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         Deus quer,  
o Homem sonha,  

a obra nasce.

        
(Fernando Pessoa)
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À memória da minha avó Ortênsia,

Aos meus pais, Francisco e Madalena,

Ao meu noivo, Diogo Figueiredo Ferreira.
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NOTA PRÉVIA

Corresponde o presente trabalho, com ligeiras modificações de ca-
riz formal, à dissertação de Mestrado em Ciências Jurídico-Políticas, 
com menção em Direito Fiscal, por nós apresentada à Faculdade de 
Direito da Universidade de Coimbra em julho de 2016, a qual foi dis-
cutida em provas públicas em 23 de setembro de 2016, perante um Júri 
constituído pelo Senhor Professor Doutor José Casalta Nabais, pela 
Senhora Professora Doutora Maria Matilde Lavouras e pela Senhora 
Doutora Marta Costa Santos.

O texto que, destarte, ora se dá à estampa busca fazer incidir mais 
ampla luz sobre um tema cuja multiforme problematicidade é bem no-
tória. Quanto se expende nas linhas que aqui poderão ler-se dará ideia 
daquela que é, no momento, a nossa posição sobre o mesmo, sendo 
certo que nos é sumamente grato, através desta oportunidade, poder 
dialogar com o leitor, em mais vasto auditório, acerca de assunto que, 
além de revestir-se de flagrante interesse, se antolhará por largo tem-
po, cremos, fértil alfobre de pertinentíssimas reflexões jus-doutrinais.

Pedimos vénia para, aproveitando o ensejo, dirigir os nossos mais 
penhorados agradecimentos ao Senhor Professor Doutor José Casalta 
Nabais, que orientou este estudo, pelos sábios ensinamentos que nos 
transmitiu e pelas valiosas sugestões que nos deu, bem como à Senhora 
Professora Doutora Maria Matilde Lavouras e ao Senhor Professor 
Doutor David Magalhães, por todo o apoio e constante incentivo que 
nos patentearam ao longo deste percurso. 
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PREFÁCIO

“Uma vontade de sono no corpo, / um desejo de não pensar na 
alma, / e por cima de tudo uma transparência lúcida do entendimen-
to retrospectivo...”. Estes versos de Fernando Pessoa1 caracterizam, 
de forma genérica, a reflexão crítica que a autora faz em torno do 
regime da transparência fiscal consagrado no artigo 6.º do Código do 
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas. Só não dizemos 
que a caracterizam de forma perfeita, porquanto faz também uma 
análise prospetiva.

A leitura da obra permite o contacto com as duas grandes perspe-
tivas em matéria de tributação do rendimento gerado pelas pessoas 
jurídicas, maxime pelas sociedades. Compreensivelmente, começa por 
analisar aquela que é, em sua opinião, a problemática jurídica inerente 
à transparência fiscal: a questão da determinação do sujeito sobre o 
qual deve incidir a tributação. Analisa, a este propósito, a questão da 
incidência tributária, alternando entre a argumentação que defende 
que o imposto deve incidir diretamente sobre o rendimento gerado 
pelas sociedades que, sendo pessoas jurídicas, poderiam ser sujeitos 
tributários ou, pelo contrário, se deve optar por aqueloutra posição 
que sustenta a impossibilidade de tributação do rendimento na esfera 
das sociedades, sendo então tributável apenas na esfera dos respetivos 
sócios. 

1. Álvaro de Campos, in “Poemas”.
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O trabalho que sustenta a obra permite-lhe comparar os regimes 
português, espanhol e de outros países, culminando, no capítulo V, 
com uma reflexão crítica sobre o regime atualmente consagrado em 
Portugal. Nesta abordagem não deixa de referir as falhas do sistema, 
sobretudo as incongruências como as que resultam de situações em 
que o legislador, apesar de não permitir a existência de sociedades 
profissionais unicamente constituídas por pessoas coletivas, permite 
que as mesmas entidades sejam sócias nos casos em que a entrada sirva 
apenas para fortalecer o capital social e, ao mesmo tempo, vedar igual 
possibilidade a uma pessoa física. Alerta ainda para a possibilidade de 
esta opção poder ser contornada com a criação de sociedades comer-
ciais com um objeto social interdisciplinar, opção esta que permite 
alcançar um aforro fiscal de duvidosa conformidade com o regime 
legal, mas cuja criação tem vindo a massificar-se. 

