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AINDA SOBRE 0 CONCEIT0 DE MAIS-VALIAS

J. L. Saldanha Sanches

O
legal de
This article thoroughly explores integraqiio no patrimais-valia constitui um
m6nio do sujeito pasdos ~ r i n c i ~ a iprobles
theoretical delimitation of the capital sivo do impasto, 0
mas dos C6digos do
tornasse, ou n20, apt0
IRS e d o IRC. Corn um gains concept from the viewpoint of para a produg20 de
regime particular no
uma mais-valia.
IRC e formas de tribu- comparative law.
S6 com urna contaq2o no IRS que pocepq2o de rendimenrn
dem ser uma vantagem
to que abrangesse toou uma desvantagem, a
dos os tipos de acresdelimitaqgo legal do
cimos patrimoniais e
conceit0 C uma quest20
A exacta delimitaq30 do conceit0 n2o distinguisse ente6rica cujas consetre mais-valias realiquencias pr5ticas dis- doutrinal de mais-valia, com recurso
n20-realizapensam enumeraq20.
das, esta quest20 peraodireito comparado,eo object0 deste
E essas consequt2nderiaimportincia: em
suma com a adopq2o
cias prhticas provCmem artigom
grande parte do tratado conceit0 de rendimento especial dado as mais-valias, pois com mento de Simons-Haig.
um regime fiscal equiparado ao dos demais
Pelo contrhrio, o tratamento muito partirendimentos, a importiincia desta distinq2o cular dado as mais-valias nos dois C6digos
seria menor.
dos Impostos sobre o Rendimento e a articuMas s6 perderia importiincia com urn laqiio existente nestes dois C6digos entre as
conceito inteiramente abrangente de rendi- normas definit6rias destas, reforqa a impormento e urna tratamento neutro das suas tiincia das distinqdes.
diversas formas. A n2o ser assim pensemos
Em que casos produz a alienaqgo de um
apenas na alienaqgo de um bem por urna bemporumaempresaumamais-valia? Como
pessoa singular, que pode ser um act0 de clafissicar os acrescimos patrimoniais, em
comCrcio, (1) produtor de um rendimento sentido amplo, proporcionados a urn titular
comercial ou industrial e por isso sempre de urna empresa nas suas relaqdes corn esta?
tributado, ou um act0 de gestiio do patrim6- Como devemos determinar, eque tratamento
nio pessoal do alienante e por isso n2o sujeito devem ter, as mais-valias de pessoas singulaa tributaqgo.
res que sejam tambkm rendimentos comerciConforme a natureza do bem e a sua ais e industriais.

(1) 0 Codigo do IRS nlo contern urn conceito explicit0 de acto de cornercio. Ha actividades cornerciais e industriais e "actos

isolados de natureza cornercial e industrial" (art. 4") o que pressup6e a categoria rnais gem1 de "acto de cornercio", corn urn
significado nlo necessariamente coincidente corn o utilizlldo no direito cornercial.
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S5o essas as perguntas a que se pretende
responder no presente trabalho.
I - PROBLEMAS DA DEFINICAO
DAS MAIS-VALIAS
A mais-valia C um conceito que n2o C
normalmente objecto de defini~20expressae
precisa nos vfirios ordenamentos juridicos
(2).
Encontramos antes uma tendencia para as
definig6es feitas de forma negativa, com a
exclus50 do conceito de mais-valias de um
certo nlimero de acrkscimos patrimoniais,
tributados porumaoutraprevis20 normativa,
em termos muito amplos, exactamente como
faz o C6digo do IRC ao tratar do conceito de
varia~20patrimonial:
Este imposto tem como object0 o lucro
tributfivel, que 6 constituido pela soma algCbrica do resultado liquido do exercicio e das
varia~6espatrimoniais positivas e negativas
(art. 17" do CIRC), que s2o desta forma
incluidas no rendimento tributfivel.
Mas s2o excluidas desta inclus5o um certo nlimero de variaq6es patrimoniais, em
enumerag20 taxativa: essencialmente, as
mais-valias e menos-valias latentes ou n2o
realizadas, as entradas de capital nas suas
vfirias formas e as transferencias do patrim6nio daempresa a favor dos titulares do capital
das mesmas ou de terceiros sob a forma de
liberalidades (arts. 2 1" e 24").
Ou seja, na ausencia de uma definig20

expressa de varia~iiopatrimonial, verificamos que o C6digo do IRC usa este termo, em
dois sentidos distintos:
Usa-o no sentido restrito de acrCscimos
ou diminuigdes patrimoniais, que n2o apareqam reflectidos no resultado liquido do exercicio atravCs da traditional conta de ganhos e
perdas. E em relaq2o a este conceito que
encontramos delimitag6es.
Mas tem igualmente implicit0 um conceito mais vasto e mais rigoroso de variaqiio
patrimonial.
Conceito esse, que estficontido, nadefini$50 de lucro do no 2 do art. 3": "o lucro
consiste na diferenqa entre os valores do
patrim6nio liquido no fim e no inicio do
perfodo de tributaggo" (3).
Hfi aqui um conceit0 implicit0 de varia$20 patrimonial, uma vez que essa compara$20 entre o patrimdnio da pessoa colectiva
em dois momentos distintos, pressupde um
conceito de varia~20patrimonial como fundamento para a determinagso do lucro
tributfivel.
Num conceit0 abrangente de rendimento
tributfivel, pois a dnica variaq5o patrimonial
significativa que C excluida, s2o as maisvalias n2o realizadas.
Mas para alkm deste acolhimento de um
conceito geral de variaqgo patrimoniais, temos tambCm a integra~20explicita de uma
das formas nucleares destas - as mais e menos-valias realizadas - entre os ganhos (art.

(2) "NPo existe em nenhum ordenamento juridic0 uma definipo legal abrangente de mais-valia" Yakov Neeman, Rappo~t
GCneral, ao XXX Congresso da Associa~BoFiscal lnternacional sobre Mais-Valias, in Cahier de Droit Fiscal Internacional. vol.

41 b, p. 17.
Ou em alguns casos encontramos tentativas de defini~loque sPo "monumentos de complexidade fiscal". James W.Wetzler
"Capital Gains and Losses in "comprehensive Income Tax" ed. por Joseph Pechman "Brookings Institution". 1981. p. 1 15. E
essa dificuldade definitoria tem na sua raiz a artificialidade economica da distin~Boentre resultados de investimento que seja~n
juros, dividendos ou mais-valias realizadas. Richard Goode "The Compreensive Income Tax", in Charles E. Walker e Mark A.
Bloomfield "New Directions in Federal Tax Policy for the 8 0 The American Council for Capital Formation. Center for Policy
Research" 1984. Por isso oque as iegisla~besfazem C renunciar a defini~jlode aumentos ou di~ninui~bes
patrimoniais limitandose a descrever "o pressuposto yerndor dos mesmos para efeitos fiscais" JosC Ramon Dominguez Rodicio "Los lncrementos Y
Diminuciones Patrimoniales desde una Perspectiva de Derecho Interno" in "Estudios sobre la Tributation Bursatil" ed. por
A.Martinez Lafuente, Madrid, 1987.
(3) "Varia~Sodo activo liquido entre dois exercicios sucessivos" N.H. Freitas Pereira "A Base Tributavel do IRC", C~@ncia
e
Tkcnica Fiscal, Out. - Dez. 1990, p. 13 1 "lucro t o saldo do capital proprio de uma empresa no fim de um periodo sobre o capital
pr6prio no inicio do periodo". excluindo algumas entradas e saidas. D. Schneider "Steuerbilazen" Wiesbaden, 1978, pg. 36. Ou
o resultado da "cornpara~Boentre os patrimonios da empresa determinado segundo os sPos principios da contabilidade" 8 .
Knobbe-Keuk "Bilanz un Unternehmenssteuerrecht". 5" ed., Col6nia 1985. p. 7.

