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RESUMO 

As fragilidades inerentes ao procedimento de aplicação da cláusula geral antiabuso relevam-se 

particularmente devastadoras no respeitante à sua tramitação, prazo de caducidade e o momento 

do início da sua contagem, os destinatários do mesmo e os seus meios de reação.  

O presente estudo não se limita a identificar a razão do enfraquecimento do procedimento antes, 

procura, acima de tudo, impelir à obtenção de soluções exequíveis e fortalecedoras da norma 

procedimental.  
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Beneficiário Efetivo – Coligação – Caso Julgado 

 

ABSTRACT 

The inherent fragilities to the anti-abuse clause’s application procedure are particularly 

devastating in regards to its operation, its commencement and expiration, to its recipients and 

to their means of reaction. 

This study does not limit itself to identifying the weaknesses inherent to the procedure, 

searching instead, above all else, to create achievable solutions capable of strengthening the 

procedural rule. 

 
1 Advogada Estagiária na PRA – Raposo, Sá Miranda & Associados. Mestre em Direito, com Especialização em 
Direito Fiscal pela Universidade Católica Portuguesa. A Autora pode ser contactada através do seguinte email: 
ana.maia@pra.pt. 
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1. O PROCEDIMENTO E OS SEUS IMBRÓGLIOS 

  DA EVOLUÇÃO DO PROCEDIMENTO 

O procedimento especial de aplicação das cláusulas antiabuso, introduzido em 1999 

através do DL n.º 499/19, de 26 de outubro, pelo artigo 63.º do CPPT, destinava-se à 

liquidação de um tributo, com base numa disposição antiabuso, fosse ela geral ou 

especial. As sucessivas alterações ao normativo legal objeto de estudo afetaram pilares 

basilares do procedimento, particularmente, o âmbito de aplicação, o prazo de 

caducidade, bem como, outros aspetos que adiante serão referidos. Neste contexto, 

afigura-se necessário enunciar as várias versões deste preceito legal e, consequentemente, 

identificar as grandes alterações verificadas ao longo dos tempos.  

Da versão originária do artigo que prevê o procedimento e os seus pressupostos 

constava que este seria aplicado sempre que a liquidação de um tributo decorresse da 

observância de disposição antiabuso, sendo que o prazo para iniciar o procedimento era 

de três anos a contar da prática do ato ou da celebração do negócio jurídico que sustentava 

o esquema abusivo.  

Para além da (normal) exigência de audição prévia, é obrigatória a autorização do 

dirigente máximo do serviço ou funcionário em que este tenha delegado essa 

competência, por forma a legitimar a aplicação da cláusula para efeitos de tributação. Esta 

autorização era, inicialmente, passível de recurso autónomo, nos termos do revogado n.º 

10 do artigo 63.º do CPPT. Acresce que, se no âmbito do procedimento desencadeado 

houvesse lugar a tributação, tendo por base a aplicação da disposição antiabuso, era 

necessária – e ainda continua a ser – uma fundamentação exaustiva que legitimasse – que 

legitime – a desconsideração jurídica e consequente tributação.  

Importa salientar que a versão inicial da lei previa um procedimento especial 

autónomo que desconsiderava a construção desenvolvida pelo contribuinte. Significa isto 

que a desconsideração do esquema – para efeitos tributários – não operava através do ato 

de liquidação. A característica mais forte deste procedimento era a sua autonomia, pois a 

efetivação da eliminação da vantagem fiscal acontecia de forma global, abrangendo o 

esquema como um todo, não havendo uma limitação de efeitos em função da vantagem 

fiscal efetivamente produzida. Contudo, após a introdução da norma no ordenamento 

jurídico português, constatou-se que a aplicação do procedimento às cláusulas especiais 

não era viável, devido às grandes especificidades inerentes a cláusulas desta natureza.  
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Desta forma, o legislador procedeu à alteração do artigo 63.º do CPPT (2), através da 

Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro. Esta lei trouxe uma substancial modificação do 

procedimento de aplicação das normas antiabuso. Desde logo, verificou-se uma restrição 

no campo de atuação do procedimento, limitando-o a operar apenas no âmbito da cláusula 

geral. A verdade é que esta alteração, relativa ao âmbito de aplicação do procedimento, 

veio apenas concretizar legalmente o que já era havido como prática normal.  

Mais se diga que, a supramencionada lei não se bastou com a alteração do âmbito de 

aplicação do procedimento, mas antes terá extravasado o que seria necessário. Na versão 

originária deste preceito encontrava-se previsto um prazo de caducidade de três anos, a 

contar da prática de um ato ou da celebração do negócio jurídico que sustentava o 

esquema abusivo, para se iniciar o procedimento especial. Porém, este prazo foi revogado 

pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro. Esta revogação trouxe consigo enormes 

problemas, desde logo quanto ao prazo de caducidade a aplicar e ao momento do início 

da contagem do mesmo. Como se isso não bastasse, o legislador também decidiu extinguir 

a característica primordial e essencial deste procedimento, a sua autonomia.  