Não deixou a autora de considerar também a questão da carateri-
zação das sociedades transparentes e dos grupos transparentes, bem 
como as manifestações da desconsideração da transparência fiscal in-
ternacional e o impacto que a norma do art.º 66.º do Código do IRC 
pode ter na imputação de rendimentos a entidades não residentes su-
jeitas a um regime fiscal privilegiado. 

Note-se que, no desenrolar do trabalho, a parte central consiste, 
precisamente, na análise do regime jurídico da transparência fiscal, 
destacando-se a discussão em torno da caracterização do regime que 
constitui uma situação de não incidência do imposto sobre o rendi-
mento das pessoas coletivas, e as implicações contabilísticas e fiscais 
– principais e acessórias – decorrentes da aplicação deste regime.

Por fim, e em conclusão, defende que o regime da transparência 
fiscal é um regime alicerçado no instituto da desconsideração da per-
sonalidade jurídica, voltado para proteção do credor tributário, o 
que justifica o recurso à norma do artigo 24.º, n.º 1, da Lei Geral 
Tributária nos casos em que o regime do art.º 6.º do Código do IRC 
não permita tal objetivo. Soluciona, assim, “os problemas que a dou-
trina da desconsideração pretende resolver, mas sem a ela recorrer”. 
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Conclui, então, que o regime da transparência fiscal põe em evidência 
os ideais do Iluminismo, em que a figura da pessoa física, o indivíduo, 
sobressai e ganha uma nova relevância, distinguindo-se claramente das 
pessoas jurídicas, cuja atividade é orientada por um escopo lucrativo.

José Casalta Nabais

Matilde Lavouras
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RESUMO

A descida progressiva da taxa nominal do IRC e o consequente au-
mento do diferencial relativamente às taxas do IRS têm conduzido a 
uma excessiva e desenfreada constituição de sociedades, em substitui-
ção do exercício das atividades em nome individual. A transparência 
fiscal é um instrumento na procura da verdade e da responsabilidade, 
por meio do qual se retira o véu da personalidade jurídica às entida-
des por ele abrangidas, visualizando-se apenas a figura dos respetivos 
sócios ou membros. Com efeito, a lei como que vê através dessa enti-
dade, dando-se voz aos opositores da tributação da sociedade que de-
fendiam que deveria transferir-se a tributação para as pessoas dos seus 
sócios. O regime de transparência fiscal está consagrado no artigo 6.º 
do Código do Imposto sobre as Pessoas Coletivas e foi instituído em 
Portugal, em 1989, mas era já aplicado há muito noutros países para as 
denominadas sociedades de pessoas (partnerships). É caracterizado pela 
desconsideração, para efeitos de tributação em imposto sobre o rendi-
mento das pessoas coletivas, da personalidade jurídica de determina-
dos entes coletivos, tributando-se o respetivo rendimento diretamente 
na pessoa dos seus sócios ou membros, independentemente de ocorrer 
distribuição de lucros. Com o intuito de assegurar a neutralidade fis-
cal, eliminar a dupla tributação económica e combater a evasão e fraude 
fiscais, a sua estatuição sempre gerou controvérsias, essencialmente 
quanto às entidades por si abrangidas – as flow-through, pass-through 
ou fiscally-transparent entities –, operacionalidade prática e determina-
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ção dos resultados que devem ser imputados aos seus sócios. O nosso 
ordenamento jurídico-tributário não tem sido objeto de profundas al-
terações, ressalvando-se, porém, a última, em 2014, que ocorreu com a 
Reforma do CIRC e que veio a alargar o seu âmbito subjetivo. Certos 
de que, perante as questões controvertidas que reclamam uma reflexão 
mais cuidada, as posições doutrinais e a jurisprudência produzida, há 
ainda um longo caminho a percorrer.

Palavras-chave: regime de transparência fiscal; princípio da neu-
tralidade fiscal; dupla tributação; evasão fiscal; desconsideração da 
personalidade jurídica; personalidade coletiva; sociedades transparen-
tes; grupos transparentes; sociedades de profissionais.
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ABSTRACT

