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CARDOSO, Cláudio, Considerações sobre a vinculação ao regime geral dos
trabalhadores independentes e ao regime da Caixa de Previdência dos Advogados e
Solicitadores.

Resumo: Com o presente artigo visa-se abordar, numa lógica comparativa, eminentemente prática
e expositiva, a vinculação jurídica e contributiva ao regime geral dos trabalhadores independentes e ao
regime da CPAS, procurando identificar qual o critério adotado pelo legislador na concretização do
princípio da igualdade ora num regime, ora noutro.

1. Breve enquadramento

1.1 O Estado e o Direito à Segurança Social

Conforme decorre das alíneas a) e b) artigo 81.º da Constituição da República Portuguesa
(CRP), no âmbito da organização económica, constitui dever prioritário do Estado português:
promover o aumento do bem-estar social e económico e da qualidade de vida das pessoas, em
especial das mais desfavorecidas; promover a justiça social, assegurar a igualdade de
oportunidades e operar as necessárias correções das desigualdades na distribuição da riqueza e do
rendimento, nomeadamente através da política fiscal. Ideia que no domínio dos impostos encontra
consagração constitucional expressa, na medida em que se estabelece no número 1 do artigo 103.º
da CRP1 que o sistema fiscal deve ser estruturado e dirigido à satisfação das necessidades
financeiras do Estado e a uma repartição justa dos rendimentos e da riqueza2.
Na verdade, para o correto enquadramento do estudo destas matérias há que ter em linha
de conta a conceção de modelo de Estado adotada em Portugal e respetivos instrumentos jurídico-

1

Disposição que encontra o seu reflexo no artigo 5.º da Lei Geral Tributária (LGT).
É por esta razão, por exemplo, que o imposto sobre o rendimento pessoal ser progressivo, na exata medida
em que este deve visar a diminuição das desigualdades sociais conforme os artigos 104.º n.º 1 da CRP e 5.º
da LGT.
2
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financeiros para sua concretização. Neste particular e sem entrar em profundas considerações de
índole politica, ao menos em termos constitucionais, o Estado português configura-se,
tendencialmente, como estado providência, ou estado bem-estar – welfare State – significando
que todos têm direito à segurança social3 e que o Estado deve ser um agente ativo na redistribuição
de rendimento, na disponibilização de bens primários e na diminuição da informação assimétrica4.
Pelo que, o poder do Estado português é, ou deve ser, deliberadamente organizado por forma a
controlar as forças do mercado no sentido de garantir um sistema de segurança social que proteja
os cidadãos nas adversidades da vida, nomeadamente na doença, velhice, invalidez, viuvez, bem
como no desemprego e em todas as situações de falta ou diminuição de meios de subsistência ou
de capacidade para o trabalho5, o que aliás resulta expressamente dos números 2 e 3 do artigo 63.º
da CRP.
Desta feita, compete-nos salientar que a segurança social constitui o pilar fundamental de
todo o edifício do Estado Social Moderno. Aliás, é a própria conceção de Estado Providência que
implica que o Estado português seja essencialmente governado pela e para a sociedade, sendo o
Estado o principal garante dos seus cidadãos face às adversidades da vida.
Subentende-se, pois, o direito à segurança social como um direito subjetivo universal na
medida em que nenhum cidadão pode ficar excluído do sistema de segurança social. Contudo, tal
não quer significar que todos os cidadãos tenham acesso universal e geral a um pacote global de
prestações sociais. Não obstante a existência (constitucionalmente imposta) de um regime
prestacional social de acesso universal6 – entre nós as prestações não contributivas – que integram
o sistema de proteção social de cidadania e mais especificamente o subsistema de solidariedade
da Segurança Social7, existe um conjunto de prestações sociais – prestações contributivas – que
carecem de períodos de garantia contributiva mínima para a sua concessão. Estas últimas
prestações integram-se no sistema previdencial de segurança social8, que por sua vez constitui o
âmago de todo o sistema de segurança social português. Ora, é precisamente desde sector do
sistema da Segurança Social que se curará o presente trabalho.

3

Cfr. artigo 63.º, n.º 1 da CRP e artigo 2.º da Lei n.º 4/2007, de 16 de janeiro que aprova a as bases gerais
do sistema de segurança social.
4
TRIGO, Pereira e outros, Economia e Finanças Públicas, 5ª Edição, Escolar Editora, 2015, Lisboa, página
27.
5
Inversamente ao que sucede nos estados que adotam um modelo de estado e finanças públicas de Estado
mínimo, no qual se deixam à atuação das diferentes forças do mercado o desempenho do papel de auto
regulação da sociedade.
6
Ainda que a atribuição das referidas prestações estejam sujeitas a uma prova de condição de recursos.
7
Exemplos: pensões sociais de velhice e invalidez, subsídio de desemprego social, rendimento social de
inserção, etc.
8
Onde vigora o princípio da contributividade (artigo 54.º LBSS).
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Sinteticamente, é neste contexto que surgem e existem os sistemas previdenciais de
segurança social e, para o que por ora nos importa, as formas e critérios da sua vinculação e seu
financiamento, designadamente o regime contributivo previdencial dos trabalhadores
independentes da Segurança Social e a CPAS relativamente aos advogados e solicitadores.
Por forma a situar e possibilitar uma coerente e rigorosa análise das matérias em foco,
esboça-se, infra, o esquema do atual sistema de segurança social do Estado português

-Regime geral dos trabalhadores por conta de outrem
-Regime geral dos trabalhadores independentes

-Regimes Obrigatórios

-Regime especial de proteção social convergente
-Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores

-Sistema Previdencial
- Regime facultativo (seguro social voluntário)
-Subsistema de Solidariedade
SISTEMA DE

- Sistema de Proteção Social -Subsistema de Proteção Familiar (encargos familiares, deficiência, dependência)

SEGURANÇA SOCIAL

de Cidadania

- Subsistema de Ação Social

PORTUGUÊS9

-Sistema Complementar (Regime Público de Capitalização e Regimes complementares individuais ou coletivos)
-Instituições Gestoras (Segurança Social e Caixa Geral de Aposentações)

2. Lei de bases gerais do sistema de segurança social10 (LBSS), o Código dos
Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social
(CRCSPSS) e o Regulamento da CPAS (RCPAS)

2.1 Da Lei de bases gerais do sistema de segurança social

Em 13 de janeiro de 2007 é aprovada a Lei nº 4/2007 que contempla a lei de bases gerais
do sistema de segurança social atualmente em vigor, com a redação atual dada pela Lei n.º 83A/2013, de 30 de dezembro, procedendo a uma nova estruturação do sistema de Segurança Social,
9

V. CONCEIÇÃO, Apelles J. B., Segurança Social, 9ª Edição, Almedina, Coimbra, 2014, página 80.
Aprovada pela Lei n.º 4/2007, de 16 de janeiro com as alterações introduzidas pela Lei n.º 83-A/2013, de
30 de dezembro.
10
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voltando a ser composto por três sistemas: proteção social de cidadania, previdência e
complementar (artigo 23.º LBSS). Interessando para o presente ensaio o sistema de previdência e
mais concretamente o regime contributivo previdencial dos trabalhadores independentes
abrangidos pelo mesmo nos termos dos artigos 50.º e seguintes e 132.º e seguintes da LBSS e do
CRCSPSS, respetivamente.
Por força da aplicação dos artigos 1º, n.º 2 do RCPAS e 106.º da LBSS, esta e a legislação
de si decorrente é subsidiariamente aplicável à CPAS.