.
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20") e as perdas (art. 23").
Mas as mais-valias realizadas, siio objecto de urna definiqiio no art. 42" do C6digo do
IRC, que cont6m tamb6m para elas regras de
quantificaqiio especificas, mas com urna fun$20 delimitadoraem relaqiio aos demais tipos
de ganhos e perdas das pessoas colectivas.
Em suma, sem que haja urna definiqiio de
variaqiio patrimonial encontramos urna definiqiio de mais-valia realizada, essencial para
distinguir estas de outros tipos de ganhos ou
receitas da pessoa colectiva, embora esta
definiqiio niio resolva todos os problemas de
delimitaqzo desta forma especifica de receitas.
Verificamos pois a utilizaqiio pel0 C6digo do IRC de um duplo conceito de variaqiio
patrimonial: um conceito vasto e
generalizador, subjacente 5s formas de determinaqgo do lucro tributivel adoptadas pel0
Cddigo e um conceito destinado a completar
a previsiio normativa sobre os ganhos da
empresa.
Na verdade, este segundo conceito nada
mais 6 do que uma concretizaq20 do primeiro, mas a forma como 6 tratado pel0 Cddigo
do IRC nos arts. 21" e 24" parece conferir-lhe
urna autonomia que na realidade niio tem.
E as mais ou menos-valias latentes estiio
formalmente integradas neste liltimo conceito, ao serem excluidas da tributaqiio na
estatuiqiio relativa 5s variaqdes patrimoniais
que niio integram o lucro tributivel, enquanto as mais e menos-vaias realizadas, siio
tratadas como urna das formas das variaqdes
patrimoniais em sentido amplo urna vez que
as encontramos nos artigos que enumeram
exemplificativamente os ganhos e perdas da
empresa. Siio, como j i sublinhimos, urna
das formas possiveis de ganhos e perdas, que
se encontram, nas variaqdes patrimoniais
determinantes do lucro tributivel. Constituindo qualquer ganho urna forma de variaqiio
patrimonial positiva e qualquer perda urna
forma de variaqiio patrimonial negativa.
Esta dualidade de conceitos pode ser
explicada, pela recepqiio do conceit0 de variaqiio patrimonial ou acrescimo patrimonial
na actual regulamentaqiio da tributaqiio das

sociedades.
Esta passa a incorporar as mais-valias,
mas mant6m algumas das formas anteriores
de determinaqiio do lucro tributivel, feitas
sem o recurso ao conceito de variaqiio
patrimonial.
Mas aceita este conceito, uma vez que
passamos da tributaqiio real das mais-valias
no sentido de capital gains, para a tributaqiio
de acr6scimos patrimoniais ou de variaqdes
patrimoniais no sentido de mais-valias que
siio personalizadas pela sua imputaqiio a um
determinado patrimonio, o que equivale a
dizer a situaqiio tributiria considerada globalmente de uma dada pessoa colectiva (4).
Sem que encontremos uma definiqiio global de acrescimo patrimonial, tal como a niio
encontramos no Cddigo do R S : a esta falta
mesmo urna concepqiio implicita de acrCscimo ou variaqzo patrimonial, com o recorte
negativo das exclusdes de tributaqiio a serem
feitas apenas de forma casuistica, a partir de
uma enumeraqiio tamb6m necessariamente
casuistica das mais-valias, no seu art. 10".
Neste Cddigo as mais-valias comeqam
por ser consideradas como urna categoria
residual: s2o mais-valias os ganhos que niio
forem rendimentos comerciais ou industriais
e que resultem das alienaqdes onerosas que a
seguir se enumeram.
E depois de uma previsiio geral sobre a
tributaqiio de certas alienaqdes, como as de
valores imobiliirios, encontramos a exclusiio de tributaqiio das mais-valias resultantes
da alienaqiio de alguns deles: niio siio tributadas as mais-valias provenientes da alienaqiio
de obrigaqdes, de unidades de participaqiio
em fundos de investimento e de acqdes detidas durante um certo periodo.
E encontramo-nos no caso destas exclusdes, perante situaqdes cuja raziio de ser s6
encontra justificaqiio em razdes de politica
econdmica, em alguns casos ma1 definidas,
ou seja, estamos perante situaqdes que em
rigor devem ser qualificadas como isenqdes
fiscais.
E manifestamente o caso das acqdes detidas durante um certo periodo de tempo, mas
j i encontramos motivaqdes menos claras no

(4) Sobre esta distin~iioV. Otto Ebnetz "Die Besteuerung des Wertzuwachs-Ein Theoristischer Ansatz in Rahmen des

Einkommenbesteurung". Baden Baden, 1978, pg. 2.
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Estamos neste caso perante a concep~iio
clissicade mais-valias como acrCscimos ocasionais dos valores dos bens, acrCscimos
fortuitos, niio provenientes de um esfor~oou
de urna actividade com vista a um fim (7).
Com esta ausencia de rela~iioentre a
desutilidade da actua~iioe a utilidade do
ganho, a justificar a tributa~iio:o Estado
apropria-se atraves do impost0 de um ganho
que se niio encontra legitimado pela actividade do contribuinte.
0 exemplo tipico destas mais-valias siio
as mais-valias prediais, em particular quando
os aumento de valor dos prCdios se devem a
factos imprevistos (obras p~iblicas,urbaniza$20 ou, numa outra possibilidade, descoberta
de jazigos mineiros) que levam a um forte
aumento dos valores destes bens. Em especial, se o aumento do valor do bem se deve a
urna produ~iiode bens piiblicos por parte do
Estado, o que fornece urna justificagiio suplementar para a tributa~iio.
Nesta zona, as dificuldades de delimita$50 do conceito residem essencialmente na
quest20 de saber, sea actividade do titular faz
com que o rendimento obtido com a aliena$50 seja um rendimento comercial ou industrial ou um rendimento de mais-valia.
Sublinhemos apenas, que aqui estamos
perante mais-valias cuja forma~iiose deve a
factos alheios a vontade ou actividadedeliberada do titular e que isso pode constituir um
critCrio de distinqiio. A aquisiqiio do bem,
niio teve como objectivo beneficiar do seu
possivel aumento de preGo, niio sendo objectivo beneficiar do seu possivel aumento de
preGo, niio sendo pois urna actividade
especulativa no sentido pleno do conceito.
Antes da reforma fiscal, havia tributa~iio
em Contribuigiio Industrial ou em impostode
mais-valia, conforme nos encontrissemos
perante urna actividade de urna empresa colectada em compra e venda de terrenos actividade intencional, formagiio de lucro
tributivel e sujei~iioa contribui~iioindustrial

- ou perante a venda de terrenos por empresas, com um outro object0 social, ou particulares com um simples destino de frui~iiodo
bem, semuma motivagiio de natureza comercial.
A natureza da actividade, o tip0 de actua~ i i do
o contribuinte, constituia urna forma de
caracterizar os seus ganhos como rendimentos comerciais e industriais, mesmo se realizados por urna pessoa
singular.
0 que quer dizer que, mesmo com um
outro regime legal, prevalecia o tipo de actividade como critCrio de distin~iioentre o que
seria, numa primeira anilise, mais-valias e
outros tipos de rendimento.
Podemos, por isso, concluir que, a caracterizagiio do rendimento como mais-valia,
mesmo nestas suas formas nucleares, depende sempre da rela~iiodo titular com o bem
econ6mico cuja aliena~iiodeu origem a um
ganho.
Com a actividade deste no caso das pessoas singulares ou das pessoas colectivas a
constituir um critCrio determinante, para em
algumas situa$des, sabermos se h5 ou niioum
rendimento tributivel, ou se urna mais-valia
ou outra forma de rendimento.
Por exemplo, na venda de um quadro,
poderemos ter um rendimento comercial e
industrial se este estiver integrado no
patrim6no empresarial do alienante, urna vez
que este se dedica a essa actividade, ou um
ganho niio tributivel se a aliena~iiotiver um
caricter isolado.
Ou numa pessoa colectiva, teremos maisvalia se o quadro desempenhava um fim
ornamental, ou um outro ganho, se C este o
objectivo social da empresa.
A rela~iiodobem com o titular, determina
o mod0 como se realizou o ganho: este tem
um caricter marcadamente intencional no
caso da venda por um comerciante de arte
e
'
um caricter fortuito em outros casos.

