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Os “juros compensatórios” no art. 38.º da LGT 
(Cláusula Geral Anti-abuso) 

1.  A Lei n.º 32/2019, de 3 de maio, transpôs para a ordem jurídica nacional a Dire-
tiva (UE) 2016/1164, do Conselho, de 12 de julho de 2016, que estabelece regras 
contra as práticas de elisão fiscal que tenham incidência direta no mercado inter-
no, com a redação que lhe foi dada pela Diretiva (UE) 2017/952, de 29 de maio de 
2017, que altera a Diretiva (UE) 2016/1164 no que respeita a assimetrias híbridas 
com países terceiros.

2.  Não se tem aqui por objetivo aprofundar a Lei em toda a sua extensão, mas 
apenas um ponto específico que nela se contém. Antes, porém, não pode deixar de 
manifestar-se alguma perplexidade pelo disposto no seu artigo 7.º, sobre a entrada 
em vigor, ao dispor que “a presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publi-
cação”, mas nada dispondo sobre o momento em que as disposições alteradas se 
aplicam. Ora, de harmonia com o disposto no artigo 2.º da Diretiva 2017/952, as 
normas modificadas e transpostas apenas se aplicam em todos os Estados mem-
bros da União Europeia a partir de 1 de janeiro de 2020 e a norma do artigo 9.º-A 
(assimetrias híbridas inversas)  apenas se aplica a partir de 1 de janeiro de 2022. 
Estar em vigor e aplicar-se, não é, pois, a mesma coisa. Afinal, isto também cabe 
nos conceitos.

3.  Um dos artigos alterados, sem qualquer justificação autónoma, e que, conse-
quentemente,  deve ter-se por alterado ao abrigo da transposição das  Diretivas 
como se diz no artigo 1.º da Lei 32/2019, é o artigo 38.º da LGT. Sim, o artigo que 
no seu n.º 2 consagrava o que entre nós ficou conhecido, desde 1999, como cláusu-
la geral anti-abuso (CGA) e sobre o qual muitas linhas doutrinárias e jurispruden-
ciais já se escreveram. Uma disposição legislativa simples, com dois números. En-
tendeu agora o legislador ser simples demais para a suma importância que tem na 
atividade fiscal e vá de acrescentar-lhe quatro números, um dos quais com duas 
alíneas.  Como,  designadamente,  o  conceito  “construção  genuína”  é,  objetiva-
mente, transposto da Diretiva 2016/1164, que, mais toscamente, fala em “mon-
tagem genuína”,  estamos  sem dúvida  também perante  transposição  de  direito 
comunitário.

4.  Deste “novo” artigo 38.º, apenas aqui nos vai interessar, por causa dos conceitos 
que o legislador parece desconhecer (o que será um sacrilégio, porque o legislador, 
assim se sugere nas faculdades de Direto, é omnisciente), o “brinde” oferecido aos 
contribuintes no novel n.º 6, que assim reza: “Em caso de aplicação do n.º 2 (cláusula 
geral anti-abuso), os juros compensatórios que sejam devidos, nos termos do artigo 35.º, são 
majorados em 15 pontos percentuais, sem prejuízo do disposto no Regime Geral das Infrações 
Tributárias, aprovado pela Lei n.º 15/2011, de 5 de junho, na sua redação atual”.

5.  Clarifique-se, desde já, que, na terminologia financeira 15 pontos percentuais 
são mesmo 15% e não 15 pontos base, ou seja, 0,15%. O legislador prevê, assim, na 
norma em causa, tendo em conta a taxa atual de juros compensatórios fixada em 
4%, uma taxa total de 19%: 4% + 15% = 19%. O que é um verdadeiro escândalo, 
em termos conceptuais, adiante-se.