Portanto, o âmbito de aplicação da norma foi alterado, o prazo especial de caducidade 

despareceu e, para piorar, deixou de existir um procedimento autónomo, passando a 

vigorar um sistema refém da verificação de uma vantagem fiscal. Entendemos que estas 

alterações são responsáveis por grandes fragilidades no procedimento e que deverão ser 

solucionadas o mais rapidamente possível.  

No que concerne à atual redação da norma procedimental, esta comtempla as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 32/2019, de 3 de maio, a qual transpôs a Diretiva UE 

2016/1164 do Conselho, de 16 de julho, criada com a finalidade de reforçar o combate à 

elisão fiscal. Assim, o âmbito de aplicação do procedimento permaneceu inalterado em 

face da versão anterior. Já no que diz respeito à fundamentação, esta deverá conter a 

verificação concreta de todos os elementos que compõe a CGAA e demais obrigações 

impostas pelo n.º 3 do artigo 63.º do CPPT. E por fim, quanto às garantias do sujeito 

passivo, este continua a poder exercer o direito de audição, bem como a produzir a prova 

que considerar pertinente para o procedimento.  

 
2 Anteriormente, este artigo sofreu uma pequena alteração introduzida pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de 
dezembro, especificamente, no seu n.º 8 que respeitava ao prazo de resposta ao pedido de informação 
vinculativa solicitada pelo contribuinte, tendo este sido diminuído de 150 para 90 dias.  
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À semelhança da versão anterior, a disposição antiabuso só poderá ser aplicada após 

prévia autorização do dirigente máximo dos serviços, sendo certo que esta autorização 

terá de ser posterior à audição do contribuinte. Se o contribuinte não concordar com a 

liquidação notificada pela AT em resultado do procedimento desencadeado, terá em 

primeira linha de apresentar a reclamação graciosa e só depois poderá avançar para a 

impugnação judicial, caso a decisão se mantenha desfavorável.  

 

  CADUCIDADE DO DIREITO DE LIQUIDAÇÃO 

O procedimento conheceu uma alteração de enorme relevo associada à revogação do 

prazo de caducidade. Além de atualmente a norma ser omissa em relação ao prazo de 

caducidade, também o é em relação ao início da sua contagem. Como ponto de partida, 

diga-se que estando em causa uma liquidação e não havendo uma norma que estipule um 

prazo especial, deverá aplicar-se, subsidiariamente, o artigo 45.º da LGT. O prazo de 

caducidade subsidiário tem como ponto de partida o facto tributário e este será também o 

nosso ponto de partida. Conforme descreve o Acórdão do TCAS, de 30 de novembro de 

20173: 

“O acto tributário tem sempre na sua base uma situação de facto 

concreta, a qual se encontra prevista abstracta e tipicamente na lei fiscal como 

geradora do direito ao imposto. Essa situação factual e concreta define-se como 

facto tributário, o qual só existe desde que se verifiquem todos os pressupostos 

legalmente previstos para tal. As normas tributárias que contemplam o facto 

tributário são as relativas à incidência real, as quais definem os seus elementos 

objectivos. Só com a prática do facto tributário nasce a obrigação de imposto. A 

existência do facto tributário constitui, pois, uma condição “sine qua non” da 

fixação da matéria tributável e da liquidação efectuada.” 

Posto isto, resta averiguar o que é que configurará o facto tributário no âmbito de 

aplicação da norma geral antiabuso. É evidente que in casu ocorrerá o facto tributário, 

quando os pressupostos do n.º 2 do artigo 38.º da LGT estiverem preenchidos. É 

exatamente este o núcleo da questão, pois, do elenco dos requisitos da CGAA não consta 

a verificação da vantagem jurídica, senão vejamos.  

 
3 Acórdão do TCAS, de 30 de novembro de 2017, disponível em http://www.dgsi.pt/jtca.nsf/-
/F322FE8364FA8722802581EC004C605A. 
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Partindo da análise da norma objeto do procedimento – cláusula geral antiabuso – é 

inteligível que, para haver uma desconsideração (para efeitos tributários) das construções 

ou séries de construções, realizadas com abuso de formas jurídicas ou não genuínas, com 

o intuito de obter uma vantagem fiscal, não é necessário que haja uma produção efetiva 

dessas vantagens na esfera do beneficiário. Ou seja, a norma só exige que se verifique a 

existência destas construções passíveis de produzirem vantagens fiscais na esfera do 

beneficiário.  

Da letra da lei não resulta a necessidade de verificação da vantagem fiscal, consumada 

pelo aumento do rendimento do contribuinte. Pelo que, tal requisito não pode ser levado 

em consideração. Assim, haverá lugar a aplicação da norma através do procedimento – 

por verificação do facto tributário - sempre que, no âmbito de uma ação inspetiva 

desencadeada pela AT, esta tenha conhecimento das construções abusivas e verifique que 

as mesmas produzirão vantagens fiscais no futuro.  