(7) Pedro Soares Martinez "Manual de Direito Fiscal", Coimbra 1983, pg. 537. Btarirnos assim nesta zona, poerante urn
"unearned increment",ganhos independentes da actividade do titular,j6 referidos por David Ricardoe J. Stuart Mill. V. OEbnet
(nt. 4, pg. 1 17. Emborapossamos tambkm, ter Windfall profits que nio s5o mais-valias como sucedeu, por exemplo, aquando
s petroleo, o que justificou uma tributa~zocom parciais efeitos parcialmente retroactivos. Hansda brusca subida das c o t a ~ kdo
Jurgen Papier "Estngssteuerliche Erfassung der "windfall-profits",Stu W. 1984.

DOUTRINA
FISCO

b) Mais-valias e organiza~50empresarial

guir entre as potencialidades especificas da
empresa e a possibilidade de existsncia de
urna renda de situa~50,como as que estgo
ligadas 2 legislaq5o actual sobre arrendamentos.
A posiqiio actual C de tributar os ganhos
resultantes do trespasse como urna maisvalia comercial e industrial. E urna solu~5o
equilibrada no que diz respeito aos seus
resultados, quando permite a dedus2o dos
crusto de aquisiqgo. Mais problemiitica,
quando no caso de urna constru@o empresarial ab ovo este n5o existe. Pois neste caso,
a mais-valia n5o 6, como em principio deveria ser, urna diferenqa entre um valor inicial
e um valor futuro.
E a tributaq50 do trespasse de estabelecimentos comerciais, levanta alguns problemas em relas5o a letra da Lei, urna vez que a
alinea d) do no 1 do art. 10' fala apenas de
"cess5o onerosa de arrendamento e de outros
direitos e bens afectos, de mod0 doradouro
ao exercicio de actividades profissionais independentes.
Conhecido o sentido que o termo "profissional independente" assume no context0
dos rendimentos tributados em R S , a Lei
parece estar voltada apenas para os locais
onde estas actividades s5o exercidas, n5o
sendo este o entendimento que a administra$50 faz do preceito.

Um outro tipo particularmente acentuado
de mais-valias, s2o as que resultam da actividade comercial e que se traduzem n5o apenas
em ganhos presentes, mas numa expectativa
dotada de um grau razoiivel de probabilidade
em relaqio a ganhos futuros.
E o caso do goodwill ou "aviamento" do
estabelecimento comercial enquanto complexo da organizas20 comercial do comerciante ou de urna empresa, sob a forma de um
aumento do seu valor potential, que pode ser
realizado atravCs da sua alienas50 (8).
Este aumento de valor, substancialmente
com as caracteristicas essenciais da maisvalia (9), C em principio, o resultado normal
da actividade comercial.
0 valor total deumaempresaestiinormalmente acima do valor do patrim6nio constante do balan~onum determinado momento
temporal, pois consubstancia-se numa expectativa sobre receitas futuras que dependem do nome daempresa, da suaclientela, da
sua organizas50 ou das tecnologias de que
disp6e (10).
E da sua actividade resultam por isso
hip6teses de lucro futuro ou o dominio sobre
certos bens susceptiveis de um aumento sustentado de valor.
E se esta sibas50 C susceptive1 de garantir
no futuro um grau razogvel de probabilidade,
fluxos permanentes e estiiveis de rendimento, pode proporcinar no presente, mediante a
alienas20 da fonte produtiva, um ganho imediato, correspondendo este ganho ao conceito da mais-valia.
0 que se tem traduzido no direito fiscal
portugues na tradicional tributa~50do trespasse como urna operas50 apta a produzir
urna mais-valia, embora aqui haja a distin-

C)As mais-valias indirectas
Em todos estes casos, temos abordado as
mais-valias, pressupondo urna relas5o directa entre os bens econ6micos finais que podem proporcionar mais-valias e os seus titulares.
Mas a interposis50 das sociedades entre

(8) A. Ferrer Correia "Estudos de Direito Civil, Comercial e Criminal", Coimbra, 1985, pg. 255. Mas convira distinguir entre
estabelecimento como simples conjunto de coisas corp6reas e incorp6reas organizado pelos comerciantes e empresas, que pode
ter virios estabelecimentos. Albeno Xavier "As Sucursais de Sociedades Estrangeiras no Direito Brasileiro (Aspectos
Tributirios e Cambiais)". Centro de Estudos Fiscais, Comemoraqtio do XX Aniversario, Lisboa, 1983, vol. I, pg. 16. 0 ter~no
"trespasse" esti a ser usado agora para, do ponto de vista contabilistico. designar o good-will. V.Jose Vieira dos Reis "A
Contabilizaqiio do Trespasse", FISCO no 36, pg. 3
(9) E por isso e tamErn qualificado como mehr-wert pela doutrina alemi e por sur-valeur em Franqa. A. Ferrer Correia (nt. 8),
pg. 257 nt. 1 . Jose Vieira dos Reis (nt. 8) pg. 8.
(10) B. Knobbe-Keuk (nt. 3), pg. 70.
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as pessoas singulares e os bens econ6micos,
como fendmeno banal, mas com importantes
consequhcias fiscais da sua autonomia
patrimonial, vem introduzir alteraqdes importantes nos modos de aparecimento e de
formaqiio das mais-valias.
Considerando, por exemplo, uma determinada sociedade ap6s alguns anos de actividade comercial, n6s poderemos encontrar
uma avaliaqiio do seu patrimbnio, a seguinte
situaqiio:
1) 0 patrim6nio da empresa tem um valor
mais elevado do que aquele que k revelado
pelo seu balanqo, uma vez que goza de uma
excelente reputaqiio, tem uma boa carteira de
clientes e uma boa organizaqiio.

2) Adquiriu terrenos onde instalou unidades produtivas e que entretanto se valorizaram.
3) Em todos os exercicios distribuiu apenas uma parte dos lucros que obteve,
reinvestindo o excedente.

Do ponto de vista da anilise externa da
situaqiio da empresa, que se traduz no valor
que pode ter para urn potencial adquirente o
capital destae vai definir o preqo de alienaqiio
das suas partes sociais, colocando-o acima
do seu valor de aquisiqiio, ela esti apta a
produqiio de uma mais-valia.
Tal como tem potencialidades para a produqiio de mais-valias parcelares atravks da
alienaqiio deelementos do seu activo corpdreo
ou incorp6re0, com tratamentos fiscais niio
coincidentes para os virios tipos de elementos alienaveis parcelarmente.
Estamos assim perante uma mais-valia
que tem para o alienante e o adquirente um
caricter unitirio, mas que tem na sua origem
dois componentes totalmente distintos:
Num primeiro grupo, temos mais-valia
no sentido nuclear do termo, resultantes do
aumento de valor de um conjunto de bens

que, articulados entre si, tsm uma valorizaqiio adicional pela combinaqiio que entre eles
foi realizada (bom nome, clientes, tecnologia).
E temos tambkm mais-valias que resultaram do aumento de valor de bens que niio
estiio sujeitos a qualquer depreciaqiio pela
passagem do tempo e que, pelo contririo, se
podem valorizar com a passagem deste (terrenos).
Em todos estes casos, esta subida de valor
k um resultado indirecto da actividade da
empresa, em principio destinada a prosseguir
o fim imediato daobtenqiio de lucros enquanto fluxo de receitas regulares.
Ao contririo do lucro em sentido estrito,
resultado de um process0 em principio dominado pela intencionalidade, a obtenqiio de
mais-valias (ou menos valias) esti essencialmente dependente de factores externos que a
gestiio empresarial niio domina e s6 parcial e
incompletamente pode prever. Atk pela correlaqiio existente entre mais-valias e prazos
temporais alongados, o que s6 por si leva a
um aumento do factor incerteza.
Uma mais-valia significativa surge normalmente ap6s a passagem de um longo
periodo, except0 quando eventos mais ou
menos inesperados provocam um aumento
substancial do valor de um bem. E em ambos
os casos predominam factores niio-intencionais.
E num segundo grupo, temos um conjunto de investimentos empresariais ou de aplicaqdes financeiras que se integraram ou permaneceram no patrimdnio da empresa pela
ren6ncia dos s6cios ao direito de quinhoarem
nos lucros (1 I), transformando assim um
rendimento de capital (dividendos, lucros
distribuidos) numa mais- valia.
E temos ainda uma situaqiio intermedia e
mais importante do ponto de vista da actuaqiio normal da empresa: um acrkscimo do
valor patrimonial desta, em resultado do lucros reinvestidos em bens susceptiveis de
experimentarem as valorizaqdes que procuramos tipificar dentro do primeiro grupo.