2.2 Do Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança
Social – génese e teleologia

O CRCSPSS foi criado pela Lei n.º 110/2009, de 16 de setembro, visando como
desiderato principal, a compilação das vastas normas legais avulsas ao sistema previdencial num
único documento, procedendo-se, por essa via, ao reforço da segurança jurídica e à formação das
contribuições com base em critérios assentes no rendimento real dos contribuintes. Por outro lado,
e no que ao regime dos trabalhadores independentes diz respeito, introduziu a repartição dos seus
encargos sociais com as entidades contratantes que tenham beneficiado em 80% ou mais do valor
da atividade do trabalhador independente11, estando estas sujeitas a uma taxa contributiva de 5%12,
a alteração da base de incidência contributiva, nomeadamente a proporção dos rendimentos tidos
em conta para a determinação do rendimento relevante (conforme adiante veremos) e a definição
de uma taxa contributiva global para estes trabalhadores de 29,6% a incidir no sobre o respetivo
escalão contributivo13. Note-se que, por determinação do artigo 2.º da Lei 110/2009, de 16 de
setembro que aprovou o CRCSPSS, as disposições legais do presente código são aplicáveis
mutatis mutandis ao regime da CPAS.

2.3

Do Regulamento da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores

A Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores é uma instituição de previdência
social pré-constitucional, criada em 1947 pelo Decreto-Lei n.º 36.550/1947 de 22 de setembro e
reconhecida como tal pelo artigo 106.º da LBSSS, com o fim legal e estatutário de conceder
pensões de velhice e invalidez aos seus beneficiários e outros subsídios no âmbito da

11

Artigo 140.º do CRCSPSS.
Artigo 168.º, n.º 7 do CRCSPSS.
13
Artigos 162.º e 163.º do CRCSPSS.
12
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disponibilidade anual do fundo de assistência (ou outros criados para o efeito) de acordo com as
deliberações da direção da CPAS.
A constitucionalidade da existência da CPAS é colocada em causa por Gomes Canotilho
e Vital Moreira, na medida em que o princípio da universalidade do acesso ao sistema de
segurança social público implica a inclusividade de todas as pessoas, independentemente da sua
situação profissional. Para os autores, o princípio da universalidade retira a base constitucional às
situações em que os advogados e solicitadores, embora cobertos por um esquema privativo de
segurança social, são excluídos do sistema público, no qual já deviam ter sido integrados14. Um
tema que merecerá per si um estudo apartado.
O regime contributivo e prestacional da CPAS é disciplinado pelos seus regulamentos. O
atual RCPAS foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º 119/2015, de 29 de junho e revogou o anterior
regulamento aprovado pela Portaria n.º 487/83, de 27 de abril com as subsequentes alterações15.
A sua aprovação teve como finalidade assegurar a sustentabilidade financeira da CPAS em função
da evolução demográfica dos seus beneficiários e do desajustado método de formação de pensões.
Entre outras alterações, destacam-se:

- O aumento do número de escalões contributivos de 10 para 18;
- O incremento progressivo da tava contributiva de 17% para 24%;
- Estabelecimento de nova idade de acesso à reforma (65 anos);
- Introdução na fórmula de cálculo da pensão de um fator de sustentabilidade;
- Consideração de toda a carreira contributiva na formação do valor da pensão;
- Supressão do direito ao resgate de contribuições;
- Inscrição obrigatória de beneficiários estagiários.

3.

Da vinculação e da relação contributiva nos regimes previdenciais

No sentido de suprir eventuais equívocos de natureza de jurídico-conceptual importa,
preliminarmente, estabelecer a destrinça da relação jurídica de vinculação e relação jurídica

CANOTILHO, Gomes, MOREIRA, Vital, Constituição da República Portuguesa – Anotada, Vol. I,
Coimbra Editora, 2014, página 816 e artigo 6.º LBSS.
15
Nomeadamente as introduzidas pela Portaria n.º 623/88, de 8 de setembro, e pela Portaria n.º 884/94, de
1 de outubro e pelo Despacho n.º 22.665/2007, de 7 de setembro de 2007, dos Ministros da Justiça e do
Trabalho e da Solidariedade Social, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 188, de 28 de setembro
de 2007.
14
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contributiva, muito embora ambas se constituam como pressupostos à constituição de uma
terceira relação jurídica – relação jurídica prestacional – no âmbito do acesso às prestações16.



Relação jurídica de vinculação

Por vinculação entende-se a relação jurídica que é estabelecida entre as pessoas
singulares e coletivas e o sistema previdencial de segurança social, tendo como objeto a
determinação dos titulares do direito à proteção social do sistema previdencial da segurança
social, bem como dos sujeitos das obrigações17.
Podemos definir a vinculação como o procedimento, enquanto conjunto de atos
administrativos lógica e intencionalmente ordenados, que visa o estabelecimento da conexão de
determinada pessoa ao sistema previdencial de segurança social. Dito procedimento, assenta em
três atos administrativos:

1º Identificação do interessado no sistema de segurança social;
2º Inscrição do interessado e;
3º Enquadramento do interessado no regime contributivo legalmente aplicável.

A identificação, resumidamente, consiste na atribuição do número de identificação de
segurança social, antecedendo a inscrição e ocorrendo uma única vez.
A relação vinculativa é materializada pelo ato administrativo denominado de inscrição,
mediante o qual se procede à inserção do indivíduo na instituição de segurança social competente,
atribuindo a qualidade de beneficiário às pessoas que preencham as condições de enquadramento
no âmbito pessoal de um dos regimes do sistema previdencial.
Sequentemente ao ato de inscrição, reunidos que estejam os requisitos legalmente
exigidos, é efetuado o enquadramento dos beneficiários mediante a sua concreta situação
profissional, no regime de segurança social legalmente aplicável. Por exemplo o enquadramento
de um trabalhador assalariado ao abrigo de um vínculo laboral no regime dos trabalhadores por
conta de outrem, o enquadramento de um trabalhador independente no regime dos trabalhadores
independentes, etc. Note-se que, sempre que relativamente à mesma pessoa ocorra mais que um

16

Neste sentido V. COSTA CABRAL, Nazaré da, Contribuições para a Segurança Social: Natureza,
Aspetos de Regime e de Técnica e Perspetivas de Evolução num Contexto de Incerteza, Cadernos de IDEFF
n.º 12, Almedina, Coimbra, 2010, páginas 110 e ss.
17
Artigos 6.º e 7.º do CRCSPSS.
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enquadramento, estes serão efetuados por referência à mesma identificação, isto é, averbados ao
mesmo


número

de

identificação

de

segurança

social.

Relação jurídica contributiva
A relação jurídica contributiva18 nasce da produção de efeitos do enquadramento no

respetivo regime previdencial, e tem por objeto o pagamento das contribuições e quotizações dos
beneficiários/contribuintes do sistema previdencial de segurança social19. Todavia, a obrigação
contributiva dos trabalhadores independentes do regime geral não se esgota na pecunia
contributiva, abrangendo, nos termos dos artigos 151.º, n.º 1 e 152.º do CRCSPSS, a obrigação
de declaração anual dos valores correspondentes à(s) atividade(s) exercida(s).
Neste quesito verifica-se que o CRCSPSS aproxima duas obrigações que têm natureza
tributária diversa à luz da LGT (artigo 31.º): a obrigação de pagar (principal) e as obrigações
declarativas (acessórias).


Relação jurídica prestacional

A relação jurídica prestacional tem por objeto o pagamento das prestações sociais, que
podem ser vinculadas20 e então falamos de um verdadeiro direito subjetivo na esfera dos
destinatários, como sucede nas prestações atribuídas no âmbito do sistema previdencial, ou, por
outro lado, ser de natureza não vinculada, como as prestações não contributivas atribuídas ao
abrigo do subsistema de solidariedade social. Na verdade é esta componente que confere a
natureza verdadeiramente universal do direito subjetivo de acesso à segurança social.
A relação jurídica prestacional situa-se num espaço normativo exterior ao CRCSPSS.
Contrariamente ao que sucedeu com a regulação do sistema previdencial público no final da
década passada, o legislador optou por manter a disciplina jurídica das diferentes prestações
sociais dispersa por inúmeros diplomas legais. Consideramos a conveniente a sistematização dos
regimes jurídicos prestacionais num único código por razões de clareza e segurança jurídica.
Apesar da inelutável centralidade que este tema se reveste no âmbito do direito da segurança
social não será o foco do presente trabalho.