6.  Parece-nos  ser  ainda NUNO SÁ GOMES quem melhor,  e  com meridiana 
clareza,  explica  a  natureza  exclusivamente  compensatória  dos  juros  compen-
satórios, no seu Direito Penal Fiscal, Cadernos CTF, n.º 128, pp. 70 e ss. Com 
efeito, ainda que, tendo por base a “violação ilícita do direito de outrem” a que 
alude o n.º 1 do artigo 483.º do Código Civil, lhe confira a natureza de sanção, por 
lhe encontrar sempre subjacente um facto ilícito praticado pelo contribuinte, a 
que também se encontra associada uma coima, em rigor os juros compensatórios 
não poderiam ser sancionatórios, sob pena de violação do princípio “ne bis in idem”. 
De resto, é o que acaba por resultar da sua afirmação sobre “uma sanção que, não 
sendo já reconstitutiva, … é ainda reintegrativa, porque se procura obter uma situ-
ação valorativamente equivalente à que existiria se não houvesse violação”. Em 
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EDITORIAL 

Sem  pompa  institucional  nem  soundbytes 
mediáticos,  a  AT,  cumprindo  o  seu  dever  de 
informar, divulgou no “sítio das Finanças”, com 
oportunidade, as estatísticas do IR que, tendo 
por  novidade o ano de 2017,  associam,  como 
bom  costume,  os  dois  anos  anteriores. 
Recorde-se  que  as  declarações,  de  IRS  e  de 
IRC, relativas a  2017,  foram apresentadas em 
meados  de  2018  e  só  “estabilizaram”  para 
poderem ter  tratamento  estatístico  lá  para  o 
último  trimestre  do  ano.  É,  pois,  digna  de 
apreço  esta  célere  disponibilização  estatística 
que a todos é muito útil.

Relevar-se-ão  aqui  alguns  dados  mais  im-
pressivos  do  IRS,  deixando  para  a  próxima 
Circular os dados relativos ao IRC.

Na  primeira  nota  salienta-se  a  diferença 
positiva de 700 milhões de euros entre a “re-
ceita  financeira”  do  IRS,  constante  da  CGE, 
uma receita dinâmica,  e a “receita liquidada”, 
uma receita estática. 

Em segundo  lugar,  com cerca  de  5,2  mi-
lhões de declarações de IRS entregues e apenas 
cerca de 2,8 milhões a gerarem imposto (54%), 
pode-se supor que temos um sistema cheio de 
“lixo”.  Lixo  que,  todavia,  as  pessoas  se  veem 
obrigadas a produzir, porque acabam por dele 
necessitar para muitas coisas da sua vida. Será 
mesmo necessário?

Em terceiro lugar, temos hoje um universo 
de contribuintes de IRS em que preponderam 
os “não casados”: 55,83%. Casados são 44,17%. 
No sub-universo dos casados, sai-se muito mal 
a  ereta  em  padrão  “tributação  separada”: 
93,25%  optam  pela  tributação  conjunta  e 
6,75%, na tendência dos anos anteriores, fica na 
tributação-regra.  Está,  pois,  tudo  invertido. 
Porque os que têm de optar pela exceção são 
por  isso  penalizados,  é  tempo  de,  politica-
mente,  se  reverter  a  situação.  A razão?  Vão 
visitar  as  “Notas  prévias  de  apresentação  e 
enquadramento” e, nas taxas efetivas de tribu-
tação,  poderão  encontrar  uma  razão,  ou  “a” 
razão, para opção dos contribuintes.

Por último, se é com 250,00 €  (despesas 
gerais) por sujeito passivo que se “desperdiça” 
quase 37% do montante das deduções à coleta, 
é caso para dizer que temos um IRS “fortemente 
personalizado”  e  que  “atende  aos  rendimentos  e 
necessidades do agregado familiar”.
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termos mais simples, os juros compensatórios são, apenas e só, o “preço do di-
nheiro” relativo ao imposto que o Estado não recebeu quando a lei determinava 
que o recebesse, por facto imputável ao contribuinte.