( I I) Se os lucros nio s5o distribuidos, a sua retenqio "vai aumentar a autonomia patrimonial da pessoa colectiva" Manuel
Antonio Pita "Direito aos lucros", Coimbra, 1989, pg. S l , com um enriquecimento indirecto do socio. E por isso se do ponto
de vista do direito comercial siio reservas legias. reservas estatutiirias ou reservas livres, sio lucros do ponto de vista do direito
fiscal. Num caso esta em jog0 a tutela dos interesses dos s6cios ou dos credores e no outro o interesse pliblico da correcta
distribuiqio dos encargos tributaries.
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No caso dos investimentos de pura fruiqiio,
realizados pela empresa, estes podem ter uma
raz%ode precauqiio financeira, mas podem
tambCm ser urna consequCncia deum sistema
fiscal que favorece a manutenqiio dos lucros
da sociedade, em vez da sua atribuiqiio aos
sbcios: atravks de manutenqiio dos lucros
dentro da empresa obtCm-se um adiamento e
urna reduqiio significativa da tributaqiio.
Ela s6 teri lugar quando a empresa for
liquidada ou a urna sua parte social for alienada e, neste 6ltimo caso, com urna taxa
liberat6ria muito abaixo da taxa normal de
tributaqiio.
E em relaqiio a estas possibilidades de
transformaqiio de rendimentos sujeitos a um
determinado fiscal, em ganhos de capital
sujeitos a um outro regime normalmente
mais favorfivel, que encontramos, em alguns
paises, algumas limitaq6es legais (1 2).
Pois se as mais-valias tem urn regime
fiscal mais favorhvel, a possibilidade sistemitica de transformar rendimentos em maisvalias corresponde, ou a um objectivo preciso de politica econ6mica que a justifica (incentivo ao auto-financiamento), ou a urna
distorqio permanente no sistema.
Entre n6s, nada encontramos no sentido
de impedir a transformaqiio de rendimentos
do lado da tributaqiio pessoal do rendimento,
mas podemos encontrar urna preocupaqiio
semelhante no mod0 como o C6digo do IRC
trata a liquida~iiodas sociedades, urna vez
que embora pareqa considerar mais-valia o
resultado da Iiquida~Boem beneficio dos
sbcios, trata como rendimento de capital a
parte mais importante do produto desta mesma liquida~iio.
Ainda que aqui, como veremos, seja realmente discutivel se na liquidaqiio de urna
empresa em beneficio dos sdcios, estamos

perante rendimentos de capital ou de maisvalias.

d) Rendimentos de capital e mais-valias
0 que se passacom as mais-valias acumuladas no patrim6nio de urna empresa (uma
parte delas reflectivdas pelo balanqo e outras
nBo), 6 urna manifesta~80do problema mais
vasto da dificuldade em distinguir entre os
v6rios tipos de resultados de um investimento classificando-os como rendimentos de capital ou como mais-valias.
E a dificuldade (ou artificialidade) da
distinqiio passa tambCm pela possibilidade
de utilizar as formas negociais existentes,
para conseguir uma mudanqa juridica dos
titulares directos dos rendimentos.
Mesmo que se aceite a distinqiio entre
mais-valia que correspondem ao n6cleo essencial deste conceit0 e mais-valia que siio o
resultado da transformaqiio de outros tipos de
rendimentos em mais-valias, a interposi~iio
da pessoa juridica sociedade entre os s6cios
e o patrim6nio societhio, faz com que so
atravCs de uma operaqiio de desconsideraqiio
da personalidade juridica das sociedades comerciais ( 1 3), se pudesse distinguir entre os
vfirios tipos de mais-valias.
Mas esta desconsideraqiio s6 pode ter
lugar, com fundamento num express0 comando legal, que pode por esta via evitar a
utilizaqiio das formas juridicas com o fim
exclusivo de obter urna economia fiscal.
Como sucede na alinea c) do art. 5 O do
CIRC: ao atribuir transparencia fiscal as sociedades de simples administraqiio de bens
cujos titulares de transformaqiio de rendimentos atraves da interposi~iiode urna soci-

(12) Yakov Neeman (nt. 2), pg. 36.
( 1 3) E esra desconsidenq3o da personalidade das empresas C o rnCtodo usado em alguns paises para a qualificaqao corno
"dividendos" ou como outros rendimentos de capital. de ganhos que se pretendiam ver transformados em mais-valia, para obter
uma menor taxa de imposto. Condorcet Pereira de Resende "Caihers de Droit Fiscal International" Rapport GCnCrale "La Nonreconaissance des Personne Juridiques en Matitre Fiscal", Rio de Janeiro, 1989, pg. 38.
Entre 116s. do ponto de vista da situaqso existente no direito comercial, Pedro Cordeiro, "A Desconsidemq50 da Personalidade
Jundica das Sociedades Comerciais", Lisboa, AAFDL, 1989.

.
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edade (14).
Transforma$io de rendimentos prediais
sujeitos a IRS em lucro tributivel sujeito a
IRC (mas com formas de ciilculo muito diferentes), ou mesmo, num momento posterior,
de dividendos em ganhos de capital.
Mas pode concluir-se que na situa~iio
actual do direito portugues e salva esta excepqiio, niio hh qualquer obsticulo legal B
transformasiio de rendimentos atraves da
interposi~iiode sociedades, urna vez que niio
existe um principio geral que o procure impedir.
A operaqiio de transformaqiio de lucros
em mais-valias pode ser feita tambkm, atravCs de urna operaqiio de interposiqiio de urna
outra sociedade ou pessoa colectiva, que
realiza assim, urna transforma$io de segundo grau.
Se a sociedade que funciona como fonte
geradora dos lucros niio optar pela sua transformaqiio em mais-valias atravCs do seu
reinvestimento, esta transformasiio pode ser
feita quer pela interposiqiiode urna sociedade
interrnkdia que preencha os requisitos do art.
45" do CIRC ou por qualquer outra entidade,
como um fundo de investimento, que possa
ser subtraido a dupla tributasiio econ6mica
do rendimento.
Niio hh pois qualquer obsticulo legal B
transforma$io de rendimentos em mais-valias, quer atravks de urna opqiio por parte da
sociedade onde os ganhos siio realizados,
quer atraves da interposiqiio de urna outra
sociedade entre a que realizou os ganhos e os
titulares do seu capital.

( 14) Pode considenr-se que a

I11 - MAIS-VALIAS DOS SOCIOS
NAS SUAS RELACOES COM A SOCIEDADE
a) 0 Regime de Liquidasgo das socieades
0 conjunto de distinqdes que procurimos
elaborar acerca das mais-valias originirias e
das mais-valias indirectas, criadas pela existencia de um patrim6nio societirio com existencia aut6noma em rela~iioaos patrim6nios
dos titulares das partes sociais, pode ser util
para abordar alguns dos problemas que se
colocam a prop6sito da liquidaqiio das sociedades.
Considerando particularmente a natureza
especifica da liquidaqiio das sociedades e as
dificuldades sempre presentes na defini~iio
de mais-valias, mesmo na forma relativamente abrangente que Cutilizada pel0 art. 42O
do C6digo do IRC.
Encarada como um processo, a liquidaqiio
de urna sociedade define-se como "o conjunto de actos realizados com o fim de dar ao
patrim6nio social urna constituisiio que, ressalvados os direitos de terceiros e tendo em
conta as convenqdes entre os s6cios ou, na
falta delas, os critCrios legais, permita atribuir individualmente aos s6cios os elementos existentes." (1 5)
Estamos, pois, perante o fim de um patrim6nio e a entrega dos seus vhrios componentes aos titulares do capital da empresa. E o
fim da autonomia patrimonial da empresa,
vai fazer surgir um conjunto de situa~des
fiscalmente relevantes.