18

Relação jurídica de matriz marcadamente obrigacional.
Artigo 11.º do CRCSPSS.
20
Pressupõe uma relação jurídica contributiva prévia.
19
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3.1 Da vinculação pessoal e enquadramento no regime geral dos trabalhadores
independentes

A relação vinculativa com o regime dos trabalhadores independentes constitui-se com a
comunicação oficiosa, por via eletrónica, do início ou reinicio, de atividade dos trabalhadores
independentes à instituição de segurança social competente nos termos do disposto no artigo
143.º, n.º 1 do CRCSPSS21.
Com base nos elementos comunicados pela autoridade tributária, a instituição de
segurança social procede à inscrição do trabalhador (em caso de ainda não possuir inscrição) e ao
respetivo enquadramento como estipula no artigo 144.º do mencionado código. Assim se constitui
a relação jurídica contributiva, com o início da produção de efeitos do enquadramento22 e
efetivando-se com o pagamento de contribuições.


Âmbito de aplicação pessoal geral – artigo 132.º CRCSPSS

Genericamente, são enquadrados no regime dos trabalhadores independentes, as pessoas
singulares (portuguesas ou não) que exerçam atividade profissional sem sujeição a contrato de
trabalho ou a contrato legalmente equiparado, ou se obriguem a prestar a outrem o resultado da
sua atividade23, em Portugal, e não se encontrem por essa atividade abrangidos pelo regime geral
de segurança social dos trabalhadores por conta de outrem e independentemente da produção de
efeitos do enquadramento24. Esta última exceção diz respeito àquelas pessoas que acumulam
atividade por conta de outrem com atividade independente para a mesma entidade empregadora
ou grupo empresarial e que por força dessa acumulação ficam vinculadas e enquadradas no regime
geral dos trabalhadores por conta de outrem com as especificidades próprias do regime dos
trabalhadores em acumulação de atividades para a mesma entidade nos termos dos artigos 129.º
e seguintes do CRCSPSS.


Delimitação subjetiva positiva específica – artigo 133.º CRCSPSS

21

Mediante a entrega, por parte daqueles, da respetiva declaração de início ou reinício de atividade
prevista no artigo 112.º, via eletrónica, ou num serviço de finanças.
22
A respeito da produção de efeitos veja-se o artigo 145.º CRCSPSS.
23
Alusão à noção civilística de contrato de prestação de serviços previsto nos artigos 1154.º e seguintes do
Código Civil.
24
CONCEIÇÃO, Apelles J. B., Op. Cit., página 189.
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Especificamente, a alínea a) do número 1 do artigo 133.º esclarece que são abrangidas as
pessoas que exerçam atividade profissional por conta própria geradora de rendimentos tributáveis
pela categoria B25 em sede de IRS e respetivos cônjuges com quem exerçam atividade com
caracter regular e permanente.
Acrescentando-se ainda, na alínea b) do referido preceito, que também são abrangidos os sócios
ou membros das sociedades em regime de transparência fiscal previstas nos artigos 6.º, n-º 4 al.
a) e 20.º, n.º 1 e 2 do CIRC e CIRS, respetivamente.
Os rendimentos auferidos no exercício das atividades de advocacia e solicitadoria são
enquadráveis na Categoria B a que se refere o artigo 3.º, n.º 1, al. a) CIRS, sejam exercidas a título
individual ou societário (por imputação no rendimento tributável dos sócios para efeito de IRS da
matéria coletável da sociedade profissional apurada nos termos do CIRC).

Ora, numa primeira abordagem ao âmbito de aplicação pessoal geral e específico do
regime geral dos trabalhadores independentes, somos levados em crer que os advogados e
solicitadores, no âmbito da prática individual ou societária das suas profissões, são abrangidos e
enquadrados no presente regime, até porque os rendimentos auferidos na prossecução dessas
atividades consideram-se rendimentos profissionais tributados em sede de IRS no âmbito da
categoria B, mormente nos termos do artigo 3.º, n.1, al. b) do CIRS. Porém, veremos que assim
não sucede.


Delimitação subjetiva negativa especifica – artigo 139.º CRCSPSS

O artigo a alínea a) do número 1 do artigo 139.º do CRCSPSS exclui expressamente do
presente regime os advogados e solicitadores que, em função do exercício da sua atividade
profissional, estejam integrados obrigatoriamente no âmbito pessoal da respetiva Caixa de
Previdência (CPAS), mesmo quando a atividade em causa seja exercida na qualidade de sócios
ou membros das sociedades referidas na al. b) do artigo 133.º CRC (sociedades de profissionais
sujeitas ao regime de transparência fiscal do artigo 6.º CIRC).

De salientar é que esta exclusão não é absoluta, porquanto se resume a uma delimitação
subjetiva relativa respeitante apenas aos rendimentos produzidos no âmbito das atividades de
advocacia e solicitadoria.

25

Artigos 3.º e 4.º do CIRS.
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3.2 Da vinculação pessoal ao regime da CPAS

Neste subcapítulo, referimo-nos genérica e somente à vinculação pessoal ao regime da
CPAS, uma vez que neste regime a relação jurídica de vinculação não se subsume num
procedimento a três tempos (identificação, inscrição, enquadramento), porquanto a vinculação a
este regime compreende apenas dois passos administrativos: a identificação e a inscrição do
interessado. Repare-se que, à semelhança do que sucede no regime anterior, o facto gerador da
relação jurídica de vinculação surge com a comunicação oficiosa por parte das duas associações
públicas profissionais, na medida em que se estipula - no artigo 37.º do RCPAS - a obrigação de
comunicação à direção da CPAS, por parte destas, da inscrição dos seus associados. Sendo com
base nos elementos de tal comunicação que a CPAS procede à identificação e inscrição dos
respetivos beneficiários. Compreensivelmente é suprimido o ato de enquadramento no presente
regime, na medida da inutilidade do mesmo, pelo facto de estarmos perante um regime
contributivo uno desprovido de sub-regimes.

Simetricamente ao artigo 139.º CRCSPSS dispõe o artigo 29.º, n.º 1 do RCPAS,
estatuindo que são inscritos obrigatoriamente como beneficiários ordinários da CPAS todos os
advogados e advogados estagiários inscritos na OA e, associados e associados estagiários
inscritos na Câmara dos Solicitadores26. Retira-se, portanto, que o facto constitutivo da relação
jurídica de vinculação (e contributiva) com a CPAS reside no ato administrativo de inscrição do
advogado ou solicitador na respetiva associação pública profissional. Sendo certo que a própria
lei determina que a inscrição como advogado ou solicitador, implica a pertença a um regime
específico de proteção social que é assegurado pela CPAS (artigos 4.º e 5.º do EOA e EOSAE,
respetivamente), constituindo condito sine qua non para a prática dos atos próprios27 de ambas as
profissões.

Concluindo, todos os advogados e solicitadores enquanto tal, encontram-se legalmente
excluídos do regime geral dos trabalhadores independentes, pelo que estão adstritos ao regime
contributivo previsto no RCPAS em virtude da sua inscrição nas associações públicas
profissionais
26

Atualmente Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução (OSAE), cfr. Lei n.º 154/2015, de 14
de setembro.
27
Lei 49/2004, de 24 de agosto.

