em caso da emissão de faturas falsas a entrega do imposto faturado?  LXIII. Da conjugação dos arts.º 2.º, n.º 1, al. c), e 19.º, n.º 3, ambos do CIVA, resulta a entrega de um duplo imposto sobre o mesmo facto tributário ainda que por diferentes sujeitos passivos, atendendo a que enquanto o primeiro preceito exige a entrega do imposto indevidamente faturado, o segundo ao vedar o direito à dedução permitirá à Administração tributária receber do lado do adquirente o mesmo montante de imposto entregue pelo emitente da fatura indevida.  LXIV. O mesmo se aplica na simulação de valor, pois da literalidade do art.º 19.º, n.º 3, do CIVA resulta uma desconsideração total do valor efetivamente pago, reduzindo a dedução a zero, quando efetivamente houve uma parte do negócio que cumpriu todos os requisitos legais substanciais e formais para incidência do imposto.  
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LXV. A sujeição ou não à exceção do n.º 3 dependerá da respetiva entrada dos montantes fiscais nos cofres do Estado, isto é, parece-nos que a intenção legislativa, em nome da prossecução e proteção do interesse público, ao referir expressamente a simulação absoluta e a simulação de valor, não será outra que não proteger o credor tributário, de modo a que este não fique desfalcado por conceder benefícios patrimoniais propositadamente e falsamente criados pelo sujeito passivo.   LXVI. Apenas os casos de simulação absoluta, sem qualquer materialidade, ou relativa, respeitante à alteração do valor ou de interposição fictícia de pessoas (esta apenas quando o terceiro é utilizador de faturas falsas), implicariam, a nosso ver, a afetação da receita tributária por oposição à alteração da natureza negocial.   LXVII. A inclusão de todo e qualquer caso de simulação na limitação operada pelo art.º 19.º, n.º 3, do CIVA por mera subsunção à previsão normativa sem atender ao seu resultado efetivo consubstanciará uma violação do princípio da capacidade contributiva e da proibição do excesso, por exigência de uma duplicação de imposto, cujo fundamento ultrapassa a reposição da verdade, assumindo uma natureza sancionatória que não se coaduna com a essência do Direito Fiscal.  LXVIII. A medida derrogativa é necessária e adequada, mas só será proporcional na estrita finalidade a que se dirige, maxime de proteção do erário público, sob pena de cometimento de um abuso ilegítimo da Administração tributária, enquanto representante do Estado no sistema fiscal, e de subversão dos princípios constitucionais de realização da justiça.   
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