simples deten~iiode bens niio preenche a explora~ioeconomica que t o motivo de constitui~50

de uma sociedade. "Transparencia Fiscal y Los Valores Imobiliirios" in Estudos sobre Tributation Bursatil", (nt. 2). pg. 7-84.
A mesmaquestlo de forma mais sofisticada, se colocou em outros ordenamentos juridicos, a proposito da constitui~50de fundos

imobiliirios fechados corn actividade de mera gestlo de bens. V. Hans Joachim Herrmann "Einkommensteuerrecht Fragen der
Geltaltung geschlossener Immobilienfonds", Stu W. 1989, pg. 97. Mas recorde-se que em Portugal a transpaencia fiscal n5o
tem qualquer conteudo sancionatorio, podendo mesmo considerar-se que, por evitar urna dupla tributa~lo,tem vantagens para
o contribuinte.
(1

5) Raul Ventura "Dissolu~Hoe Liquida~Bode Sociedades - Comentario ao Codigo das Sociedades Comerciais", Coimbra,

1987, pg. 212. Tendo Ventura feito anteriormente uma distin~iioentre IiquidaGHo como fase da vida da sociedade e corno
processo. Dicotomiaque se projecta tambem no regime fiscal: adissolu~iio"fase" cria deveres de coopera~Hoespeciais contidos
nos art. 65" do ClRS e a dissolu@o "processo" tem metodos especiais de calculo da materia colectavel regulados nos arts. 66"
e 67".

.

DOUTRINA
FISCO

Quando se procede ao fraccionamento do
patrimbnio, podem ser encontrados lucros
niio-realizados (16), nomeadamente sob a
forma de mais-valia latentes que niio foram
object0 de qualquer tributaqgo, tal como podemos encontrar uma massa de lucros niio
distribuidos e
que s5o rendimentos que foram objectode
transformaq20 em mais-valias.
Enquanto se mantem a autonomia do patrim6nio societario a realizaqiio ou 1-60realizaq2o de lucros tem consequtincias fiscais.
As mais-valias dos predios onde esta a
sede social da empresa ou as suas instalaq6es
fabris, aguardam realizaqiio. As suas existtincias viio ser tambCm alienadas.
Com a passagem dos varios elementos do
patrim6nio para os s6cios ou para terceiros,
todos estes ganhos potenciais se realizam ou
se diio como realizados, surgindo um lucro,
cuja determinag20 se rege pela alinea b) do
art. 65" do CIRC.
E esta tributaqiio na partilha vai ter lugar
sobre ganhos ainda niio tributados, mesmo
no caso de tais ganhos serem o resultado do
investimento de lucros j i antes sujeitos a
tributaqiio.
Pois, se estivermos perante rendimentos
que foram tributados enquanto lucro realizado pela sociedade, niio havera nova tributaqiio destes: tendo sido sujeitos a tributaqiio,
eles entraram nopatrim6nio da sociedade por
um determinado valor e na determinaqiio do
resultado da partilha, a fonte de uma incidtincia nova do imposto, pode ser apenas um
acrCscimo do seu valor ou um rendimento
por este originado.
Mas a niio distribuiqiio de lucros aos s6cios, Ievou a um adiamento na tributaqiio do
rendimento pessoal: que vai ter lugar com a
entrada dos bens, ou do produto da sua venda,
no patrim6nio dos s6cios.
Ou seja, haveri tributaqiio da sociedade
em liquidaqiio, sempre que esta realize um

ganho, ganho estes que 6, tambem uma
consequkncia da comparaqiio entre o patrim6nio da empresa em momentos diversos.
0 lucro tributavel 6 assim uma
consequhcia de um qualquer aumento de
valor das existencias ou do activo imobilizado, dado como realizado no momento da
liquidaqiio. E por isso, ha tributaqgo apenas
de valores latentes, que por isso ainda niio
foram tributados.
Mas, em todos os casos, ha tributaqiio na
pessoa dos s6cios (quer sejam pessoas singulares, quer pessoas colectivas) porter havido
uma transferkncia inter-patrimonial, passando os benscom aliquidaqiioparaatitularidade
directa dos socios. Essa deslocaqiio
patrimonial C um pressuposto da tributaqgo
do s6ci0, que obtem desta forma o resultado
do seu investimento no lucro da sociedade.
Mas como qualificar o tipo de rendimento
obtido pel0 s6cio?
0 C6digo do IRC, numaprimeira analise,
parececoncebero resultado dapartilha, como
um composto de mais-valia e de rendimento
de capital.
E isso acontece porque, atraves de um
metodo de qualificaqiio dos ganhos contido
numa "regra de englobamento" se dividem
os resultados da partilha em rendimentos de
capital e mais-valias.
Mas, na verdade, esta regra corresponde
materialmente a uma parte essencial da
estatuiqiio, limitando decisivamente o alcance do enunciado no no I do art. 67'.
Este artigo, na sua primeira parte, determina que no rendimento pessoal de cada
s6cio seja englobado o "valor que for atribuido a cada um deles em resultado da partilha.
abatido do preqo de aquisiqiio das correspondentes partes sociais".
Mas no seu no 2, procede a uma distinqiio
entre o que na partilha sera tratado como
rendimento de capital e o que sera tratado
como mais-valia.

(1 6) Urn lucro pode considerar-se realimdo e como tal aparecer no balan~ode urnaernpresaquando umelernento do patrimonlo
e alienado e em seu lugar urn outro elernento do patrirnonio - norrnalrnente urn crCdito ou dinheiro - corn urn valor rnais elevado
do que o elernento alienado pode ser inscrito no activo. B. Knobbe-Keuk "Bilanz und Unternehrnrnenssteuerrecht", 5" ed.,
Col6nia. 1985, pg. 190. Sendo a realizaqBo da rnais-valia urn caso particular da realizaqBo do lucro. A mais-valia (ou menosvalia) pode considerar-se realizada no rnornento em que se aprefei~oao direito corn base no qua1 o bern sai do patrirnonio e se
transforma no correspondente valor, adquirindo assirn autonornia" Pietro Adonnio "Plusvalenza e Minusvalenza". Novissirno
Digesto Italiano, pg. 156.
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E esta separaqiio entre os dois tipos de
rendimento, C obtida atraves da interrelaqiio
entre valores distintos: valor de atribuiqiio a
cada s6cio de urna parte do patrimbnio, preqo
de aquisiqiio pel0 mesmo da parte que lhe foi
atribuida e entrada efectiva para a realizaqiio
do capital, tudo a valores nominais e sem
levar em conta os efeitos da inflaqiio.
E temos um valor inicial, sobre o qua1 vai
recair a tributaqiio, que C a diferenqa, como j i
dissemos, entre o preqo de aquisiqiio e o valor
de atribuiqiio: afinal de contas a medida do
enriquecimento do s6cio.
E atraves da j i referida regra de
englobamento, esta quantia seri tratada de
duas formas diferentes: urna como rendimento de capital e outra como mais-valia.
Mas a parte que seri tratada como maisvalia, corresponde ao possivel excesso, do
valor da diferenqa entre valor de atribuiqiio e
valor de aquisiqiio (a tal medida do enriquecimento efectivo do s6cio) e o valor de atribuiqiio e a entrada efectiva de capital.
Descodificando, haveri tributaqiio em
mais-valia (e niio considerando aqui a hip6tese de menos-valia, tambem dificultada do
ponto de vista fiscal pela inexistencia de
correcqiio monetiria), apenas se um s6cio
tiver adquirido urna quota da sociedade por
um preqo abaixo da entrada inicial efectiva
de capital. Nesse caso, e apenas nesse caso,
poderi haver um retorno de capital considerado como mais-valia para efeitos fiscais.
Mas se a tiver adquirido por um preqo
acima do valor da entradaefectiva, niio haver i mais-valia, mas apenas rendimento de
capital: urna vez que a diferenqa entre o valor
de atribuiqiio e o valor de aquisiqiio tenderi a
ser menor do que entre o valor de atribuiqiio
e o valor da entrada inicial.
Formalizando, haveri mais-valia, se e
apenas se,
sendo A = Vat - Vaq
e B = Vat - Vee
A>B