10

Working papers TributariUM (21)

Cláudio Cardoso

Com a comunicação da inscrição pelos Conselhos Gerais das respetivas associações
públicas profissionais (no prazo de 10 dias) à direção da CPAS, constitui-se a relação contributiva,
efetivando-se a mesma com o pagamento das correspondentes contribuições ao presente regime
previdencial.

3.3 Da dupla vinculação subjetiva aos regimes contributivos

A questão que ora se põe, é a de saber se e quando os advogados e solicitadores podem
recair no âmbito da incidência contributiva simultânea dos regimes em análise. Vimos de dizer
que os advogados e solicitadores, nos termos estatutários das respetivas associações públicas
profissionais, estão abrangidos pessoalmente pelo regime da CPAS na qualidade de beneficiários
ordinários, mas poderão estes profissionais, também, recair na incidência simultânea do
CRCSPSS? A resposta é afirmativa, pelo que importa recortar as situações jurídicas que emergem
desta duplicidade vinculativa.

Na esteira do disposto no artigo 8.º do anterior regulamento, o atual RCPAS logrou pela
manutenção da inscrição obrigatória na CPAS nos casos de vinculação simultânea a outro regime
de inscrição obrigatória ou facultativa. Com efeito, dita expressamente o número 1 do artigo 31.º
do RCPAS, que se mantém obrigatória a inscrição na CPAS nos casos de vinculação simultânea
a outro regime de inscrição obrigatória ou facultativa, subsistindo as respetivas situações
autonomizadas e as correspondentes obrigações de prestações contributivas.

Por outro lado, fruto da exclusão meramente relativa e da inexistência no CRCSPSS de
norma isentiva da obrigação de contribuir para o regime geral relativamente aos contribuintes
inscritos na CPAS, podem suceder duas situações de dupla vinculação subjetiva, desaguando na
sobreposição subjetiva e objetiva dos regimes previdenciais em análise.
Situações de dupla vinculação subjetiva28:
i)

Exercício cumulativo de atividade advocacia/solicitadoria com uma (ou mais)
atividades independentes e;

28

Excecionados os casos de incompatibilidade estatutária do exercício destas profissões nos termos dos
artigos 82.º e 102.º do EOA e EOSAE, respetivamente.
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Exercício cumulativo ou exclusivo de atividade de advocacia/solicitadoria com
atividade por conta de outrem.

Relativamente à situação i):
 Na ótica do advogado/solicitador inscrito na CPAS

Os advogados e solicitadores que cumulem com essas atividades outra(s) atividade(s)
independente(s)29 nos termos dos artigos 132.º e 133.º do CRCSPSS, são obrigatoriamente
vinculados e enquadrados no regime geral dos trabalhadores independentes e, simultaneamente
vinculados e inscritos no regime da CPAS ao abrigo dos artigos 29.º, n.º 1 e 31.º, n.º 1 do RCPAS.
Como atras se referiu, o atual RCPAS logrou pela manutenção do disposto sobre esta matéria do
regulamento precedente30, no sentido em que prevê expressamente a manutenção obrigatória da
inscrição do advogado ou solicitador na Caixa31, subsistindo a relação contributiva com a CPAS
paralela e autonomamente com a relação contributiva no âmbito do regime geral dos trabalhadores
independentes. Por outro lado, preenchendo-se os pressupostos de incidência pessoal deste último
regime quanto à outra atividade independente, inexiste neste norma de não sujeição (artigo 137.º)
ou isenção32 (artigo 157.º) relativamente às obrigações contributivas para com a Segurança Social
pelo facto de o trabalhador independente já se encontrar obrigatoriamente inscrito, na qualidade
de advogado ou solicitador, no regime da CPAS. Sucede, portanto, que o advogado ou solicitador
que se enquadre na presente situação, estará adstrito à dupla vinculação e obrigação contributiva
para os dois sistemas de previdência - o regime geral dos trabalhadores independentes da
Segurança Social e o regime da CPAS. Sendo que a relação jurídica contributiva com o regime
geral apenas relacionar-se-á com os rendimentos auferidos fora das atividades forenses.


Na ótica do trabalhador independente não abrangido pelo regime da CPAS

29

Pense-se a título de exemplo nos advogados e solicitadores que exercem, também, a atividade de
formadores.
30
Artigo 8.º do anterior RCPAS, aprovado pela Portaria n.º 487/83, de 27 de abril, e alterado pela Portaria
n.º 623/88, de 8 de setembro, e pela Portaria n.º 884/94, de 1 de outubro e pelo Despacho n.º 22.665/2007,
de 7 de setembro de 2007, dos Ministros da Justiça e do Trabalho e da Solidariedade Social, publicado no
Diário da República, 2.ª série, N.º 188, de 28 de Setembro de 2007
31
Artigo 31.º, n.º 1 do RCPAS.
32
Quanto muito poderá existir uma isenção objetiva da obrigação de contribuir para o regime geral, não
pelo facto da vinculação simultânea à CPAS, mas sim pela produção de baixos rendimentos no âmbito da
atividade enquadrada no regime geral, como adiante veremos – V. página 27.
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Numa perspetiva comparativa, um trabalhador independente comum, que recaia em igual
factualidade por exercer duas (ou mais) atividades independentes e distintas33, será alvo de um
tratamento jurídico-tributário diverso. Na verdade, neste caso, o trabalhador que preste uma ou
mais atividades independentes e que por força das quais se encontra vinculado ao regime geral
dos trabalhadores independentes da Segurança Social, não se vê obrigado a contribuir de forma
autónoma e separada pelos rendimentos auferidos em cada uma dessas atividades.
Independentemente do número de atividades autónomas prosseguidas simultaneamente pelo
trabalhador é efetuado um único enquadramento – unicidade de enquadramento - no regime dos
trabalhadores independentes34, conforme regula o artigo 54.º do Regulamento do Código dos
Regimes Contributivos do Sistema Previdencial da Segurança Social (RCRCSPSS) aprovado pelo
Decreto Regulamentar n.º 1-A/2011, de 3 de janeiro.

Em face do exposto, constata-se que o ordenamento jurídico trata diferentemente
realidades aparentemente iguais, na exata medida em que os advogados e solicitadores pelo facto
de sempre encontrarem abrangidos pelo regime da CPAS, ao exercerem uma atividade que recaia
no âmbito de aplicação do CRCSPSS, são onerados com uma dupla obrigação contributiva, para
a CPAS enquanto beneficiários desta e, para o regime geral dos trabalhadores independentes, por
força do exercício da outra atividade. Retome-se o exemplo da nota 34, mas em vez de contabilista
certificado, o formador é advogado ou solicitador: neste caso, esta pessoa será chamada ao
pagamento da obrigação contributiva pelo exercício da atividade de formador ao sistema da
Segurança Social por um lado e, simultânea e autonomamente ao pagamento da correspondente
contribuição à CPAS por outro, pelo facto de se encontrar inscrito numa das respetivas
associações públicas profissionais.

Relativamente à situação ii):

No que a esta situação diz respeito, assiste-se, também, a uma dualidade de tratamento
para realidades tendencialmente iguais em sede de vinculação e obrigação contributiva. Com
efeito, neste campo, mantem-se o que vem de se dizer, isto é, a subsistência de duas relações

33

Por exemplo, um contabilista certificado que a par do exercício independente da atividade de
contabilidade (código de atividade n.º 4013 da lista a que se refere o artigo 151.º do CIRS), exerce, também,
a atividade independente como formador (código de atividade n.º 8011 da lista a que se refere o artigo 151.º
CIRS).
34
CONCEIÇÃO, Apelles J. B., Op. Cit., pág. 196.
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contributivas, nos termos supra explanados. Todavia, existe uma diferença na medida em que aqui
a vinculação para com o regime geral é efetuada ao abrigo do sub-regime dos trabalhadores por
conta de outrem. Está aqui em causa a situação em que determinada pessoa exerce uma
cumulativa ou exclusivamente a atividade de advocacia ou solicitadoria com atividade por conta
de outrem prestada ao abrigo de contrato individual de trabalho nos termos da legislação laboral.