The progressive decrease in the IRC’s nominal rate and the con-
sequent differential increase regarding the IRS rates have led to an 
excessive and uncontrolled foundation of societies, which replaced 
the practice of individual based activities. Fiscal transparency is a tool 
used in the pursuit of the truth and responsibility, through which the 
legal personality of the entities is unveiled, allowing only the inspec-
tion of the respective partners or individual members. Indeed, it is 
as if the law saw through that entity, granting voice to the societies’ 
taxation opponents that argue that the taxation should be transferred 
to its partners’ legal personality. The fiscal transparency regime is 
established in Article 6 of the Taxation Code of Income and Gains of 
Collective People and it was approved in Portugal in 1989, although 
it was applied in other countries before this to the so-called partner-
ships. This regime is characterized by the disregard of the legal perso-
nality of certain collective entities for purposes of collective people’s 
income taxation, taxing the respective income directly to the entity of 
its partners or members independently of there being a profit distri-
bution. With the objetive of tax neutrality insurance, double taxation 
elimination and fight against tax evasion and fraud, this establishment 
always generated controversy, mainly as to the entities covered (the 
so called flow-through, pass-through or fiscally-transparent entities), 
the practical operability and the results determination that should be 
allocated to its members. Our legal taxation system has not been sub-
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jected to profound changes, nevertheless the last one in 2014, brought 
the CIRC reform and the extension of its subjetive range. Given that 
the controversial issues call for a more careful reflection, doctrinal 
positions and produced jurisprudence, certainly there is still a long 
way to go.

Keywords: fiscal transparency regime; principle of fiscal neutra-
lity; double taxation; tax evasion; disregard of legal entity; collective 
personality; transparent societies; transparent groups; professional 
societies.
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INTRODUÇÃO

Os cidadãos recorrem às estruturas criadas pelo Estado para ve-
rem satisfeitas algumas das suas necessidades primárias. Ora, isso 
leva a que o Estado vá procurar receitas nos impostos para fazer 
face a tais solicitações e, ao mesmo tempo, cumprir o desígnio cons-
titucional expresso no artigo 103.º, n.º 1, da CRP: uma repartição 
justa dos rendimentos e da riqueza. O setor empresarial desempenha 
um papel importantíssimo para que este objetivo seja atingido, mas, 
quando o intuitos personae do sócio assume maior importância do 
que a estrutura societária, o Estado entende que deve desconsiderar 
esta última, imputando, assim, os efeitos fiscais àqueles que são, no 
fundo, os verdadeiros responsáveis pela prossecução do objeto so-
cial: os sócios.

Surge, assim, o regime de transparência fiscal, aplicado a certas 
entidades coletivas, mas cujos efeitos se refletem, essencialmente, na 
esfera jurídica dos sócios. A sua consagração e aplicação têm sido alvo 
de controvérsia, essencialmente em relação às entidades abrangidas, 
com fundamento na não conveniente justificação, por parte do legis-
lador, da sua opção, pois que faz, somente, uma breve referência à 
sua fundamentação doutrinária. As questões jurídico-doutrinais que 
a matéria suscita são de tal ordem controversas que, em Espanha, 
no ano 2003, este regime foi eliminado. Contudo, existindo vozes 
nesse sentido, solução semelhante ainda está longe de ser estatuída 
em Portugal. 
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Foram precisamente tais fatores que nos motivaram a estudar este 
regime, apesar de estarmos cientes dos obstáculos que se adivinhavam, 
reflexo da constante metamorfose que envolve todo o Direito Fiscal, 
e, não obstante a transparência não ter sofrido profundas alterações 
desde a sua implementação, vimo-nos a braços com a escassez de estu-
dos sobre o tema. 

Deste modo, e porque a metodologia de investigação assim o aconse-
lha, esta dissertação estará dividida em cinco capítulos. Começaremos 
por verificar que ao artigo 6.º do CIRC subjazem os ideais da doutri-
na da desconsideração da personalidade jurídica, e, de seguida, analisa-
remos detalhadamente cada entidade transparente, adiantando, desde 
já, que são as sociedades de profissionais as que merecem a nossa mais 
profunda atenção. 

No Capítulo III, referente aos objetivos da transparência, expli-
caremos o princípio da neutralidade fiscal, tendo sempre como pano 
de fundo a Constituição da República Portuguesa. Estudaremos, com 
mais atenção, a personificação das pessoas coletivas e os problemas 
que lhe estão associados, o que se antolha necessário para que pos-
samos compreender, com precisão, a doutrina da desconsideração. 
Quanto à eliminação da dupla tributação económica, abordaremos a 
questão que assombra todos os sistemas fiscais: a sociedade é detentora 
de capacidade contributiva? 