entendendo por Vat o valor da atribuiqiio,
por Vaq o valorde aquisiqiioe por Vee o valor
daentradaefectiva(ou inicial). Paraque haja
mais valia, C pois essencial, que tenha havido
antes urna menos-valia, com urna parte de
capital alienada por menos do que o seu valor
nominal (que pode ser igual ou maior que o
valor da entrada inicial).
Sem isso, seri negativa a "diferenqa entre
as diferenqas" e niio existiriio rendimentos a
tributar como mais-valias (1 7).
E se for ainda o titular originirio o que
recebe o valor de atribuiqiio, nesse caso os
dois valores seriio idinticos, ou mais rigorosamente niio haveri qualquer preqo de aquisi~iio,mas apenas urna subscriqiio de acqiio
ou entrada de capital, tambem niio existindo
rendimentos tributiveis em mais-valia.
A ideia prevalecente parece ter sido o de
evitar que, atraves da liquidaqiio de sociedades com partilhas de bens pelos sbcios, estes
viessem a beneficiar do regime privilegiado
das mais-valias.
Mas ainda aqui, podemos encontrar outra
incoerencia sistemitica: se se verificar urna
manipulaqiio negocial para tornar possivel a
formaqiio de urna mais-valia (com alienaqiio
de urna parte de capital) de mod0 a possibilitar a existincia de urna diferenqa positiva
entre a diferenqa A e a diferenqa B, surgiri
por esse caminho enviesado, urna mais-valia.
E surge aqui uma possivel vantagem fiscal; dentro de urna situaqiio, caracterizada
por um excessivo contraste entre a possibilidade para urna pessoa singular ou colectiva
de alienar partes do capital de urna sociedade,
realizando mais-valias financeiras com um
regime fiscal muito favorivel, e a partilha
dos bens de urna sociedade pelos seus titulares originirios.
Mas comumaadicional incoerencia sistemitica, no caso de termos uma mais-valia e
do titular ser urna pessoa singular, este teri
tambCm uma posiqiio favorivel, uma vez que
esta mais-valia niio se encontra abrangida
pelas previsdes constantes do art. lo0 do
CIRS.
E niio C abrangida porque niio estamos

(17) Para exemplos e explicaGBes detalhadas verDGC1, C6digo do IRC. Anotado e Cornentado, Lisboa, 1990. sern indica~iio
de autores.
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perante urna alienaqiio onerosa das partes
sociais, situaqiio que C, ainda assim, a que
mais se aproxima da partilha pelos s6cios do
produto de liquidaqgo de urna sociedade.
Serii umamais-valiaque o CIRC pretende
tributar (mais-valia tributfivel Ihe chama a
alinea a) don02do art. 67"), mas niio tributiivel
em IRS, dada a redacqiio do art. 10" do
C6digo deste.
Esta situaq50 de niio tributaq50, niio constitui um desvio isolado dentro dos principios
da tributaqiio das pessoas singulares, urna
vez que C sabido que, enquanto no IRC s6
deixam de ser tributados alguns acrCscimos
patrimoniais expressamente previstos pela
lei, no IRS usa-se a tCcnica inversa: s6 siio
tributados as mais-valias cuja tributaqiio a lei
expressamente preve.
0 que significa que a nova tributaqgo do
rendimento pessoal criada pel0 IRS, s6 fragmentariamente realizou o objectivo de alargar a base deste imposto.
Mas, para alCm da qualificaqZo juridica
usada pela lei para os resultados da partilha,
coloca-se a quest50 de saber se encontramos
efectivamente na liquidaqiio das sociedades,
urna realizaqiio de mais-valias pelos s6cios.
Se atendermos a urna das caracteristicas
de mais-valia, em contraste com o rendimento fonte, e que consiste na extinqiio da situaqiio juridica que produzia o rendimento, pareceria que na liquidaqiio da sociedade os
s6cios apenas poderiam realizar uma maisvalia (I 8).
Mas o fim da fonte produtiva, C apenas
urna das caracteristicas do conceit0 de maisvalias: ela pressupde tambCm urna transmiss5o onerosa. 0 que quer dizer que, a forma
juridica do fonte da fonte produtiva para o
seu titular, deverfi sera sua transmiss50 onerosa.
E na tributaqiio do rendimento, atraves

das previsdes do art. 1O0doCIRS e do art. 42"
doCIRC, encontra-se algumasistematicidade
nessa materia.
Considerando em particular o art. 42" do
CIRC, verificamos que na sua definiqgo de
mais-valia como um dos possiveis ganhos da
empresa, encontramos como pressuposto da
existkncia desta ou a transmissiio onerosa ou
outras deslocaqdes patrimoniais que a esta
siio equiparadas: os ganhos resultantes de
indemnizaqiio e a "afectaqiio permanente daqueles elementos a fins alheios B actividade
exercida".
Equiparada B alienaqiio, como operaqiio
que dB origem a urna mais-valia, esta afectaqgo permanente exige o desvio de um bem do
dominio da empresa. Pura previsiio ffictica,
a afectaqgo permanente atende 2 distinqiio
entre a titularidade juridica do bem e a sua
si tuaq5o real.
Ora no processo de liquidaq50, com o fim
da autonomia patrimonial da sociedade, os
bens que compde o seu activo imobilizado ou
as suas existhcias, ou o produto da sua
venda, s50 distribuidos pelos sbcios, em alguns casos com um acrCscimo de valor que
constituiauma mais-valiapotencial ou latente.
Mas esta mais-valia C realizada pela sociedade, que subsiste at6 ao fim do processo de
liquidaqiio, quando vende o bem ou o transmite ao s6ci0, e niio por este directamente.
Poderii pois, haver lugar auma mais-valia
da sociedade, quer estaprocedaauma aliena$20 normal ou haja lugar a urna transfersncia
patrimonial paraos s6cios que, nos termos do
art. 66", deveri dar-se a preqos de mercado:
em ambos os casos teve lugar urna realizaqiio
das mais-valias.
Mas os s6cios receberiio apenasum ganho
final do seu investimento que poderia, como
sucede em muitos outros paises (19), ser

( 18) Corno defende Antdnio Lobo Xavier "Notw sobre o regime fiscal da amortiza@o de a c ~ 8 e sern
s redu~Hode capital", R DE,

1988, pg. 174 "deste ponto de vistaa IiquidaqHo de urna sociedade s6 poderia gerar rnais-valia - rendirnento - acrescirno -.la que
os sdcios, nessa circunst5ncia. recebern dinheiro ou bens mas ficarn sem as acq8es ou quotas".
(19) V. Guy van Fraenyenhoven, Relatorio Geral "0 Regime de LiquidaqHo de Sociedades" Cahiers de Droit Fiscal
Intemacional, vol4 1 b, 1987, pg. 19. Podernos ter como sucede entre nos. uma determinaqso do Iucro segundo xsregras cornuns
e a tributaqfio do rnesrno como urn rendirnento de capital, corn a particularidade do descooto da entrada efectiva, em sentido
arnplo. E para dar coertncia plena ao sistema urn credito fiscal. Richard Wellrnan, lb., pag. 133.
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tratado como um rendimento de capital.
b) Compra de acqdes e sua amortizaqiio.
Em todos os casos, o C6digo das Sociedades Comerciais sujeita a estas operagdes, a
limites bem definidos.
No caso da aquisiqiio de acqbes prdprias,
comeqamos por encontrar no no 2 do art. 3 17"
do C6digo das Sociedades Comerciais um
limite quantitativo de 10% para a parcela do
seu capital que a sociedade pode adquirir.
E ainda um limite criado pela aplicaqiio
dos arts. 32" e 33" do mesmo C6dig0, por
expressa remiss50 do no 4 do j i citado art.
3 17", onde se encontram limites para a distribuiqiio de lucros aos s6cios.
E no caso da amortizaqiio a limitaqiio
consiste apenas na aplicaqiio dos art. 32" e
33".
0 sentido geral destas limitaqdes existentes C a concretizaqiio do principio da conservaqiio da fonte de rendimentos (20), urna vez
que o prolongamento destas operagdes, com
a sua passagem de determinados limites,
seria o inicio de um process0 que teria o seu
culrninar na liquidaqiio da sociedade.
Mas, ao contririo do que se passa na
liquidaqiio, existe aqui urna alienaqiio onerosa de direitos fei tapelo s6cio a sociedade, que
se mantCm enquanto tal, e por isso temos os
pressupostos globais paraque surjaumamaisvalia.
Pois, enquanto na liquidaqiio do patrim6nio da sociedade esta se limita a transferir
bens que antes se encontravam no seu patrim6nio para a titularidade directa dos sdcios,
nos casos acima tratados temos urna
deslocagiio patrimonial de igual sentido, mas
como parte de um neg6cio sinalagmitico em
que os direitos sociais dos s6cios (ou parte
deles, no caso da amortizaqiio sem reduqiio
do capital social em que o s6cio permanece
como titular de acqdes de fruiqiio) mudam de
titular.
E temos neste conjunto de situaqdes, urna
mais-valia, que tal corno a mais-valia proveniente de urna liquidaqiio, niio C tributada em