No âmbito da decisão do Tribunal Arbitral, sob o processo n.º 420/2014-T ficou 

expresso que: 

 “se o legislador, mantendo-se na terminologia do artigo 38.º, n.º 

2 da LGT, pretendesse que o prazo em questão tivesse como referência a 

consumação da vantagem fiscal almejada com o acto ou negócio jurídico 

cuja ineficácia é visada pela aplicação da cláusula antiabuso, tê-lo-ia 

dito. A referir-se ao negócio jurídico, e não à vantagem fiscal, fica claro, 

crê-se, que o legislador pretendeu – bem ou mal – reportar-se àquele, e 

não a esta, para determinar o início do prazo que consagrou no artigo 

63.º, n.º 3 do CPPT, através da Lei nº 64-A/2008, de 31 de Dezembro. Esta 

terá sido, de resto, a motivação da alteração legislativa introduzida nesta 

matéria pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro, objecto de crítica, por 

exemplo, de Gustavo Lopes Courinha[2]. Com efeito, e como explica João 

Paulo Simões […]: “Na realidade, a anterior redação remetia a abertura 

do procedimento para os "(...) três anos a contar do início do ano civil 

seguinte à realização do negócio jurídico objeto das disposições anti-

abuso" condicionando, desta forma, a determinação daquele prazo em 

razão do momento da realização do negócio jurídico. Ora, esta realidade, 

não raras vezes, terá sido motivo suficiente para que o início do 

procedimento próprio se afigurasse como extemporâneo, tendo como 
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consequência a invocação da respetiva caducidade por parte dos 

contribuintes.”” (4)5 

Acontece que, o legislador nunca optou por incluir, como pressuposto de aplicação 

da norma, a verificação da vantagem fiscal em sede do n.º 2 do artigo 38.º da LGT, o que 

determinou o afastamento desse mesmo pressuposto para efeitos de verificação do facto 

tributário. Todavia, há um abismo entre a norma a aplicar (6) e o procedimento (7) a 

desencadear para a sua aplicação. Isto porque, a norma procedimental no seu n.º 1 contém 

a seguinte expressão: «a liquidação de tributos [(…)] segue os termos previstos neste 

artigo». Significa, portanto, que se a liquidação é apurada em função da vantagem fiscal 

produzida, então esta terá que se verificar, não por imposição da CGAA, mas sim para 

efeitos de aplicação do procedimento, uma vez que este não possuindo um ato próprio 

que determine a desconsideração das construções, socorre-se necessariamente através ato 

de liquidação8.  

Neste sentido, embora consideremos que o preenchimento de todos os requisitos 

impostos pela cláusula geral antiabuso constituem o facto tributário e determinam, por 

consequência, o início da contagem do prazo – não sendo exigida a verificação da 

vantagem fiscal – na verdade não poderá ser este o entendimento a adotar. Desde logo, 

porque o próprio preceito aplicado que estipula o prazo de caducidade, diz respeito à 

caducidade do direito de liquidação (9). Logo, a verificação do facto tributário não poderá 

considerar-se consumado, enquanto o rendimento não for colocado à disposição – 

originando a produção da vantagem fiscal – o que possibilitará a liquidação. Significa, 

portanto, que a revogação do prazo de caducidade prevista no artigo 63.º do CPPT 

decretou, ainda que indiretamente, a incrementação da verificação da vantagem fiscal nos 

 
4 Decisão do Tribunal Arbitral n.º 420/2014-T, de 31 de dezembro de 2014. 
5 Advirta-se, desde já, que a decisão do Tribunal Arbitral transcrita analisa a situação anterior a 2011, 
contudo, a argumentação constante da mesma poderá ser aplicada – ainda que necessite de ajustes – a 
situação posterior a 2011, pois, à semelhança do explicitado, entendemos que se o legislador pretende-se 
que do facto tributário se incluísse a verificação de uma vantagem fiscal, tê-lo-ia mencionado 
expressamente – o que nunca fez.  
6 Artigo 38.º, n.º 2 da LGT. 
7 Artigo 63.º do CPPT. 
8 O ato instrumental necessário para proceder à desconsideração das construções ou séries de construções 
e arrecadar o imposto devido e não pago.  
9 A este propósito João Catarino e Vasco Guimarães entendem que “O direito à liquidação traduz-se no 
direito ou dever que o Estado tem de liquidar impostos, quando constata que o contribuinte o não fez ou 
que o fez do ponto de vista da administração em quantia insuficiente, face ao valor que seria correto.” 
(CATARINO, João Ricardo e Vasco Branco Guimarães (2017) – Vol. I – Princípios Gerais da Fiscalidade 
Interna, Almedina). 
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pressupostos do facto tributário, pois só aí se encontrarão preenchidos os requisitos 

necessários para a instauração do procedimento.  

Assim, consideramos que atendendo ao procedimento de aplicação da cláusula geral, 

o prazo de caducidade deverá ser aplicado quando haja efetivamente lugar a uma 

liquidação, isto é, quando haja a produção parcial ou total da vantagem fiscal.  