Na ótica do advogado/solicitador inscrito na CPAS

O advogado ou solicitador, que além do exercício da advocacia ou solicitadoria, preste
esta ou outra atividade com caracter de subordinação jurídico-laboral na aceção do Código do
Trabalho35, será inscrito e enquadrado em dois sistemas previdenciais, na CPAS na qualidade de
beneficiário ordinário de acordo com o artigo 29.º do RCPAS, e no regime geral dos trabalhadores
por conta de outrem por força do conexionado no artigo 31.º, n.º 1 do RCPAS com o artigo 24.º
do CRCSPSS. Constitui-se, também aqui, o nascimento de uma dupla relação jurídica
contributiva. Ademais, inversamente ao que sucede com os demais trabalhadores independentes
em igualdade factual, inexiste qualquer norma isentiva de obrigação de contribuição quer para
um, quer para outro regime. Repare-se que esta questão reveste-se de maior acuidade nos casos
em que a atividade de advocacia ou solicitadoria é prestada exclusivamente no âmbito de contrato
individual de trabalho – maxime advogados de empresa e solicitadores secretários de sociedade –
sem cumulação com qualquer outra atividade por conta própria.

§ Pagamento da obrigação contributiva para a CPAS pela entidade empregadora:
Considerações fiscais

Relativamente à entidade empregadora que convencione a assunção do pagamento da
obrigação contributiva para a CPAS do advogado ou solicitador com o qual estabeleça um vínculo
jurídico-laboral, parece-nos, à luz do preceituado no artigo 23.º A, n.º 1, al. f) do CIRC, que
constituirá um encargo não dedutível ao apuramento do seu lucro tributável. Com efeito, estipula
o artigo 23.º -A do CIRC que não são dedutíveis para efeitos de determinação do lucro tributável
os impostos, taxas e outros tributos que incidem sobre terceiros cujo sujeito passivo (entidade
empregadora) não esteja legalmente obrigado a suportar36. Ora, a obrigação de contribuir para a
CPAS constitui um dever jurídico exclusivo dos advogados e solicitadores, uma vez que neste
35

Artigos 11.º e 12.º do Código do Trabalho e 1152.º do Código Civil: noção e presunção de contrato de
trabalho, respetivamente.
36
V. MORAIS, Rui Duarte, Apontamentos ao IRC, Almedina, Coimbra, 2009, página 138.
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regime não é prevista uma repartição do esforço contributivo entre a entidade empregadora e
advogados e solicitadores seus subordinados.

Pelo lado do advogado ou solicitador, a assunção dessa obrigação por parte da entidade
empregadora levanta outra questão, a de se indagar se estamos perante um rendimento em espécie
do trabalhador (advogado ou solicitador) na aceção do artigo 24.º do CIRS e, portanto, sujeito a
tributação para efeitos de rendimentos da categoria A do IRS por força do artigo 1.º, n.º 2 do
mesmo código37.


Na ótica do trabalhador independente não abrangido pela CPAS

Efetivamente, na ótica dos restantes trabalhadores independentes, aqueles que cumulem
atividade independente com atividade profissional por conta de outrem, encontram-se isentos38
de contribuir para aquele regime desde que, ao abrigo do artigo 157.º, n.º 1, al. a) do CRCSPSS,
cumulativamente se verifique:

- O exercício da atividade independente e a outra atividade sejam prestados a entidades
empregadoras distintas e não tenham entre si uma relação de domínio ou de grupo39;
- O exercício de atividade por conta de outrem determine o enquadramento obrigatório
noutro regime de proteção social que cubra a totalidade das eventualidades abrangidas pelo
regime dos trabalhadores independentes e;
- O valor da remuneração anual considerada outro regime de proteção social seja igual ou
superior a 12 vezes o IAS (12 x 421,32 = €5.055,84). Sendo que, que regula o artigo 59.º, n.º 1
do RCRCSPSS que se considera reunida esta condição quando o valor da remuneração média
mensal nos 12 meses com remuneração que antecedem a fixação da base de incidência
contributiva for igual ou superior a uma vez o IAS.

Dita isenção de contribuição é, por via de regra, reconhecida oficiosamente, sempre que
as condições que a determinam sejam do conhecimento direito da instituição de segurança social
competente, por força do número 2 do artigo 157.º do CRCSPSS.

37

V. MORAIS, Rui Duarte, Sobre o IRS, Almedina, Coimbra, 2008, páginas 52 e ss.
Importa referir que se encontra atualmente em estudo a revogação da presente isenção no âmbito da
reforma do regime geral dos trabalhadores independentes.
39
Caso em que recai no âmbito de abrangência pessoal dos trabalhadores em regime de acumulação nos
termos dos artigos 129.º e seguintes do CRCSPSS.
38

15

Working papers TributariUM (21)

Cláudio Cardoso

Isto é, um advogado ou solicitador que preste a sua atividade a título individual e
paralelamente preste a mesma atividade a uma entidade empregadora ao abrigo de uma relação
jurídico-laboral será, pelas sobreditas razões, inscrito obrigatoriamente no sistema da CPAS e
simultaneamente inscrito e enquadrado no regime geral dos trabalhadores por conta de outrem,
subsistindo ambas as relações contributivas com emissão das correspondentes contribuições
consoante preceitua o número 1 do artigo 31.º do RCPAS. A este respeito, pense-se a título de
exemplo nos advogados de empresa e nos solicitadores secretários de sociedade, que para
praticarem os atos próprios das profissões têm de se encontrar inscritos nas respetivas Ordens
profissionais, ainda que os pratiquem exclusivamente ao abrigo de um contrato de trabalho, sendo
por isso obrigatoriamente inscritos na CPAS, e simultaneamente vinculados e enquadrados no
regime geral dos trabalhadores por conta de outrem por preencherem os pressupostos do artigo
24.º do CRCSPSS. Uma vez mais, em sentido inverso sucede quanto aos demais trabalhadores
independentes. Pense-se novamente no exemplo do contabilista certificado, mas que agora exerce
a sua profissão no sector administrativo de uma entidade empregadora ao abrigo de contrato
trabalho e que paralelamente prossegue, também, a atividade por conta própria, possuindo a sua
própria carteira de clientes. Neste caso, este profissional estará isento da obrigação de contribuir
enquanto trabalhador independente ao abrigo da alínea a), do número 1, do artigo 157.º do
CRCSPSS.

No que respeita à vinculação aos regimes contributivos constata-se a existência de um
tratamento normativo diferenciado a situações objetivamente idênticas relativamente aos
advogados e solicitadores abrangidos pelos dois regimes suscetível de contender com princípio
constitucional da igualdade do artigo 13.º da CRP.

3.3

O Acórdão n.º 102/2013 do Tribunal Constitucional

Relativamente à última situação de dupla vinculação pronunciou-se o Tribunal
Constitucional por meio do seu acórdão n.º 102/2013. A questão cuja (in)constitucionalidade se
apreciou consistiu em saber se a sujeição dos advogados/solicitadores que exercem atividade de
advocacia/solicitadoria por conta de outrem à obrigação de contribuição para a CPAS40 choca com

40

Nos termos dos artigos 5.º e 8.º do anterior RCPAS aprovado pela Portaria n.º 487/83, de 27 de Abril
com as alterações subsequentes, correspondentes aos artigos 29.º e 31.º do atual RCPAS
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o princípio constitucional da igualdade (artigo 13.º CRP), por comparação com aqueles indivíduos
que, exercendo uma atividade por conta de outrem, também exercem uma atividade independente
e, por esse facto, podem usufruir da isenção de contribuir para o regime geral dos trabalhadores
independentes.

