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ABILIO MANUEL DE ALMEIDA MORGADO *

INTERPRETA(:AO DA LEI FISCAL**
Nao pretende esta interven9ao constituir mais do que uma breve reflexao sabre
os termos em que vejo hoje a problematica geral da interpreta9ao da lei fiscal , do
tatbestand oujattispezie, enquanto previsao do facto tributario, isto e, das realidades
que traduzem os pressupostos da obrigayao fiscal, coma tais tipificadas na norma de
incidencia. Pe9o-lhes que a vejam coma uma simples apresenta9ao das ideias-for9a
da primeira parte do relat6rio que tive o prazer de preparar para este Seminario e para
o qual remeto os pormenores do meu pensamento.
Sao conhecidas as caracteristicas do principio da legalidade fiscal. Nos termos
comuns, ele depara-se-nos, quer coma regra da conformidade ou principio da preeminencia da lei, nao podendo, de acordo corn este, a conduta administrativa contrariar a
lei, quer coma regra da compatibilidade ou principio da reserva de lei, segundo o qual
a conduta administrativa deve ser autorizada por lei anterior. Trata-se de urn principio
da legalidade substancial: a lei deve canter a disciplina da materia a que se reporta o
poder atribuido .
0 objective do principio e a realizayao da justi9a tributaria material em term os
certos e seguros, assegurando a protecyao da confianya. 0 mesmo e dizer que a referida
legalidade substancial esta ao servi9o do principio da igualdade da tributayao, nas
suas vertentes negativa, de generalidade, e positiva, de capacidade contributiva. E,
coma se sabe, este objective justifica no ambito da incidencia fiscal uma reserva de
lei corn caracter absoluto, obtida atraves de uma tipicidade fechada, enquanto dominada
pelos principios da determinayao e do exclusivismo.
Por imperative do principio da reserva absoluta de lei, deve o legislador fiscal
fazer canter na lei, para alem do fundamento da conduta administrativa, o proprio
criteria do conteudo da decisao do caso concreto, numa tipicidade que respeita a
previsao e a estatui9ao da norma, aos factos e aos efeitos, ao an e ao quantum do
tributo. Quanta a ambos os referidos elementos deve o legislador constituir os irnpostos
por tipos (respeitando o principio da determinayao) e deve o aplicador da lei respeitar
os limites da interpretayao jurfdica decorrentes do princfpio do exclusivismo.

* Assistente da Universidade Lusiada e Especialista do Centro de Estudos Fiscais.
** 0 presente texto (que aqui se apresenta na sua versao portuguesa) reproduz, quase sem altera~oes,
a interven~ao feita na "European Tax Conference", que teve lugar na Universidade Cat61ica de Lovaina,
entre 30 de Maio e 2 de Junho de 1997, na qual a Universidade Lusiada foi representada pe1o Prof.
Doutor Manue1 Pires e pe1o Autor.
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Estes limites resultantes do principio do exclusivismo concretizam-se num
principio da taxatividade, ou do numerus clausus, e num principio da suficiencia. A
taxatividade diz-nos que fora da verifica~tao necessaria e integral dos elementos
descritos no tipo como constitutivos do facto tributario nao existe a possibilidade de
tributal(ao, estando, portanto, excluida qualquer forma de analogia, quer a analogia
legis, quer a analogia iuris. A suficiencia diz-nos, por seu turno, que os elementos
contidos no tipo sao o quanta basta para a tributa~tao .
A reserva absoluta de lei fiscal e a tipicidade fechada que a concretiza traduzemse, assim, numa 16gica de implica~tao intensiva: os elementos do tipo fiscal sao, nao
apenas o suficiente para a tributal(ao, mas igualmente o necessaria para ela. Isto e,
corn eles pode tributar-se e s6 corn eles (e s6 corn todos eles) se pode tributar. A ideia
de necessidade exclui a possibilidade de outros pressupostos suficientes, pois os
previstos na lei sao indispensaveis e insubstituiveis; a ideia de suficiencia exclui a
necessidade de quaisquer outros pressupostos. ""Nullum tributum sine lege" e brocando
que igualmente exprime 0 imperative de que todos os elementos necessaries a
tributa~tao do caso concreto se contenham na lei e apenas se contenham na lei."