A obscuridade da incerteza refletida nas normas analisadas é reveladora da falta de 

coerência e determinação do legislador fiscal, que amedrontado com o contribuinte astuto 

tenta criar escapes e armadilhas que garantam a atuação do Estado. 

 

  O BENEFICIÁRIO EFETIVO E O SEU ALIADO 

A eliminação da vantagem fiscal através do ato de liquidação carece de destinatário. 

Neste sentido, parece claro e evidente que o destinatário da aplicação da norma seria o 

beneficiário da vantagem fiscal usufruída indevidamente. Contudo, na prática, a 

concretização deste entendimento comporta algumas dificuldades. Para melhor 

compreensão, imagine-se o seguinte esquema abusivo:  

A sociedade Mente Brilhante S.A é detida por dois acionistas, Duarte e Leonor. Os 

acionistas da Mente Brilhante S.A são casados e fundaram juntos esta empresa no ano 

de 2012. No ano de 2015, a empresa registou um grande crescimento, gerando um lucro 

significativo. Aquando da tomada de decisão acerca da distribuição de dividendos desse 

ano, o casal verificou que, caso optasse pela distribuição de dividendos, teria de declarar 

o rendimento para efeitos de IRS, ficando sujeito à tributação prevista no artigo 71.º do 

Código de IRS. Foi então que decidiram que a distribuição de dividendos não era o 

melhor caminho para obter aqueles rendimentos. Por isso, criaram uma holding, a Génio 

Luminoso SGPS, Lda. Posteriormente, venderam as ações que detinham na Mente 

Brilhante S.A à Génio Luminoso SGPS, Lda..  

Acontece que, a Génio Luminoso SGPS, Lda. não possuía os meios necessários para 

proceder ao pronto pagamento do valor das ações. Desta forma, contraiu uma dívida 

para com os acionistas, ficando obrigada a pagar o preço da compra das ações de forma 

faseada nos anos subsequentes. No ano x, a sociedade Mente Brilhante, S.A. distribuiu 

os dividendos à SGPS e, após a referida distribuição, procedeu ao pagamento de uma 

pequena parte do empréstimo aos acionistas (credores). No ano seguinte, voltou a 
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manobrar o mesmo ciclo de transações. Primeiro, procedeu à distribuição de dividendos 

da Mente Brilhante S.A. para a SGPS e, posteriormente, procedeu ao pagamento parcial 

do empréstimo contraído junto dos acionistas. Tal ciclo de distribuição de dividendos, 

mascarado de pagamento do empréstimo, foi se repetindo em anos seguintes.  Através 

desta transação (venda de ações), os acionistas passam a deter um crédito em relação à 

SGPS, obtendo o rendimento pretendido – dividendos – embora revestindo uma natureza 

diferente e, consequentemente, afastando a tributação devida.  

O esquema supra apresentado corresponde, ainda que descrito de uma forma 

muitíssimo simples, à construção mais usual levada a cabo pelo contribuinte que pretende 

distribuir os dividendos, sem que tal implique uma tributação.  

Perante este caso prático, diremos que os beneficiários da vantagem fiscal serão os 

acionistas, concretamente o Duarte e a Leonor. Portanto, o processo de aplicação da 

CGAA seria dirigido a estes intervenientes e, consequentemente, seriam praticados dois 

atos de liquidação, cada um dirigido a cada beneficiário. 

Conforme já mencionado, a tributação de dividendos está sujeita ao regime previsto 

no artigo 71.º do Código de IRS, a uma taxa liberatória, sujeita a retenção na fonte a título 

definitivo. Através da aplicação da CGAA, esta transação deixaria de ser tratada como 

um empréstimo – apenas para efeitos fiscais – e passaria a consistir em distribuição de 

dividendos. A desconsideração da construção implica a restituição do valor do imposto 

que deveria ter sido retido na fonte, antes da distribuição. E é justamente neste ponto, que 

surge o primeiro conflito. 

A entidade obrigada a reter o imposto devido na fonte é a sociedade Génio Luminoso 

SGPS, Lda., uma vez que esta, realmente, não está a proceder ao pagamento de uma 

dívida, mas sim à distribuição de dividendos. Ora, como é sabido, sempre que esteja em 

causa a retenção na fonte a título definitivo, são aplicadas as regras da responsabilidade 

em caso de substituição tributária, nos termos do artigo 28.º da LGT.  

No âmbito deste regime, a entidade está obrigada a reter o imposto – in casu, a Génio 

Luminoso SGPS, Lda – e posteriormente entregar ao Estado esse montante. Ora, na 

eventualidade de incumprir tal obrigação, responderá pelo seu pagamento, ficando os 

substituídos – Duarte e Leonor – desonerados deste encargo. Acontece que, tal só fará 

sentido caso haja verdadeiramente uma retenção o que, nestas situações, não acontece. 