O Tribunal Constitucional entendeu julgar por não inconstitucional a obrigatoriedade da
dupla vinculação em caso de exercício exclusivo da profissão de solicitador em regime de contrato
subordinado com vinculação simultânea a outro regime contributivo, concluindo pela
constitucionalidade da inscrição simultânea obrigatória nos dois regimes de proteção social e a
correlativa obrigação simultânea de contribuir.

Os juízes do Tribunal Constitucional tiveram a virtude de reconhecer uma entorse ao
princípio constitucional da igualdade, contudo, consideraram a mesma justificável à luz dos
seguintes fundamentos:
- A atividade de advocacia/solicitadoria não é objetivamente comparável à maioria das atividades
prosseguidas pelos demais trabalhadores independentes uma vez que prossegue uma função
interesse público que deve ser protegido;
Como tal,
- A garantia de um sistema sólido de proteção social dos indivíduos que exercem a atividade de
solicitadoria é essencial à própria independência e autonomia técnica dos solicitadores no
exercício das suas funções.
Em concretização das razões invocadas pode ler-se que “a garantia de um sistema sólido
e efetivo de proteção social dos indivíduos que exercem a atividade de solicitadoria afigura-se
essencial à própria independência e autonomia técnica dos solicitadores no exercício das suas
funções (103º do ECS). Caso os solicitadores corressem um risco de desproteção em caso de
impossibilidade de exercício da sua função (por doença, por acidente ou por aposentação),
ficaria seriamente comprometida a sua independência e autonomia técnica, na medida em que
aqueles poderiam vir a ficar cativos dos interesses económicos que são prosseguidos pelos
respetivos constituintes. Por conseguinte, o princípio da igualdade não proíbe – antes reclama –
que os solicitadores fiquem sujeitos a um regime de inscrição obrigatória na CPAS, mesmo
quando estejam simultaneamente inscritos num sistema obrigatório de proteção social
decorrente da sua atividade como trabalhador por conta de outrem, na medida em que a sua
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específica vinculação a deveres deontológicos de interesse publico, permite distingui-los dos
demais trabalhadores independentes”.

Sucintamente,

entendeu o Tribunal que, embora consistam em situações jurídicas

formalmente iguais, não possuem identidade material, pelo que o princípio da igualdade não
invalida – antes impõe – um tratamento jurídico-contributivo diferenciado para os beneficiários
da CPAS face aos demais trabalhadores independentes.

É amplamente consensual que a natureza jurídico-constitucional do princípio da
igualdade assenta em critérios de igualdade objetiva material que não de mera igualdade formal
perante a lei. Ora, é precisamente por essa substância material do princípio da igualdade,
enquanto agente promotor da igualdade através da lei41 que impede o legislador do livre arbítrio,
que julgamos necessário efetuar três considerações à fundamentação da decisão do acórdão, de
acordo com uma perspetiva integrada e de comparação com situações materialmente aproximadas
à presente matéria.

- Em primeiro lugar, no que tange à existência de um sistema sólido de proteção social como
garante à independência e autonomia técnica do solicitador (e do advogado) parece-nos um
argumento algo espartano, na medida em que o âmbito material de proteção social do regime geral
dos trabalhadores por conta de outrem e trabalhadores independentes é mais abrangente que o
regime da CPAS. Vejamos…
O âmbito material (legal)42 da proteção social do regime da CPAS (artigos 38.º e ss.
RCPAS) comporta as eventualidades de velhice, invalidez, morte e sobrevivência.
Por sua vez, o âmbito material de proteção social dos do regime geral dos trabalhadores
independentes43

prevê

a

cobertura

das

eventualidades

de

doença,

parentalidade

(maternidade/paternidade/adoção), doenças profissionais, invalidez, velhice e morte. Prevendose, ainda, a proteção na eventualidade de desemprego dos trabalhadores independentes que sejam
economicamente dependentes de uma única entidade maxime entidades contratantes (artigos 140.º

41

CANOTILHO, Gomes, MOREIRA, Vital, Op. Cit., pág. 816.
Relativamente à eventualidade de parentalidade, esta não possui consagração legal no RCPAS. A
proteção conferida a este risco é regulada mediante deliberação da direção da CPAS, estando na
disponibilidade da mesma a modificação/extinção deste benefício. (Deliberação Da Direção da CPAS de
18/02//87 e 15/09/15 – proteção apenas prevista para a maternidade).
42

43

Artigo 141.º CRCSPSS.
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e 141.º CRCSPSS)44. Relativamente ao âmbito material da proteção social do regime geral dos
trabalhadores por conta de outrem este comporta todas as eventualidades previstas no regime dos
trabalhadores independentes mais a eventualidade de desemprego involuntário.
Pelo que face ao exposto, parece-nos notória a fragilidade do âmbito de proteção social
conferida pelo regime da CPAS por comparação ao regime geral da Segurança Social. Nesse
sentido, consideramos que improcede a necessidade de uma sólida e efetiva proteção social dos
advogados e solicitadores enquanto justificação para a dupla vinculação subjetiva, na medida que
o regime geral fornece e garante uma cobertura de eventualidades mais vasta que aquele e por
conseguinte, prosseguindo o nexo teleológico vertido no referido acórdão, suscetível de garantir
uma maior proteção, independência e autonomia técnica aos advogados e solicitadores no
exercício das suas funções.

- Em segundo lugar, no concernente à distinção dos beneficiários da CPAS dos demais
trabalhadores, no sentido da vinculação dos primeiros a deveres deontológicos de interesse
público, assemelha-se-nos a um argumento com igual défice de consistência, especialmente se
pensarmos noutras categorias de profissionais. Pense-se no estatuto dos magistrados judiciais45 e
dos magistrados do Ministério Público46 que comete a estes indivíduos que exercem funções
jurisdicionais, especiais obrigações profissionais e exigência de independência profissional em
virtude do elevado interesse público das suas funções. Seguindo o elemento racional do acórdão,
em face dos especiais deveres e responsabilidades na administração da Justiça e na aplicação do
Direito, estas pessoas distinguem-se dos demais funcionários públicos e trabalhadores do sector
privado, pelo que, por maioria de razão, seria de esperar que possuíssem uma proteção social
distinta e especificada relativamente aos restantes trabalhadores que exercem funções públicas e
privadas. Todavia assim não sucede. Aliás, até 31 de dezembro de 2005 estes profissionais eram
inscritos na Caixa Geral de Aposentações nos mesmos termos que os demais trabalhadores com
vínculo de emprego público, sendo que em virtude do artigo 2.º da Lei n.º 60/2005, de 29 de
dezembro, a partir de 1 de janeiro de 2006 a Caixa Geral de Aposentações deixou de proceder à
inscrição de subscritores, sejam magistrados ou demais trabalhadores em funções públicas. Estas
pessoas, iniciando funções a partir de 1 de janeiro de 2006, passaram a ser obrigatoriamente
inscritas no regime geral da segurança social em termos normais.

44

cfr. Decreto Lei n.º 65/2012, de 15 de março.
Lei n.º 21/85 de 30 de julho.
46
Lei n.º 47/86, de 15 de outubro.
45
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- Last but not least, não se pode esquecer que desde a sua criação, operada pelo D.L. n.º 36
550/1947 de 22 de setembro, a CPAS tem por fim legal a concessão de pensões de reforma por
invalidez ou por velhice aos seus beneficiários (artigo 11.º do supra diploma). Igualmente
dispondo-se no artigo 3.º do anterior RCPAS, bem como no artigo 3.º do atual RCPAS.
Neste sentido, não se constata uma teleologia expressa ou tácita de necessidade de
independência e autonomia técnica dos beneficiários nos diferentes e sucessivos diplomas que
disciplinaram e disciplinam o regime jurídico da CPAS a que o citado acórdão alude.