Ena propria fundamental(ao de principio do~exclusivismo e na 16gica de implica~tao
intensiva que aquele representa que, segundo cremos, reside a proibi~tao de analogia
a partir do tipo da incidencia fiscal. lsto acontece, como dissemos no nosso relat6rio,
nao por uma qualquer 16gica formal que entenda estruturalmente incompativeis a
analogia e a tipicidade taxativa, mas porque a ideia de seguran~ta juridica que anda
ligada aquele principio impoe, em termos claros, urn sentido normative de nao
tributal(ao dos factos que se nao integram na previsao da incidencia fiscal tipica. Isto
e, fora do tipo nao ha imposto, porque fora do tipo nao ha Direito. Nestes termos,
deve afirmar-se, corn rigor, que a norma de incidencia fiscal e isenta de lacunas e que
a proibi~tao da analogia nao resulta da qualifica~tao como "excepcional" da mesma
norma, mas antes da reserva absoluta de lei em Direito Fiscal.
Quando a lei, por pondera~t6es axiol6gicas que tern a ver corn os interesses em
causa, cria uma situa~tao de implica~tao intensiva, e passive! decidir em termos
imediatamente 16gicos a opl(ao entre a analogia e o argumentum a contrario a favor
deste. Trata-se de uma imediata e legitima inferencia negativa, segundo a qual a nao
aplica~tao da norma a urn certo caso concreto determina que o Direito prescreva ao
mesmo urn regime em tudo contrario ao que fixou para os casos previstos; ou seja,
considere a nao incidencia fiscal, excluindo a tributa~tao . Nestes termos, nao se evita,
de facto , a existencia de lacunas; mas estas sao imediatamente descaracterizadas, pela
possibilidade da sua imediata integra~tao , atraves da presun~tao de que o legislador
nao se esqueceu de tributar o facto mas antes que, positivamente, nao pretendeu sujeitalo a imposto. Deve sempre considerar-se nao existir uma frustra~tao das inten~t6es
ordenadoras do sistemajuridico, elemento essencial de identifica~tao de uma lacuna;
estamos necessariamente perante urn "si lenc io eloquente da lei", uma " lacuna
impr6pria".
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Assentemos, pois, na concluslio de que fora do tipo de incidencia fiscal nao ha
Direito, de que o tipo nao constitui uma mera ratio cognoscendi de capacidade
contributiva; constitui sim uma ratio essendi do tributo e, assim, exprime uma
"valorac;:lio e uma descric;:ao definitiva e completa da realidade a tributar" .
A legalidade fiscal e realmente de uma especial severidade, quer para o legislador,
quer para o aplicador do Direito, e e essa severidade que a doutrina ea jurisprudencia
portuguesas nao hesitam em afirmar extrair-se da norma do n. 0 2 do artigo 106. 0 da
sua Constituic;:ao, que refere: "Os impostos slio criados por lei, que determina a
incidencia, a taxa, os beneficios fiscais e as garantias dos contribuintes." Para alem da
proibic;:ao da analogia e da discricionaridade, desta norma extrai-se a proibic;:ao,
nalgumas condic;:oes, de contratos fiscais, a proibic;:ao do costume, a necessidade de
interpretac;:lio restritiva das norm as legais que autorizam juizos de equidade, be m como
a proibic;:ao de retroactividade da lei fiscal.
0 principio da tipicidade fechada em Direito Fiscal reclama, como se referiu, a
reflexao sabre os limites interpretativos da norma de incidencia. Nao interessa reincidir
aqui na contestac;:ao as concepc;:oes suportadas nos principios in dubio contrafiscum,
odiosa restringenda, da interpretac;:ao literal e in dubio pro fisco . Nem se justifica
sublinhar de novo a critica as teorias da "interpretac;:ao funcional", da "considerac;:ao
economica" e da "Typisierungstheorie", enquanto veem no tipo urn mero indice de
capacidade contributiva, cuja descoberta implique a aceitac;:ao de novos pressupostos
para alem dos que na lei descrevem o facto tributario.