Os acionistas recebem o valor integral, não havendo qualquer acréscimo patrimonial 
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indevido na esfera do substituto. Perante tal facto, o legislador contemplou (10) uma 

solução bastante inovadora e benéfica para a entidade obrigada à retenção, desonerando-

a de qualquer responsabilidade, quando se verifique que o substituto não reteve qualquer 

valor, não tendo em sua posse qualquer valor que não lhe pertence. Esta solução veio 

determinar a responsabilização total do beneficiário da vantagem fiscal, pois foi este que 

tomou indevidamente o valor integral, incluindo o valor que deveria ter sido retido.  

Porém, na mesma altura, surgiu o n.º 5 do artigo 38.º da LGT, que dada a sua 

pertinência cumpre transcrever: “Sem prejuízo do número anterior, quando o substituto 

tenha ou devesse ter conhecimento daquela construção ou série de construções, devem 

aplicar-se as regras gerais de responsabilidade em caso de substituição tributária.”  

Ora, esta disposição vem desfazer a solução constante do n.º4, pois, se estamos 

perante um negócio abusivo, construído no abuso de normas jurídicas e com intenção, 

(sublinhe-se intenção) de beneficiar de uma vantagem fiscal, desvirtuando a situação de 

facto, é claro e evidente que o substituto sabe que se está a distribuir dividendos – ainda 

que revestindo outra natureza – tem que proceder à retenção na fonte. Por outras palavras, 

não obstante a iniciativa do legislador em responsabilizar apenas o beneficiário no que 

concerne ao pagamento do imposto, a verdade é que o n.º 5 do mesmo preceito legal, veio 

desconstruir este caminho. Assim, a janela inovadora aberta pelo n.º 4, foi obstruída pela 

n.º 5, sendo praticamente inutilizada em termos práticos. 

Esta questão transporta-nos a um outro ponto crítico. Imagine-se que após se 

consumar a total distribuição de dividendos, o beneficiário da vantagem fiscal e também 

titular da entidade obrigada a reter na fonte decide alienar a dita entidade a um terceiro. 

Após a referida alienação, é desencadeada uma ação inspetiva e a transação tida como 

empréstimo passa a ser considerada como distribuição de dividendos. Ou seja, através da 

desconsideração, a AT exige o imposto não retido efetivamente ao substituto, por força 

do n.º 5 do artigo 38.º da LGT. Aliás, o contribuinte experiente e altamente conhecedor 

das normas fiscais, pode prever exatamente esta questão. Distribui os dividendos e depois 

desfaz-se da sociedade para que, caso haja uma ação inspetiva, o valor não retido não lhe 

ser exigido, por intermédio da sociedade. É um problema real e para a qual não há solução.  

Embora a lei consagre o direito de regresso neste casos, nos termos da alínea a) do n.º 

12 do  artigo 63.º do CPPT, a verdade é que a entidade obrigada a reter o imposto terá 

 
10 No n.º 4, do artigo 38.º da LGT.  
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que adiantar o dinheiro, procedendo à sua entrega e, só depois, poderá fazer valer o seu 

direito junto do beneficiário efetivo da vantagem. Salientando que correrá sempre o risco 

de nunca ver o seu direito ressarcido, caso o beneficiário não possua dinheiro ou bens 

para satisfazer a sua pretensão. Há aqui uma clara violação do princípio da capacidade 

contributiva11 e do princípio da tributação com respeito pela justiça material (12). 

 

2. A COLIGAÇÃO 

A temática relacionada com o destinatário da aplicação da cláusula geral não se esgota 

no seu apuramento. Como vimos, em sede do mesmo esquema abusivo podemos ter 

vários destinatários de aplicação da norma, o(s) beneficiário(s) efetivo(s) da vantagem 

fiscal e o responsável substituto. Ou seja, perante a mesma ação inspetiva e a adoção do 

mesmo procedimento poderão ser emanados vários atos de liquidação dirigidos aos 

intervenientes passivos do procedimento em causa13. Esta eventualidade evidencia a 

possibilidade de através de uma só construção abusiva e no âmbito da mesma ação 

inspetiva, serem praticados atos de liquidação em relação a destinatários diferentes.  

Recuperando o caso prático acima exposto, os sujeitos passivos da relação tributária 

em causa eram o Duarte, a Leonor e a sociedade Génio Luminoso SGPS, Lda. Através da 

desconsideração do esquema abusivo, o Duarte e a Leonor responderiam como 

beneficiários efetivos da vantagem fiscal e a sociedade Génio Luminoso SGPS, Lda. 

como entidade substituta. Em termos práticos, o processo de aplicação da cláusula geral 

culminaria numa de duas situações: a) prática de dois atos de liquidação diferentes, 

relativamente ao Duarte e à Leonor, beneficiários efetivos da vantagem fiscal; b) a prática 

de um ato de liquidação contra a entidade substituta, que deveria ter retido o imposto e 

não o fez.  