Ressalvada melhor opinião, concluímos que as razões invocadas no acórdão não
cumprem a missão de justificar o desvio ao princípio da igualdade perpetrado pela confrontação
dos diferentes regimes de vinculação e isenção do regime geral da segurança social e da CPAS47.

3.4 Impossibilidade de totalização de períodos contributivos na CPAS com períodos
abrangidos pelo regime geral

A problemática da dupla vinculação subjetiva não se esgota na mera sobreposição dos
regimes contributivos, outra perversidade (talvez mais gravosa que as anteriores) emerge da dupla
vinculação aos regimes contributivos. Dita perversidade reside na impossibilidade de totalizar o
período de contribuições obrigatórias para o regime da CPAS com o período de contribuições
para o regime geral da segurança social, nomeadamente para efeitos de preenchimento de prazos
de garantia para acesso às pensões diferidas de invalidez e velhice.
MNão obstante o nefasto efeito social produzido por esta realidade, configura-se numa situação
jurídica de duvidosa conformação constitucional, atento ao princípio da totalização plasmado no
artigo 63.º, n.º 4 da CRP - “todo o tempo de trabalho contribui, nos termos da lei, para o cálculo
das pensões de velhice e invalidez, independentemente do setor do setor de atividade em que tiver
sido prestado” – solução que, quanto a nós, merece reservas do ponto de vista jurídicoconstitucional.

Atualmente os prazos de garantia de acesso às pensões contributivas de velhice fixam-se
em 15 anos em ambos os regimes48. Ocorrendo que, atualmente, um indivíduo com uma carreira
contributiva de 14 anos na CPAS e paralelamente uma carreira contributiva 14 anos no regime
geral - perfazendo uma carreira contributiva global de 28 anos - não tenha acesso à pensão de
47

Neste sentido V. Parecer do Senhor Provedor de Justiça Ref.ª S-PdJ/2016/6843 Q/3885/2015, página
13.
48
Artigos 19.º do Decreto-Lei n.º 187/2007, de 10 de maior e 40.º, n. 1, al. b) do RCPAS, respetivamente.
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velhice49 no âmbito de qualquer dos regimes pela ausência de totalização dos seus períodos
contributivos.

Esta realidade adquire contornos ainda mais gravosos se atentarmos que o atual RCPAS
eliminou a possibilidade de requerer o resgate de contribuições por parte dos beneficiários que
cancelem a inscrição na respetiva associação pública profissional50. Tornando-se, por essa via,
contribuintes líquidos da sua Caixa que vê-se, assim, enriquecer sem causa. Contrariamente, o
artigo 262.º do CRCSPSS prevê o reembolso de contribuições e quotizações dos trabalhadores
que aos 70 anos de idade não atinjam o prazo de garantia para atribuição da pensão de velhice,
salvaguardando dessa forma a natureza sinalagmática que subjaz à relação jurídica contributiva
da segurança social.

4. Do esforço da obrigação contributiva
As contribuições para ambos os regimes assumem-se de natureza comutativa, na medida
em que têm como pressuposto a atribuição de prestações que presumivelmente serão aproveitadas
pelos respetivos sujeitos e como finalidade o financiamento/compensação dessas mesmas
prestações. Têm por base um sinalagma entre a obrigação de contribuir e o direito às prestações,
revelando desta forma o princípio da contributividade ínsito no artigo 54.º LBSS.

Contudo, a formação da obrigação contributiva assenta em critérios diferentes em cada
um dos regimes. Dita diferença é particularmente visível na fixação das bases de incidência
contributiva, desde logo pela presença de escalões contributivos com diferentes indexações e, pela
presença ou ausência de aderência contributiva ao rendimento real dos respetivos
contribuintes/beneficiários, como se demonstrará.

4.1 Das bases de incidência contributivas
No que toca à fixação da base de incidência contributiva, os regimes em foco utilizam
critérios diametralmente opostos para a sua determinação, preconizando diferentes concretizações

49

E, no limite, não tenha acesso também à pensão social de velhice se não cumprir com a prova de recursos
económicos do subsistema de solidariedade.
50
Artigo 10.º do anterior RCPAS.
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de igualdade social e contributiva inter e intra regimes. Desigualdades que tenderão agravar-se
com a anunciada reforma do regime geral dos trabalhadores independentes.

4.1.1 Apuramento da base de incidência contributiva no regime geral dos
trabalhadores independentes

No que toca ao regime geral dos trabalhadores independentes, o artigo 163.º do CRCSPSS
rege que a base de incidência corresponde ao escalão de remuneração determinado por referência
ao duodécimo do rendimento relevante, nos termos do artigo 162.º do mesmo código. Com efeito,
pelo menos no patamar conceptual, o rendimento relevante aproxima-se ao conceito de matéria
coletável em sede de impostos sobre o rendimento, isto é, consubstancia-se na delimitação e
recorte do valor do rendimento sujeito às regras de incidência contributiva, que no caso das
contribuições servirá para determinar a base e escalão contributivo aplicável ao trabalhador.

O rendimento relevante do trabalhador independente enquadrado no regime simplificado
de IRS51 é determinado pelo estipulado no artigo 162.º, n.º 1 do CRCSPSS, nomeadamente:
- Para os prestadores de serviços, 70% do valor total das prestações de serviços no ano civil
imediatamente anterior ao momento de fixação da base de incidência contributiva (162.º, n.º1, al.
a));
- Para os rendimentos comerciais e industriais, 20% dos rendimentos associados à produção
e venda de bens no ano civil imediatamente anterior ao momento de fixação da base de incidência
contributiva (162.º, n-º 1, al. b)).

Em caso do trabalhador independente encontrar-se enquadrado no regime da
contabilidade organizada52 em sede de IRS, o rendimento relevante corresponderá ao lucro
tributável, sempre que este resulte inferior ao valor apurado pela aplicação dos coeficientes do
número 1 do artigo 162.º por força do número 3 do mesmo preceito legal53.

Nos termos dos artigos 28.º, n.º 1, al. a) e n.º 2 e 31.º do CIRS (rendimento ilíquido < €200.000,00).
Nos termos dos artigos 28º., n.º 1, al. b) 32.º do CIRS (rendimento ilíquido> €200.000,00, ou por opção
do sujeito passivo).
53
O rendimento relevante é apurado pela instituição competente da Segurança Social, com base na
comunicação, com base nos valores declarados para efeitos fiscais, mediante a comunicação destes pela
Autoridade Tributária e Aduaneira cfr. Artigo 162.º, n-º 5 do CRCSPSS e artigo 62.º do RCRCSPSS.
51
52
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Da aplicação dos referidos coeficientes, ou do lucro tributável apurado consoante o caso,
resulta o rendimento relevante, cujo duodécimo permitirá aferir o escalão de remuneração
constitutivo da base de incidência contributiva, sobre a qual será aplicada a respetiva taxa.

Ao duodécimo do rendimento relevante, convertido em percentagem do IAS, corresponde
o escalão de remuneração cujo valor seja imediatamente inferior.
Assim, para os prestadores de serviços (enquadrados no regime simplificado de IRS) o escalão de
remuneração aplicável corresponderá ao escalão cujo valor seja imediatamente inferior.

Expressão aritmética do artigo 163.º, n.º 2 CRCSPSS:

𝐷𝑢𝑜𝑑é𝑐𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑜 𝑅. 𝑅. = 70% 𝑥

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑜 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
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α. Procedimento de apuramento e formação da obrigação contributiva:

1ª Etapa: determinação do rendimento

O rendimento relevante (anual) é determinado

relevante

nos seguintes termos:

(similitude com a técnica fiscal usada no IRS)

a) 70% do valor total de prestação de serviços
no ano imediatamente anterior ao da fixação da
base de incidência;
b) 20% dos rendimentos associados à produção
e venda de bens no ano civil imediatamente
anterior ao da fixação da base de incidência;
c) Trabalhadores com contabilidade organizada:
Valor do lucro tributável quando este seja
inferior ao valor resultante da aplicação dos
coeficientes anteriores.