IRS, por niio se enquadrar na previsiio do art.
10" do CIRS (21).
Se se verificar urna amortizagiio sem diminuiqiio de capital, como sucede no caso do
art. 346" do C6digo das Sociedades Comerciais, niio nos encontramos perante urna alienaqiio de partes sociais.
Na verdade e para alCm de outros argumentos j i utilizados, a natureza das coisas,
faz com que o art. 1 0" niio tenha urna formulaqiio com efeitos idCnticos para os casos de
alienaqiio dos direitos reais sobre im6veis e
para os de alienagiio das partes sociais.
No campo dos direitos reais, dada a natureza destes direitos e o mod0 como se articulam entre si, a alienaqiio de qualquer direito
real que incida sobre im6vel (usufruto, direito de superficie) d i lugar a urna mais-valia
tributada.
Mas no caso das partes sociais, encontramos a previsiio legal da tributaqiio das maisvalias resultantes da sua alienaqiio e da amortizaqiio, considerada pela lei como uma das
formas de alienaqiio.
0 que enquadra na hip6tese da amortiza$80 com diminuiqiio do capital social, mas
niio num negdcio juridic0 de diferente natureza, em que o accionista recebe em vez das
acqdes de que dispunha "acqdes de fruiqiio",
que, nos termos do 346" do Cddigo das
Sociedades Comerciais, apenas receberiiodividendo depois de este ter sido atribuido as
demais acqdes, tendo em principio direito a
urna remuneraqiio fixa: estamos, pois, perante urna alienaqiio de apenas alguns direitos
societirios.
0 alcance da lei niio C o mesmo quando
esta prevC a tributaqiio de direitos reais sobre
bens im6veis e quando esta preve a tributagiio
da alienagiio de partes sociais e niio de direitos com ela conexos, como C o caso nas
presentes hip6teses.
De tudo isto, resulta urna tributaqiio fragmentiria das mais-valias, como desigualdades patentes e distorqdes graves: siio tributadas algumas das mais-valias e ficam por
tributar outras, no caso em que os seus titulares s2o pessoas singulares, enquanto siio tri-

(20) Este principio, extensive1 as situaqdes acima citadas, aplica-se primordialmente a determinaqiio do lucro distribuivel aos

socios. com definiqiio dos limites legais a esta distribuiqiio. Manuel Antonio Pita "Direito ..." (nt. I I ) .
(21) Antonio Lobo Xavier "Notas..." (nt. 18).
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butadas a generalidade das mais-valias realizadas pelas sociedades como possibilidade
para estas de se desonerarem da tributaqiio
atravCs do seu reinvestimento.
Sujeitos a tributaG50 por mais-valias estgo os valores mobilihrios (22), ficando de
fora todos os demais activos financeiros,
como os direitos de opqiio ou as operaqdes a
prazo (0s chamados contratos de futuros)
(23).
Uma tributaqgo fragmentaria e sem
sistematicidade, que convida os agentes
econ6micos a escolher as formas juridicas
onde urna economia fiscal pode ser realizada,
em vez de optar pela formas juridicas mais
eficientes do ponto de vista empresarial.

IV - MAIS-VALIAS DA SOCIEDADE
NAS SUAS RELACOES COM TERCEIROS
Depois de consideradas as dificuldades
existentes na determinaqiio das mais-valias
que podem resultar das liquidaqdes de empresas e das operaqdes entre sociedades e
titulares, podemos passar para o conceit0
central de mais-valias: as mais-valias como
um dos ganhos ou proveitos da empresa, ou
seja as que resultam da transmissiio onerosa
de bens da empresa para terceiros.
Temos assim as mais-valias, como categoria especial dentro do conjunto global de
ganhos da empresa, tendo como propriedade
distintiva o serem o resultado da alienaqgo de

urna certa categoria de bens: os bens cuja
aliena~5ose n5o integra, na prossecuqiio dos
fins normais da empresa.
Voltando definiG50 do art. 42" s5o maisvalias e menos-valias "0s ganhos obtidos ou
as perdas sofridas relativamente a elementos
do activo imobilizado mediante transmissiio
onerosa".
As mais-valias resultam assim da venda
de bens que s5o elementos patrimoniais activos, utilizados pela empresa por periodos
superiores a um ano e que se integram no
processo de produq50 ou constituem urna
aplicaq50 de capitais, quer uma aplicaqgo
estritamente financeira, quer um qualquer
investimento num bem cujo comCrcio n5o
seja o object0 da actividade da empresa (24).
0 que C determinante para esta classifica$20 de um elemento do patrim6nio da empresacomo parte integrante do activo imobilizado, n5o C pois a natureza do bem, mas sim a
sua f u n ~ 5 odentro da empresa.
E urna vez que e a funqiio do bem que vai
determinar o seu tratamento contabilistico e
consequentemente a natureza do ganho resultante da sua alienaggo, compreende-se
que destes resultem consequ6ncias fiscais: se
um bem econ6mico C considerado como um
elemento do activo imobilizado no b a l a n ~ o
da empresa, esta implicitamente a proceder a
urna classificaqiio que tem efeitos fiscais.
E a qualifica@o atribuida em termos
contabilisticos, tem o significado de um comportamento declarative da empresa, que produz efeitos, nos termos e com os limites de
qualquer outra declaraqZo tributAria. Verifi-

(22) 0 s valores mobilidrios siio essencialmente a c ~ 6 e es obriga~besde empresa, bem como titulos de participa~io.Para o DL
r." 142lAl9 1 que veio regular o mercado de valores imobiliarios, na sun alinea a) do art. 3', estes deverio ser altm dos ja

enumerados "quaisquer outros valores, sejaqual for a sua natureza ou forma de representa~iio,ainda que meramente escritural.
emitidos por quaisquer pessoas ou entidades, publicas ou privadas, em conjuntos hom6genos que confiram aos seus titulares
direitos id&nticos e legalmente susceptiveis de n e g o c i a ~ i onum mercado organizado" conferindo esta ultima parte a l g u ~ n a
circularidade h d e f i n i ~ i o .Corn uma perspectiva conceptual, Julio Nieves Borrego, "Los Valores lmobiliarios y el Impuesto
Sucesso~io",in A. Martinez Lafuente, (nt. 3). pg. 561, define-os como "titulos de participa$iio social ou de participak50 ern
direitos de crtdito substancialmente relacionados coln a actividade da sociedade" ou em outros termos ligados com a c o n d i ~ i o
de s6cio ou com uma r e l a ~ i oespecial de credito com a sociedade.
(23) Ao contririo do que sucede, por exemplo, na nova lei italiana sobre mais-valias onde se tributam direitos de o b ~ i oe todos
os outros direitos que niio tenham natureza de juros, com uma taxa substitutiva (ou liberat6ria) de 25%. Frederici Giulliani in
DPT, Maio-Junho 91, pg.676.
(24) Temos assim imobiliza$bes "tkcnicas - constituidas por bens que tornam possivel o arranque e o desenvolviniento da
actividade daempresa " e de "rendimento - abrangem os investimentos de capital em actividades inorginicas e cujos objectivos
visam proporcionar um certo rendimento ou controlo de outras empresas" Ant6nio Borges, Azevedo Rodrigues e Rogerio
Rodrigues "Elementos de Contabilidade Geral", Lisboa. I l a ed. pg. 42 1 .
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cando-se aqui, a dupla funqiio da contabilidade da empresa, que sendo organizada "nos
termos da lei comercial e fiscal" dever5 permitir o "controlo do lucro tributivel" (no 1 do
art. 98" do CIRC), tendo por isso efeitos
declarativos.
Aqualificaqiio de um bem comoelemento
do activo imobilizado, ter5 de assentar na
questiio material e objectiva da funqiio desse
bem na actividade da empresa. E dessa
qualificaqiio resulta que o ganho obtido com
a sua venda C uma mais-valia, com todas as
consequ2ncias fiscais de tal classifica$io.
Outros criterios, como o tempo de deten$50 do bem que o deveria transformar numa
"imobilizaqiio", t2m que ser considerados
como um critCrio suplementar: se o bem tem
um car5cter instrumental dentro da estrutura
produtiva da empresa a sua alienaqiio, mesmo que seja feita num curto periodo apds a
sua aquisiqiio, tem que ser considerado como
proporcionandouma mais-valia uma vez que
o bem faz parte do activo imobilizado.