 
11 Artigo 104.º, n.º 2 da CRP. 
12 Artigo 5.º, n.º 2 da LGT. 
13 Revela-se importante esclarecer que a pluralidade de atos de liquidação só se afigura possível caso haja 
mais do que um beneficiário efetivo da vantagem fiscal. Nas situações em que é demandado o substituto – 
o responsável pela retenção na fonte – aí apenas será liquidado ao próprio, inexistindo pluralidade de atos. 
Contudo, esta salvaguarda levanta uma outra questão interessante: se a vantagem fiscal está na esfera 
económica dos beneficiários efetivos e não na do substituto, a liquidação operará a que sujeito passivo? 
Adiante-se desde já parte da resposta: não poderá ser liquidada aos beneficiários e ao substituto 
simultaneamente, sob pena de o Estado ver o imposto duplamente ressarcido. Seguindo o princípio da 
capacidade contributiva deveriam os beneficiários restituir o imposto devido, pois na verdade são estes que 
o detêm. Não obstante a tese aqui explanada, entendemos que é de enorme importância realçar esta questão.  
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O que significa que na hipótese a), se os sujeitos passivos optarem pela impugnação, 

existirão duas impugnações judiciais – existindo a probabilidade de correr termos em 

tribunais diferentes – com a particularidade de a fundamentação factual ser exatamente a 

mesma, uma vez que foi através da desconsideração do mesmo esquema abusivo que 

nasceram as liquidações ora impugnadas. 

Claro que, o pedido será diferente, pois estarão em causa atos de liquidação diferentes, 

contudo, o facto gerador é exatamente o mesmo. Ora, tal enquadramento leva-nos 

exatamente para a mesma questão apreciada no âmbito do ato administrativo. Pois, 

correndo duas ações sobre os mesmos factos, em tribunais diferentes, haverá o risco de 

serem proferidas decisões diferentes. Isto é, pode acontecer que um tribunal opte por 

considerar o esquema abusivo e, consequentemente, julgar improcedente a impugnação 

intentada, originando a obrigação de pagar o imposto por forma a eliminar a produção da 

vantagem fiscal indevida e, outro tribunal, em relação a um sujeito passivo distinto, 

considerar que o esquema que sustenta a liquidação não é abusivo julgando procedente a 

ação de impugnação e, consequentemente, absolver o autor do pagamento do imposto 

liquidado. É claro e evidente que isto não pode ocorrer, sob pena, uma vez mais, de violar 

princípios basilares como a segurança e a confiança jurídica.  

A este propósito surge um mecanismo legal de enorme relevância para a problemática 

apresentada: a Coligação, prevista no artigo 12.º do CPTA. Através deste mecanismo 

legal podem vários autores coligarem-se na mesma ação, caso “a causa de pedir seja a 

mesma e única ou os pedidos estejam entre si numa relação de prejudicialidade ou de 

dependência, nomeadamente por se inscreverem no âmbito da mesma relação jurídica 

material;”(14) ou “sendo diferente a causa de pedir, a procedência dos pedidos principais 

depende essencialmente da apreciação dos mesmos factos ou da interpretação e aplicação 

dos mesmos princípios ou regras de direito.”15 Embora o artigo comece por afirmar que 

os autores “podem”, transmitindo a ideia que este instituto é apenas uma faculdade, a 

verdade é que em sede do procedimento especial de aplicação da CGAA este instituto 

deveria ser obrigatório, pois, caso as partes não usufruam desta faculdade, existe o risco 

de em relação os mesmos factos, sejam proferidas decisões completamente contraditórias. 

 
14 Art. 12.º, n.º1, al. a) do CPTA. 
15 Art. 12.º, n.º1, al. b) do CPTA. 
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É fundamental que a decisão acerca de um esquema abusivo, legitimador de vários 

atos de liquidação, seja discutida em sede da mesma ação, garantindo dessa forma que a 

mesma sentença produz os mesmos efeitos em relação a todos os intervenientes passivos 

da relação jurídica tributária.  

 

3. A SUCESSÃO DE ATOS DE LIQUIDAÇÃO TRAVADA PELO CASO JULGADO 

A revogação do procedimento autónomo acarretou graves consequências pois, não 

sendo possível proceder à neutralização total do esquema, a única forma que a AT tem de 

eliminar a vantagem fiscal produzida consiste na emissão sucessiva de atos de 

liquidação16. Significa, portanto, que tais atos serão instrumentais no âmbito de aplicação 

da cláusula geral antiabuso. Sucede que, como já mencionado, é frequente que a vantagem 

fiscal se verifique de forma faseada, isto é, a sua produção se prolongue no tempo.  

Neste sentido, caso a vantagem fiscal não seja adquirida de uma só vez, a AT não 

poderá neutralizar através de um só ato o esquema abusivo. Terá de eliminar a produção 

da vantagem na medida em que esta é produzida ou verificada. Portanto, em sede de um 

único esquema abusivo e tendo como destinatário um só sujeito passivo, é possível ter 

mais do que uma liquidação. Ora, conforme evidenciado no ponto anterior, o sujeito 

passivo poderá impugnar judicialmente cada ato de liquidação. É exatamente em relação 

a esta possibilidade que surge um dos problemas mais complexos. 