7.  O primeiro pressuposto da exigibilidade de juros compensatórios quando, em 
resultado da aplicação da CGA, ou seja, “facto imputável ao contribuinte”, enquan-
to  facto  necessariamente  ilícito,  que  seria  a  norma  tipificante  fundamentadora  da 
“sanção juros compensatórios”, não ocorre, ou, concedendo, em regra não ocorre. 
A CGA aplica-se a situações constituídas, na maior parte dos casos, na base de 
atos ou contratos lícitos, que conduzem a um resultado fiscal menos oneroso – em 
diversas perspetivas – do que aquele que hipoteticamente “foi querido” pelo le-
gislador fiscal. A CGA aplica-se a situações que há muito a doutrina designou por 
“elisão  fiscal”  ou  “tax  avoidance”,  claramente  distintas  daquelas  que  a  mesma 
doutrina designa por “fraude ou evasão fiscal” ou “tax evasion”. Assim, concluir-se 
que o imposto é devido numa situação insuscetível de ser qualificada como de 
fraude ou evasão fiscal, assente, portanto, em factos típicos, ilícitos e culposos, 
resulta apenas de um juízo de valor emitido em primeiro lugar pela AT sobre atos 
e contratos lícitos celebrados pelo contribuinte, sem que qualquer facto punível de 
per  si  tenha ocorrido,  ao qual  se  opõe o juízo de valor  em que o contribuinte 
baseou a sua conduta. Depois, serão os tribunais a decidir de que lado se encontra 
a razão. E ainda que decidam contra o contribuinte, não poderão modificar a na-
tureza dos atos e contratos celebrados e, de lícitos, transformá-los em ilícitos.

8.  Em síntese, e pelas razões aduzidas, nas situações de aplicação da CGA que se 
fiquem pela qualificação de “condutas elisivas” e não degenerem, em razão dos 
factos apurados e provados, em condutas típicas, ilícitas e culposas, é nosso en-
tendimento que não seriam  devidos juros compensatórios pelo “retardamento da 
liquidação por  facto  imputável  ao  contribuinte”.  Os  juros  compensatórios  não 
decorrem de responsabilidade objetiva. O nexo de imputação do facto ao con-
tribuinte, sendo subjetivo (agir com dolo ou, pelo menos, com negligência) não se 
verifica quando o contribuinte agiu de acordo com um entendimento plausível da 
lei e, consequentemente, praticou apenas atos e negócios jurídicos lícitos.

9.  Admitindo-se, sem conceder, que nas situações de aplicação da cláusula geral 
anti-abuso são devidos juros compensatórios, é de todo inaceitável o acréscimo de 
15% à sua taxa normal de 4% agora consagrado, o que, claramente, vem situar os 
juros  compensatórios  devidos  nesta  situação  e  no  momento  atual,  num plano 
quantitativo muitíssimo mais elevado do que os próprios juros de mora. Estamos, 
portanto, perante juros manifestamente usurários, calculados a uma taxa, como se 
referiu, de 19%. 

10.  Também aqui, e por nos parecer o entendimento mais ponderado, adotaremos 
o defendido por NUNO SÁ GOMES, op. cit, pp. 51 e ss. Segundo este Autor, os 
juros de mora, devidos por falta de pagamento de imposto já liquidado no prazo 
em que o devia ter sido, comungam, simultaneamente, da natureza compensatória ou 
reintegrativa (na medida em que procuram indemnizar o credor tributário do pre-
juízo sofrido tendo em conta as taxas de juro do mercado de capitais) e compulsória 
(na medida em que o respetivo montante é fixado em quantitativo superior à taxa 
dos juros de mercado)  e, portanto, tendem, pela desproporção entre o prejuízo 
sofrido pelo credor tributário e o quantitativo efetivo a pagar, a estimular o deve-
dor relapso no sentido de satisfazer a prestação em dívida, ainda que tardiamente. 
Assim, os juros de mora, não sendo punitivos, têm a natureza de sancionatórios.