Posteriormente, examinaremos o regime jurídico, não esquecendo 
nem a forma de determinação da matéria coletável nem as obrigações 
tanto a nível contabilístico como fiscal. Terminaremos com uma pro-
funda reflexão sobre a transparência, empreendendo, sempre que ne-
cessário, uma análise crítica, apoiada na doutrina e na jurisprudência, 
já que estamos cônscios de que a complexidade do tema assim o exige.
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CAPÍTULO I

A TRANSPARÊNCIA FISCAL E A 
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE

O Direito Fiscal assume uma importância cada vez mais acentuada 
no planeamento da vida dos contribuintes, quer estes sejam pessoas 
singulares quer sejam pessoas coletivas. Quanto às últimas, tem-se 
verificado, ao longo dos anos, que reclamam um esforço fiscal mais 
baixo, alimentando a tendência, que tem vindo a verificar-se, da ex-
cessiva criação de sociedades com o exclusivo, ou principal, objetivo 
de poupança fiscal. O Estado português é (ainda) um Estado Social ao 
serviço dos seus cidadãos, e procura proporcionar-lhes uma vida con-
digna, em igualdade de condições e oportunidades. O Estado moder-
no apresenta-se por toda a parte como um Estado Fiscal, que tem por 
suporte financeiro determinante a figura dos impostos, e cujo nível de 
fiscalidade é reclamado pelo Estado Social recortado na Constituição2.

Visto constituir um dos mais genuínos suportes financeiros para a 
realização dos princípios estruturais do Estado de Direito, o Estado 
Fiscal não poderá contrapor-se a ele. No entanto, se perspetivado a 
partir dos cidadãos, o Estado Fiscal é concretizado no princípio da 
livre disponibilidade económica dos indivíduos e das suas organizações 

2. CASALTA NABAIS, José, Direito Fiscal, 9.ª ed., Coimbra, Almedina, 2016, p. 135.
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empresariais3. Assim, os impostos são a contraprestação aceitável para 
que vivamos numa sociedade estruturada pelo princípio da liberdade, 
o qual acha manifestação na consagração constitucional dos direitos, 
liberdades e garantias fundamentais dos indivíduos e da sociedade. 
Essa liberdade, refletida na liberdade de gestão fiscal, adquire grande 
importância no setor empresarial, reconhecendo ao sujeito passivo a 
possibilidade de planificar a sua vida de uma forma livre, atribuindo-
-lhe o direito de optar pela solução menos onerosa e mais adequada à 
sua organização e funcionamento com o intuito de reduzir o montan-
te de imposto a pagar. A verdade é que a Lei Fundamental não impõe 
a necessidade de forma de pessoa coletiva para o exercício de qualquer 
atividade económica ou social, o que demonstra que vigora, entre nós, 
o princípio da liberdade de configuração jurídica. Aos indivíduos, en-
quanto agentes económicos e sociais, é-lhes reconhecida a liberdade de 
organização ou estruturação na forma jurídica mais adequada à pros-
secução dos seus interesses. Isto significa que a decisão de constituição 
de pessoas coletivas é, em ultima ratio, algo que só aos indivíduos diz 
respeito.

Assim, a personificação das sociedades comerciais mostra-se essen-
cial para a prossecução do escopo lucrativo e do objeto social, consti-
tuindo um expediente legal que permite torná-las numa entidade de-
tentora de património próprio, distinta dos seus sócios. Se estivermos 
perante uma sociedade cuja responsabilidade é limitada, será ela que 
responderá perante os seus credores com o seu património, ficando 
os sócios – para quem as obrigações da sociedade são obrigações de 
outrem – libertos dessa responsabilidade. É esta perfeita autonomia 

3. Sobre o princípio da livre disponibilidade económica, v. CASALTA NABAIS, José, 
Direito…, ob. cit., p. 136, e ainda CASALTA NABAIS, José, O Dever Fundamental de 
Pagar Impostos, 4.ª Reimpressão, Coimbra, Almedina, 2015, pp. 681-686, e CASALTA 
NABAIS, José, Introdução ao Direito Fiscal das Empresas, Coimbra, Almedina, 2013, p. 48. 
Também SILVA, Suzana Tavares da, «Sustentabilidade e solidariedade em tempos de cri-
se», in CASALTA NABAIS, José e SILVA, Suzana Tavares da (coord.), Sustentabilidade 
Fiscal em Tempos de Crise, Coimbra, Almedina, 2011, pp. 114-126..
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patrimonial que permite a limitação do risco económico4 da atividade 
desenvolvida, oferecendo segurança ao investimento. A personalidade 
jurídica é, tanto para as pessoas físicas como coletivas, um concei-
to jurídico, uma realidade situada no mundo jurídico, uma criação 
do espírito humano no campo do Direito, em ordem à realização de 
fins jurídicos. Para os entes coletivos, é essencialmente um mecanismo 
técnico-jurídico, justificado pela ideia de, com maior comodidade e efi-
ciência, organizar a realização dos interesses coletivos e duradouros, 
exprimindo, assim, uma técnica organizatória julgada vantajosa5.