Imagine-se que o mesmo sujeito passivo é notificado de vários atos de liquidação, 

referentes às alegadas vantagens fiscais insurgentes do esquema desenvolvido pelo 

mesmo. Na verdade, embora existam vários atos de liquidação, a sua fundamentação parte 

dos mesmos factos, isto é, do mesmo esquema considerado abusivo. Ora, caso o sujeito 

passivo recorra aos meios de reação judicial – impugnação judicial – existirão tantas ações 

de impugnação, quantos atos de liquidação (17).  

 
16 Na hipótese de a vantagem fiscal não se produzir de uma só vez. 
17 A este propósito, e apenas como um breve apontamento, carece de particular atenção a hipótese de 
existirem várias ações de impugnação, sem que haja uma sentença proferida. Nessa medida, enquanto não 
houver uma decisão que transite em julgado, não haverá caso julgado. Todavia, parece fundamental que, 
após a impugnação da primeira liquidação, as restantes (caso existam) sejam suspensas, uma vez que existe 
uma relação de prejudicialidade entre as ações. O direito civil contém um instituto a aplicar nestas situações, 
nomeadamente a litispendência, contudo, para que possa ser aplicada tem que haver “(…) repetição da 
mesma ação em dois processos, depende, pois, da verificação cumulativa da identidade de sujeitos, do 
pedido e da causa de pedir (…)” (Acórdão do STJ, de 6 de Julho de 2017, disponível em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/0fbef250d4a82f1b8025815500576282?
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Esta conjuntura reúne os ingredientes perfeitos para a verificação de sentenças 

contraditórias, em relação ao mesmo esquema, implicando necessariamente um cenário 

de desigualdade inerente à mesma situação controvertida. Por forma a solucionar esta 

questão, cumpre analisar o instituto do caso julgado que, embora seja uma figura típica 

do Direito Civil, poderá em muito beneficiar o procedimento tributário, 

fundamentalmente no que concerne à problemática em análise.   

Ora, por força dos artigos 619.º, n.º 1 e 628.º do CPC, haverá caso julgado sempre que 

se verifique a preclusão dos meios de impugnação da decisão proferida. Por outras 

palavras, haverá caso julgado sempre que a sentença transite em julgado. Todavia, este 

instituto subdivide-se em duas vertentes; a positiva designada por “autoridade do caso 

julgado” e a negativa enquadrada no âmbito da exceção do caso julgado.  

Para que se possa invocar a exceção do caso julgado é necessário que se verifique a 

tríplice identidade (18), que consiste na identidade quanto aos sujeitos, pedido e causa de 

pedir, no âmbito da segunda ação. Contudo, uma vez que as ações têm por base atos de 

liquidação distintos, não se verificarão estes pressupostos e, por consequência, não haverá 

lugar à invocação da exceção. A inadmissibilidade da exceção do caso julgado perante a 

existência de vários atos de liquidação, baseados na desconsideração do mesmo esquema 

não impede a aplicação deste instituto na sua vertente positiva, concretizada na autoridade 

do caso julgado.  

A este propósito, JOSÉ LEBRE DE FREITAS entende que “o efeito positivo do caso 

julgado, pressupondo igualmente a identidade das partes, assenta sempre na existência 

duma relação de prejudicialidade entre a primeira e a segunda ação: na primeira terá 

de ser decidido questão jurídica cuja resolução constitua pressuposto necessário da 

 
OpenDocument), o que in casu não poderá ser aplicado, pois as ações partem de atos de liquidação 
diferentes. Esta questão necessita de intervenção urgente, sob pena de serem proferidas sentenças 
contraditórias entre si, em relação à mesma questão prejudicial. Admitindo que este problema não é de fácil 
resolução, dada a necessidade de resposta legal deverá aplicar-se subsidiariamente o direito civil, no que 
respeita à suspensão da instância nos termos do artigo 272.º do CPC. Desta forma, havendo a mesma causa 
prejudicial no âmbito da primeira e da segunda ação, este instituto determinará a suspensão da instância da 
segunda ação, enquanto não for proferida sentença relativa à primeira ação. Assim que for conhecida a 
sentença da primeira ação, a questão deixa de estar inserida na suspensão da instância e passa a haver caso 
julgado.  
É ainda de considerar a apensação, nos termos do artigo 28.º do CPTA, contudo esta solução poderá ser 
mais onerosa, uma vez que pressupõe sempre uma reação aos atos de liquidação sucessivos e requerimento 
para apensar todos os processos relativos aquele esquema abusivo. Todavia, é uma solução válida e viável. 
18 Artigo 581.º, n.º 1 do CPC. 
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decisão de mérito a proferir na segunda, nomeadamente por respeitar a causa de pedir 

ou uma exceção perentória”. (19) 

Este entendimento é seguido pelo STJ, no âmbito do proc. n.º 1565/15.8T8VFR-

A.P1.S1, de 5 de Dezembro de 201720, acórdão esse que estabelece que “A função 

positiva opera por via de “autoridade de caso julgado”, que pressupõe que a decisão de 

determinada questão – proferida em ação anterior e que se inscreve, quanto ao seu 

objeto, no objeto da segunda – não possa voltar a ser discutida.” 