11.   Pois bem, perante tudo isto, os juros compensatórios em situações de elisão 
fiscal,  que, curiosamente, não são tornados extensivos a situações de fraude ou 
evasão fiscal, conferem legitimidade à tese substitutiva: foram consagrados para 
substituir a inexistência de norma –  e ficaria mal acrescentá-la –  no RGIT que 
puna a prática de atos e negócios lícitos que, presumivelmente, conduzam a um 
resultado fiscal que o legislador fiscal não quis! Estes juros já não refletem o “preço 
do dinheiro”, nem sequer a persuasão para o cumprimento dos juros de mora. São 
punitivos, à revelia dos conceitos que a doutrina e a jurisprudência há décadas vêm 
sedimentando. Porque, na verdade, este tipo de “persuasão” é imo-derado, exces-
sivo e, ele próprio, claramente abusivo. Só pode, pois, ser também para efeitos 
persuasivos que se acaba a norma aqui em análise com “sem prejuízo do disposto no 
Regime Geral das Infrações Tributárias” porque o RGIT, lido de trás para a frente e da 
frente para trás, sobre CGA ou elisão fiscal, diz nada. 
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  Novas Fiscais

Resolução da AR, n.º 75/2019 de  30/05 - 
Recomenda  ao  Governo  que  o  valor  cor-    
respondente  à  receita  do  Imposto  de  Valor 
Acrescentado (IVA) cobrado sobre campanhas 
via telefone, de angariação de fundos de soli-
dariedade  pela  recente  tragédia  em Moçam-
bique,  seja  revertido  diretamente  para  a 
própria causa que encerra a campanha. 

Lei  n.º  36/2019,  de  29/05  -  Cessação  de 
vigência  de  decretos-leis  publicados  entre  os 
anos de 1975 e 1980.

Aviso  n.º  32/2019,  de  28/05   -  Entrada em 
vigor  do  Protocolo  que  altera  a  Convenção 
entre o Governo da República Portuguesa e o 
Governo da República da Índia para Evitar a 
Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em 
Matéria  de  Impostos  sobre  o  Rendimento, 
assinado em Lisboa, em 24 de junho de 2017. 

Decreto-Lei n.º 67/2019, de 21/05 - Procede 
ao  agravamento  do  imposto  municipal  sobre 
imóveis relativamente a prédios devolutos em 
zonas de pressão urbanística.

Portaria n.º 144/2019, de 15/05  -  Portaria 
que regulamenta os termos e condições para o 
exercício da opção prevista na alínea c) do n.º 1 
do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 28/2019, de 15 
de  fevereiro,  pelos  sujeitos  passivos  que  pre-
tendam  ficar  dispensados  da  impressão  das 
faturas em papel ou da sua transmissão por via 
eletrónica.

Decreto-Lei  n.º  60/2019,  de  13/05   -  De-
termina a aplicação da taxa reduzida do IVA à 
componente fixa de determinados fornecimen-
tos de eletricidade e gás natural. 

Lei n.º 32/2019, de 3/05  - Reforça o combate 
às práticas de elisão fiscal, transpondo a Dire-
tiva  (UE)  2016/1164,  do  Conselho,  de  16  de 
julho.

Portaria n.º 126/2019, de 2/05  - Procede à 
alteração  da Portaria  n.º  2/2015,  de  6  de 
janeiro, que define as características e estrutura 
do ficheiro através do qual deve ser efetuada à 
Autoridade  Tributária  e  Aduaneira  a  comuni-
cação dos inventários. 

Despacho  n.º  217/2019-XXI,  de  21/05  do 
SEAF -  Prorrogação do prazo da entrega da 
declaração Modelo 22 até 30 de junho de 2019.

Divergências na declaração Modelo 3 do 
IRS - Folheto informativo (NOTA: divulgado 
em maio, no Portal das Finanças, é o primeiro 
“roteiro”  conhecido  para  correção  on  line  de 
eventuais divergências que a sua declaração de 
IRS apresente. Merece destaque). 