a) 0 caso dos investimentos financeiros

0 tempo de detenqiio pode contudo servir
como um critCrio supletivo para distinguir
entre valores mobili5rios que siio adquiridos
apenas como forma de rentabilizar temporariamente certos excedentes de tesouraria e
aplicaqdes financeiras feitas a mCdio e longo
prazo.
Se as aplicaqdes siio feitas numa perspectiva de curto prazo, viio proporcionar um
ganho constituido pel0 seu rendimento em
especial se o seu prazo de vencimento couber
inteiramente dentro do exercicio anual da
empresa.
Mas se elas siio feitas numa perspectiva de
imobilizaqiio financeira, a sua venda ter5
lugar, em principio num exercicio distinto
daquele em que foram adquiridas.
Contudo, a distinqiio fundamental provCm necessariamente do objectivo da empresa na aquisiqiio dos titulos: s6 se eles tiverem
um fim de imobilizaqao, podem proporcionar uma mais-valia.

0 s resultados pr5ticos desta distinqiio siio
porCm atenuados, pela restriqao contida no
art.44"do CIRC, aopermitiroreinvestimento
das mais-valias realizadas, i s que resultem
da alienaqiio dos elementos dos activos imobilizado corpdreo: o que exclui o produto da
venda de activos financeiros.
Mas, voltando ao fim imobilizaqiio como
pressuposto da qualificaqiio do ganho como
mais-valia, esta finalidade C sublinhada pel0
facto de, em principio, as aplicaq6es de tesouraria sb em casos excepcionais poderem
proporcionar uma mais-valia.
Mas, se a empresa niio se dedica ao comCrcio de titulos, a aquisiqiio destes e a sua
detenqiio por um periodo prolongado constituirii normalmente uma imobilizaqiio financeira (25).
E neste caso, o objectivo da empresa na
aquisiqiio do activo financeiro tem um car5cter decisivo, pois a mais-valia que pode estar
ligada a um activo financeiro C sempre uma
mais-valia indirecta.
A subida do valor de uma acqiio indicia
um aumento do valor do patrimdnio da empresa de que ela C uma parte do capital, em
todas as combinaqdes possiveis para este
possivel aumento de valor do patrimbnio,
que tanto se pode dever a lucros niio
distribuidos como i s boas perspectivas existentes sobre os lucros da empresa.
E C nos activos financeiros que a
artificialidade ineresnte i s distinqdes entre
rendimentos fonte e ganhos de capital, surge
com particular nitidez.
Tomemos, por exemplo, o caso de uma
obrigaqiio convertivel em acqiio: a remuneraqiio do prestamista, contCm um juro - remuneraqiio certa - e o direito de vir a adquirir
acqdes da empreas por um preqo que pode
estar bastante abaixo d o seu valor
contabilisticos ou da sua cotaqiio.
Estamos neste caso perante um titulo que
durante um certo ndmero anos apenas proporciona o direito a uma remuneraqiio fixa,
sem outros direitos sociais como o de participaqiio nos lucros da empresa, mas que por
efeito do contratocelebrado aquando da subscriqiio permitir5 mais tarde a subscriqiio de

(25) 0 que justifica a sua expressa inclus5o na recente lei italiana. Frederico Giulliani, DPT, Mai-Jun 199 I , pg. 678.
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acq6es por um preqo em principio abaixo do
valor contabilistico ou da quotaqiio das mesmas.
A subscriqiio das obrigaqdes C por isso a
prazo urna subscriqiio de acqdes e assim C
tratada pelo C6digo das Sociedades Comerciais que no no 3 do art. 366' integra a
deliberaqiio de aumento do capital da sociedade no process0 de emissiio das acqbes
convertiveis: antes daemissiio deve ser aprovado o aumento de capital na medida em que
isso seja necessiirio "para satisfazer os pedidos de conversiio".
Epor isso, o aumento do valor das obrigaqdes niio dependeri apenas de urna eventual
descidadas taxas de juro que possa aumentar
o valor nominal de titulos com maior rentabilidade financeira, mas passa a estar dependente do valor das acqdes que Ihe estiio
ligadas, o que as torna t5o susceptiveis de
proporcionar mais-valias como estas (26).
E estas caracteristicas das obrigaqdes
convertiveis transformam-nas, no
ordenamento fiscal portugues, na forma mais
favorivel de financiar uma empresa.
Constituindo os juros um custo para empresa - ao contriirio do dividend0 - os seus
rendimentos escapam ao imposto sobre os
lucros das sociedades.
Se for detida por urna pessoa individual,
a possibilidade de ser tributada com urna taxa
liberatbria, assegura urna tributaqiio relativamente baixa para o seu rendimento e caso
venha a obter urna subida de valorizaqiio por
um qualquer motivo, a mais-valia proporcionada pela sua alienaqiiotambCm niio 6 tributada.
Do ponto de vista fiscal, a obrigaqiio
aparece assim com seguras vantagens fiscais
sobre as acqdes para o investidor individual,
o que pode ter importantes consequ&nciasem
relaqiio i s escolhas financeiras das empresas
(27).

CONCLUSOES
0 conceit0 de mais-valia, como o lado
real do conceito de acrCscimo patrimonial C

de dificil delimitaqiio pela possibilidade que
tem os sujeitos passivos das obrigaqbes fiscaisdemoldarem livrementeos seusneg6cios juridicos e de encontrarem formas
contratuais de que resulta a construqiio de
mais-valias.
Esta dificuldade de delimitaqiio 6 agravada pela niio tributaqiio das mais-valias niio
realizadas, que torna necessirio introduzir
distinqbes adicionais entre mais-valias latentes e mais-valias realizadas, ignorando as
situaqdes intermedias que tambCm siio frequentes.

A tributaqiio parcelar das mais-valias,com
ausCncia de urna definiqiio abrangente no
IRS e o regime privilegiado de algumas
mais-valias no IRC, acentuam a falta de
sistematicidade desta tributaqiio, particularmente marcada no caso do IRS, que trata de
forma divergente instrumentos financeiros
com funqdes semelhantes e com formas de
relaqiio investidor sociedade bastante pr6xima, como sucede por exemplo, com a diferenqa de tratamento entre as acqdes e as
obrigaqbes convertiveis em acqdes.

(26) A situaqlo de favor fiscal das obrigaqks acentuou-se depois da reforma fisca. quer por efeito da menor tributaqlo destas,
quer por efeito da tributaqlo das mais-valias das acq6es.
Sobre a situaqlo da tributaqlo das obrigaqBes antes da reforma v. Antdnio Joaquim Carvalho "lnflutncia da Fiscalidade nas
Formas de Financiamento das Empresas", IX Jornadas Luso-Hispano-Americanasde Estudos Tributlrios, Relat6rio Nacional
de Ponugal, Cadernos de Citncia e Ttcnica Fiscal, Lisboa, 1981, pg. 199.
(27) 0 presente trabalho foi redigido em 1991, antes de algumas imponantes altenqks no regime das mais-valias.
N3o tendo sido possivel actualizl-lo optlmos por o publicar sem levar em conta mudanqas legislativas e contribuiqks
doutrinfias posteriores, ficando pelo enquadramento tedrico da figura das mais-valias.