A autoridade do caso julgado reveste uma particularidade muito interessante: a 

possibilidade de invocar o caso julgado perante a ausência da tríplice identidade. A este 

propósito, refira-se que se este instituto apenas se efetivasse no âmbito da tríplice 

identidade, estaria a abrir-se a porta à repetibilidade de discussão de matérias e factos já 

julgados e alvos de sentença.  Neste sentido, a vertente positiva abrange estas situações, 

garantindo a vinculatividade da decisão proferida pelo Tribunal, sendo esse o seu 

pressuposto essencial. A autoridade do caso julgado vincula, assim, todas as questões 

diretas e essenciais que compõem a decisão da causa.  

Transportando para a situação em análise, entre todas as ações de impugnação 

referente aos diversos atos de liquidação haverá não só identidade das partes, pois os 

autores das impugnações serão sempre os sujeitos passivos constituídos no âmbito do 

procedimento desencadeado pela AT e a ré será sempre a própria AT, como também 

haverá uma relação de prejudicialidade entre as ações em curso. Saliente-se que, caso a 

coligação entre os autores das impugnações seja obrigatória, a sentença será a mesma 

para todos os intervenientes e fará caso julgado na sua plenitude, tornando a questão da 

identidade das partes um dado praticamente adquirido. Assim, reunidas as condições de 

admissibilidade do chamamento do caso julgado na sua vertente positiva, deverá este ser 

um recurso conferido às partes por forma a evitar a repetição de discussão de factos já 

julgados em sentença anterior e afastando uma eventual contradição. 

Concluindo, na eventualidade de uma ação de impugnação ser julgada procedente, 

sendo o esquema considerado lícito e conforme às normas de direito aplicável, os autores 

 
19 FREITAS, José Lebre (2019) – “Um Polvo chamado Autoridade do Caso Julgado”, Revista da Ordem 
dos Advogados III-IV. 
20 Acórdão do STJ, de 5 de dezembro de 2017, disponível em http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/-
/B2074A7D03F4D3CE802581F3003673FD. 
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serão absolvidos do pagamento do ato de liquidação, não podendo desencadear qualquer 

ação inspetiva posterior, que tenha por base o esquema de planeamento alvo de sentença.  

Acresce ainda que, na hipótese de existirem outras ações de impugnação referentes a 

outros atos de liquidação posteriores (21), com o trânsito em julgado da decisão da primeira 

ação, as posteriores deverão ser extintas. Já na eventualidade de a ação ser julgada 

improcedente, por provado o caráter abusivo do esquema desenvolvido pelos sujeitos 

passivos, o caso julgado produzirá os seus efeitos, dispensando a discussão da mesma 

matéria que sustenta a primeira ação, apenas havendo lugar a discussão nas possíveis 

ações posteriores dos montantes a liquidar.  

A solução apresentada tem como principal objetivo garantir a vinculatividade das 

decisões judiciais, conferindo-lhes autoridade e salvaguardando a segurança jurídica de 

todos os intervenientes. Desta forma, é colmatado um dos principais problemas 

associados à aplicação da norma geral antiabuso, originado pela revogação do 

procedimento autónomo especial. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O combate à elisão fiscal é um dos desafios enfrentados pelos Estados, que veem a 

arrecadação de receita por vezes influenciada pela construção de planeamentos fiscais 

altamente abusivos e prejudiciais. Neste contexto, a missão primordial é desenvolver 

mecanismos de reação que assegurem a neutralização desses esquemas. A consagração 

de uma cláusula geral antiabuso não garante, por si só, a missão assumida. É imperativo 

que a adoção deste mecanismo opere por meio de um procedimento exímio e altamente 

eficaz.  

As sucessivas alterações ao normativo legal em análise afetaram pilares do 

procedimento, tais como a sua autonomia, o seu âmbito de aplicação, o prazo de 

caducidade e requisitos de tramitação, suscitando questões de elevada complexidade. 

Arriscaríamos a afirmar que o legislador não garante um procedimento exímio e capaz 

de combater os enormes desafios que a aplicação da CGAA poderá acarretar. De nada 

 
21 Suspensas até trânsito em julgado da primeira ação, em concordância com o descrito na nota de rodapé 
n.º 17.  
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servirá uma cláusula suficientemente eficaz no combate à evasão fiscal, se o seu veículo 

de aplicação se revela complexo, débil e obsoleto. 

É certo que as soluções apresentadas para cada uma das questões comportam em si 

um caráter inovador, contudo não deverão ser desconsideradas, pois são mecanismos 

importantes no âmbito de resolução de problemas nucleares do procedimento de 

aplicação da CGAA. 

Certos de que a temática em análise suscitará considerações díspares, realçamos que 

o enfoque deverá sempre incidir sobre o combate à construção de esquemas astutamente 

desenvolvidos pelo contribuinte, que se assemelhando a um polvo, bom predador, 

composto por uma só cabeça, mas detentor de oito braços, grangeia o universo alvo.  