A aferic;:ao dos referidos limites interpretativos perante as caracteristicas da norma
fiscal de incidencia remete-nos para a questao da admissibilidade da interpretac;:ao
extensiva desta norma; questlio que se apresenta como a mais interessante vertente da
problematica geral da interpretac;:ao da lei fiscal.
0 que o legis lad or constitucional portugues pretendeu corn a afirmac;:ao do principio
da reserva absoluta de lei foi, como vimos, confinar o aplicador do Direito Fiscal as
fronteiras da propria lei, negando-lhe a possibilidade de utilizar quaisquer esquemas
metodo logicos que o transportem para la dessas fronteiras . Apesar do caracter
normativamente fluido da distinc;:ao entre "interpretac;:ao" e "analogia", e teoricamente
clara esta distinc;:ao recorrendo aos limites da propria lei: a interpretac;:ao extensiva e
certamente a fronteira exterior da investigac;:ao interpretativa, mas, ao contrario da
analogia, esta ainda dentro dessa fronteira.
Dai que a maioria da doutrina e da jurisprudencia portuguesas afirmem a
possibilidade de conciliac;:lio da interpretac;:ao extensiva corn a tipicidade fiscal. No
entanto, nesta afirmac;:lio dificilmente ultrapassam uma mera logica formal, apoiada
no esclarecimento da fronteira entre interpretac;:ao e integrac;:ao.
Mas o certo e que nlio pode entender-se o principio nullum tributum sine lege em
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termos puramente 16gico-dedutivos ou formais , tal, alias, coma e impassive! urn
pensamento juridico meramente silogistico. Sublinhamos, pais, a inadequa9lio entre
a tipicidade fiscal e uma metodologiajuridica tipica do positivismo legalista, assente
(segundo se pensava passive!) numa mera 16gica subsuntiva e dedutiva.
Na verdade, a uti liza9lio de urn esquema metodol6gico de aplica9lio do Direito de
cariz l6gico-subsuntivo e dedutivo nlio se nos co loca coma urn a questiio pnitica ou de
conveniencia, aferida pela eficacia. Nlio e realmente uma questlio de oportunidade; e
uma verdadeira questlio de possibilidade.
Ora o Direito tern uma indole essencialmente operativa e nlio especulativa. A sua
voca9lio e pratica ou problematica, visa o j usto decidir (nlio o correcto compreender),
visa a justi9a (nlio a verdade), prossegue uma fun9lio normativa (nlio meramente
cognitiva ou hermeneutica). 0 que s6 pode assumir-se pela media9lio dos prob lemas
concretos decidendos que invoquem a norma que o texto da lei pretende manifestar.
Dai que, corn SFORZA, digamos que "o facto eo direito existem enquanto coexistem".
Dai tambem que a interpreta9lio juridica, urn dos momentos da metodo logiajuridica,
isto e, o modo coma o pensamento juridico intervem, se traduza, corn RADBRUCH,
no "resultado do seu resultado".
Deste modo, a interpreta9lio juridica confronta prudencialmente o Direito e o
facto, experimentando aquele pelas necessidades de juridicidade deste. E essencialmente criadora, e teleol6gica (e nlio meramente dogmatica), promove o m omenta decis6rio a mais destacada dimenslio da juridicidade e faz, corn CASTANHEIRA NEYES, corn que "o" problema metodol6gico do Direito seja o da sua realiza9lio concreta
e nlio o da interpreta9lio, assim superando a tradicional distin9lio entre "interpreta9lio" ,
"integra9lio" e "aplica9lio" pela ideia de "continuum" da realiza9lio do Direito.