Encontrar-se-ão os seus credores numa posição de risco? 

Não. Os mecanismos de publicidade legal permitem, a quem con-
trata com as pessoas coletivas, conhecer a importância e valor do seu 
capital, e avaliar, assim, qual a sua capacidade de resposta patrimonial 
perante as responsabilidades assumidas. No entanto, bem sabemos 
que o cidadão é capaz dos meios mais ardilosos e engenhosos para se 
furtar a determinada consequência ou requisito legal, por considerá-lo 
entrave à prossecução do fim que visa atingir. É aqui que se confron-
tam o legalmente permitido e as situações que, por violarem preceitos 
ou princípios jurídicos, o Direito deve combater. Não raras vezes, o 
indivíduo, conscientemente ou não, transpõe essa fronteira, cabendo 
ao ordenamento jurídico a consagração dos instrumentos mais efica-
zes na dissuasão e sancionamento daqueles que o praticam. É o que 
acontece quando a personalidade jurídica das sociedades (denominada 
personalidade coletiva), erigida pelo Direito como forma de incenti-
var o desenvolvimento de atividades económicas, criando empregos e 
fomentando o desenvolvimento económico e social, é mobilizada de 
modo ilícito e abusivo, contrariando normas ou princípios gerais, a 
ética dos negócios e a boa-fé, daí resultando prejuízos para terceiros. 

4. A responsabilidade limitada constitui uma vantagem importantíssima, pois mantém 
o património dos instituidores, sócios ou membros, livre e protegido dos credores da 
pessoa coletiva.

5. MOTA PINTO, Carlos Alberto da, Teoria Geral do Direito Civil, 4.ª ed., Coimbra 
Editora, Coimbra, 2012, pp. 140-144.
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Quando a personalidade jurídica é desvirtuada e a autonomia, que a 
ela é inerente, utilizada para propósitos distintos dos que o legislador 
pretendia atingir, cumpre ao Direito encontrar a solução que melhor 
se adeque ao combate a tal situação. 

A fim de fazer face a estes comportamentos fraudulentos e ao abu-
so da pessoa coletiva por parte daqueles que compõem as sociedades 
– que se encontram escudados pelos privilégios por ela conferidos, de-
signadamente a separação de patrimónios e a limitação da responsabi-
lidade –, consubstanciados no desrespeito pelo princípio da separação 
entre a pessoa coletiva e os seus membros, há muito que era reclama-
do um eficaz mecanismo, capaz de superar as implicações emergentes 
da personalidade jurídica. Surge, então, no Direito Comercial um mo-
vimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de desconsiderar a 
personalidade coletiva, denominado pela doutrina americana to lift the 
corporate, pela alemã de Durchgriff e pela francesa de transparence, e, 
entre nós, apelidada de desconsideração da personalidade jurídica6. 

O abuso do instituto da personalidade coletiva traduz um caso de 
abuso de direito, ou de exercício inadmissível de posições jurídicas 
por meio de um ente coletivo, e o comportamento que suscita a des-
consideração caracteriza-se por atentar contra a confiança legítima – 
venire contra factum proprium, suppressio ou surrectio –, ou por de-
frontar a regra da primazia da materialidade subjacente – tu quoque 
ou exercício desequilibrado. Levantar o véu societário, por se verificar 
e demonstrar que houve um abuso da possibilidade de escolha das 
formas societárias, tem em vista chegar à pessoa do sócio, de forma 
a responsabilizá-lo perante os lesados pela sua atuação, não reconhe-
cendo a forma jurídica criada e, consequentemente, imputando-lhe 
condutas que, se não fosse o superamento della personalità giuridica, 
seriam atribuídas apenas à sociedade. 

6. SALDANHA SANCHES, José, «Sociedades transparentes: alguns problemas do seu 
regime», in Fisco, n.º 17, fevereiro, 1990, pp. 35-36.
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