A radical separa9lio entre "facto" e "Direito", afirmada pelo positivismo legalista,
e pasta definitivamente em causae substituida por urn pensamento juridico capaz de
urn juizo de adequa9lio da norma juridica as necessidades de juridicidade do caso
concreto, num processo co-constituinte em termos normativos.
Estamos agora em condi96es de perceber a razlio por que a argumenta9lio no
sentido da aceita9lio da interpreta9lio extensiva da norma de incidencia fiscal se deve
basear numa justifica9lio de urn qualquer sentido normativo implicado numa op9lio
teleol6gica. Nlio basta, pais, verificar a adequa9lio formal da estrutura da interpreta9lio
extensiva corn a estrutura do tipo; e necessaria urn juizo de adequa9lio normativa.
Dito de outro modo, s6 a partir da concreta rela9lio entre as possibilidades
objectivas dessa interpreta9lio do tipo e as necessidades de juridicidade pr6prias do
caso concreto que ainterpreta9li0 extensiva porventura ape Iem e que podera obter-se
o criteria que permite compatibilizar esta interpreta9lio corn o espirito fundamentante
da tipicidade fiscal.
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E neste ponto que, segundo cremos, a problematica da evasao fiscal se nos revela
da maior importancia.
As caracteristicas ea natureza jurfdica da evasao fiscal (intern a) nao sao trabalhadas
pela doutrina corn uniformidade de conclus5es. Nao entrando aqui em considera~tao
corn a "fraude fiscal", que tern caracteristicas pr6prias, a questao fundamental tern a
ver corn a distin~tiio entre a "evasao fiscal" eo "planeamento fiscal" .
Dadas as caracterfsticas da tipicidade fiscal, que isenta de lacunas a norma de
incidencia, toda a actua~tao do contribuinte nao prevista nesta norma nao pode ser
tributada; e considerar-se-a planeamento fiscal se "rondar" ou "rodear" (na terminologia
de NARCISO AMOROS) o facto tributario.
Don de se extrai que a evasao fiscal nao resulta do aproveitamento de uma lacuna
da norma de incidencia fiscal, mas sim de uma deficiente expressao literal do seu
espirito. Pode afirmar-se, corn PEREZ DE AYALA, que a evasao fiscal assenta "na
substitui~tiio de factos tributaries contra o espfrito da lei."
Pod em os definir evasao fiscal como a adop~tao pelo contribuinte de uma conduta
querida, em si mesma licita do ponto de vista fiscal , nao prevista expressamente na
norma de incidencia fiscal mas que permite prosseguir resultado econ6mico equivalente
a que ai se preve, corn o fun consciente de, pelo afastamento daquela norma (lei
evadida), suprimir ou diminuir a tributa~tiio .
0 conteudo da evasao fiscal situa-se, assim, no seio do objecto da interpreta~tao
fiscal extensiva e, dadas as caracteristicas do elemento subjective que a evasao
comporta, esgota o referido objecto, como veremos.
A natureza jurfdica da evasao fiscal reconduz-se a uma actua~tao in fraudem
legis, nao fazendo sentido apelidar aquela de ilicita ou confundi-la corn as situa~t5es
de simula~tao ou de abuso do direito. Encontramos na fraude a lei, em que a evasao
fiscal se traduz num animus fraudandi, uma inten~tao de iludir o Fisco. Enquanto na
simula~tao ou na reserva mental essa inten~tao e prosseguida tendo o declarante
consciencia de que a sua vontade real nao corresponde a que se ostenta, na evasao
fiscal o declarante nada disfar~ta, querendo realmente o que declara. Isto e, na evasao
fiscal o contribuinte conscientemente declara o que quer, mas quere-o porque
conscientemente pretende evitar a aplica~tiio de uma norma fiscal corn consequencias
tributarias mais onerosas. A evasao fiscal pode ser intencional ou meramente culposa,
mas ela e sempre voluntaria.
Numa area do Direito em que vigora uma delimita~tao taxativa por raz5es de
seguranyajuridica, a impor serios limites ametodologiajurfdica, a verificayaO de que
o contribuinte esta, ou pode objectivamente estar, consciente de que a sua conduta
constitui uma evasao fiscal , permite evidenciar a falta de justifica91io em se apelar aos
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valores da certeza e da seguran9a, constituindo urn elemento a ter em conta nas op96es
metodol6gicas a fazer no sentido de enquadrar juridicamente a evasao fiscal, que o
mesmo e dizer no sentido da aceita~tlio da interpreta~tlio juridica fiscal extensiva da
norma de incidencia.
A dificuldade que o pensamento juridico tern demonstrado no tratamento da
questao da evasao fiscal resulta exactamente, segundo pensamos, da utiliza~tlio de
uma metodologiajuridica incapaz de detectar as potencialidades que uma interpreta~tlio
teleo16gica e normativa pode conferir ao justo decidir. Nao ultrapassando a mera
hermeneutica da norma de incidencia fiscal e a 6ptica imanente ao Direito Tributario
obj ectivado na lei para a res olu~tlio da questao determinante da interpreta~tlio extensiva
daquela norma, esquecem as particulares exigencias (e potencialidades) de juridicidade
reclamadas pelo elemento subjectivo que em cada actua9lio de evasao fiscal se
manifesta corn clareza, desperdi~tando uma importante argumenta~tlio juridica.
Tal como todo o problema da fraude a lei se reconduz a questao da interpreta~tlio
da norma proibitiva, segundo a sua finalidade e alcance substancial, tambem todo o
problema da evasao fiscal se reconduz a interpreta~tlio teleo16gica da norma fiscal de
incidencia.
E para analisarmos os termos desta interpreta~tlio ha que descortinar a relevancia
juridica material comum as hip6teses de evasao fiscal e o sentido da juridicidade
pressuposta da incidencia fiscal para, em seguida, experirnentarmos esta por aquela,
procurando obter entre ambas uma adequa~tlio normativa.
A tipicidade tributaria, como vim os, nao se justifica de per se, mas corn base em
fundamentos axiol6gico-juridicos que transcendem a propria lei e que tern aver corn
a realiza~tlio da justi~ta fiscal material em term os certos e seguros, de molde a proteger
a confian~ta dos cidadaos. Mas perante o animus fraudandi que essencialmente
caracteriza a evasao fiscal nao e razoavel falar de que bra de expectativas dos particulares
ou atentado a confian~ta. Ha todas as razoes para se aplicar a actua~tlio juridica evasiva
as consequencias fiscais previstas na norma de incidencia que, nao comportando
aquela actua9lio no seu elemento literal, a recolhe, contudo, no seu espirito. Deve,
portanto, recorrer-se a interpreta9ao extensiva da norma de incidencia de modo a
abranger na sua previsao a conduta (pretensamente) evasiva.
Assim se justifica, corn urn sentido teleol6gico-normativo e nao meramente 16gicoformal, a legitimidade da interpreta~tlio extensiva, ate porque as hip6teses de
interpreta~tlio extensiva da norma de incidencia sao esgotadas pelo fen6meno da evasao
fiscal.
Assumida esta conclusao, uma outra se nos depara logicamente: a evasao fiscal
verdadeiramente descaracteriza-se como tal, ja que se consome no processo da con creta
realiza~tlio do Direito, porque se reduz am era interpreta~tlio (extensiva) do tipo tributario
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(pretensarnente evadido ). Deixa, pois, de constituir urn instituto jurfdico dogrnaticarnente aut6norno.
A confrontayao dos problernas da evasao fiscal e da interpretayao jurfdica fiscal,
atraves da correcta configurayao problernatica do pensarnento jurfdico e da funyao
norrnativa e do sentido teleol6gico da interpretayao jurfdica, perrnite a percepyao da
dependencia recfproca daqueles do is problernas, fazendo corn que cada urn deles do
outro obtenha os fundarnentos da sua propria identidade.
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