2ª Etapa: apuramento do duodécimo do

Divisão do rendimento relevante anual por 12

R.R.

meses.

3ª Etapa: correspondência do duodécimo

A base de incidência é composta por 11 escalões

do R.R. ao escalão contributivo em % do IAS

de remuneração convencional determinados
em função do IAS.

β. Os escalões de base de incidência contributiva deste regime são indexados ao Indexante
dos Apoios Sociais (IAS):
► Valor do IAS até outubro/2017: 419,22 € (Portaria n.º 1514/2008, de 24 de dezembro);
► Valor do IAS após outubro/2017: 421,32 € (Portaria n.º 4/2017, de 3 de janeiro).
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No quadro infra apresentam-se os escalões contributivos do regime geral dos
trabalhadores independentes, assim como, a sua expressão no respetivo valor a pagar a título de
contribuição nos termos do número 3 do artigo 163.º CRCSPSS.

Escalão

Remuneração convencional em % do IAS

Tradução na Contribuição

(€421,32)54

mensal (29,6%)

1º

1 x IAS

421,32

€ 124,71

2º

1,5 x IAS

631,98

€ 187,06

3º

2 x IAS

842,64

€ 249,42

4º

2,5 x IAS

1.053,30

€ 311,77

5º

3 x IAS

1.263,96

€ 374,13

6º

4 x IAS

1.685,28

€ 498,84

7º

5 x IAS

2.106,60

€ 623,55

8º

6 x IAS

2.527,92

€ 748,26

9º

8 x IAS

3.370,56

€ 997,68

10º

10 x IAS

4.213,20

€ 1.247,10

11º

12 x IAS

5.055,84

€ 1.496,52



Flexibilidade de escolha da base de incidência contributiva
Visando precaver as oscilações próprias dos rendimentos auferidos pelos trabalhadores

independentes, o artigo 164.º, n.º 1 e 2 CRCSPSS, possibilita, mediante requerimento do
trabalhador55, a aplicação de um escalão contributivo entre os dois imediatamente superiores ou
imediatamente inferiores ao que lhe seja aplicável nos termos do artigo 163.º CRCSPSS.

54

A base de incidência contributiva é fixada anualmente em outubro e produz efeitos nos 12 meses
seguintes (artigo 163.º, n.º 5).
55
A apresentar nos meses de fevereiro e junho.
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Consagrações relativas à capacidade económica individual
α. Redução oficiosa do escalão de base de incidência mínimo – Escalão 056

Quando o rendimento relevante do trabalhador independente revelar-se igual ou inferior
a 12 vezes o valor do IAS (€5.055,84), a base de incidência contributiva será fixada oficiosamente
em 50% do valor do IAS, traduzindo-se numa contribuição mensal no valor de €62,35.
Escalão 0 = (50% x 421,32) = 210,66 x 29,6% = €62,35

O que significa que um trabalhador independente (prestador de serviços) com um
rendimento bruto no valor igual ou inferior a €7.222,62 (100% do rendimento auferido) é
especialmente considerado neste regime sendo-lhe atribuída uma redução excecional da base de
incidência contributiva.
β. Isenção da obrigação de contribuir por baixos rendimentos

Este regime prevê uma isenção objetiva da obrigação de contribuir para aqueles
trabalhadores que não atinjam um determinado patamar de rendimentos. Na verdade esta isenção
surge-nos como um afloramento do princípio fiscal da capacidade contributiva no domínio da
relação jurídica de segurança social, numa alusão à tutela do mínimo de existência fiscal57. Assim,
quando se tenha verificado o pagamento de contribuições pelo período de um ano resultante de
rendimento relevante igual ou inferior a 6 x IAS (€2.527,92)58 é concedido o direito à isenção de
contribuir nos termos do artigo 157.º, n.º 1, al. a) CRCSPSS.

Verifica-se no regime geral a existência de uma relação causa efeito entre os rendimentos
reais auferidos pelo trabalhador e a variação para mais ou para menos do valor da contribuição
cujo pagamento está adstrito. Igualmente se constata, a existência de uma tendencial
proporcionalidade contributiva59, no sentido que os trabalhadores são posicionados em escalões
contributivos por referência ao seu rendimento relevante, sobre os quais incide uma taxa geral de
56

O trabalhador independente pode renunciar à sua fixação oficiosa, sendo posicionado no 1º escalão
contributivo (artigo 164.º, n.º 4 CRCSPSS).
57
Neste sentido, V. NABAIS, José Casalta, Direito Fiscal, 8ª Edição, 2015, Almedina, Coimbra, páginas
155 e seguintes.
58
Correspondente a um rendimento bruto de €3.611,31 (100% do rendimento).
59
A respeito da proporcionalidade e progressividade contributiva deste regime V. nota 63.
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igual valor percentual. Procura-se por esta forma, personalizar a obrigação contributiva face à
condição económica individual do trabalhador independente, surgindo aqui como corolário
relativo do princípio da capacidade contributiva, e em certa medida da ideia da função e dever
constitucional cometido Estado enquanto agente redistribuidor de riqueza e rendimento e
regulador de desigualdades.

4.1.2

Apuramento da base de incidência contributiva no regime da CPAS

No que respeita ao modo da formação da obrigação contributiva dos beneficiários da
CPAS tudo se processa de forma diferente. Na verdade, se atentarmos ao disposto nos artigos
79.º, n.º 1 e 80.º, n.º 1 e 2 do RCPAS, verifica-se a inexistência de qualquer disposição normativa
atinente à ideia de aderência contributiva ao rendimento real. Aliás, contrariamente ao que sucede
no regime anterior, estipula-se que a taxa contributiva prevista no número 2 do artigo 79.º do
RCPAS incide, sem mais, sobre uma remuneração convencional repartida por escalões indexados
à retribuição mínima mensal garantida por lei60.
Resumida e comparativamente ao regime contributivo anterior, destacámos neste regime:
- A desconsideração da capacidade contributiva do beneficiário;
- A diferente indexação da base de incidência contributiva.

Repare-se que a formação da contribuição neste regime nem numa ótica de tributação
proporcional é considerada, na medida em que, os escalões da remuneração convencional são
convencionados por fixação à retribuição mínima mensal, independentemente do montante dos
rendimentos do beneficiário, sobre a qual incide (cegamente) a taxa contributiva vigente. Isto é,
os escalões contributivos deste regime não possuem o mínimo de identidade com a situação
económica individual e concreta do beneficiário, divergindo, neste quesito, profundamente do
regime geral.
Por outro lado, mal se anda quando ao invocar o argumento segundo o qual a base de
incidência dos escalões e consequentemente a obrigação contributiva, assentam num critério de
presunção rendimentos auferidos, na aceção da ideia do teor literal presente no número 2 do artigo
104.º da CRP61, uma vez que o critério subjacente ao RCPAS não se compreende, tão pouco,

Valor da RMMG para 2017 – 557,00 € (Decreto-Lei n.º 86-B/2016, de 29 de dezembro).
Ao referir-se que a tributação das empresas incide fundamentalmente sobre o seu rendimento real,
advoga-se que podem haver desvios à determinação do rendimento real, possibilitando-se a determinação
deste de forma presumida ou indireta.
60
61
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numa presunção de rendimentos auferidos, outrossim, numa consideração normalística abstrata e
padronizada de rendimentos auferidos.
No que toca à conceptualização do rendimento real, José Xavier de Basto62 refere que,
“tributar o rendimento real significa atingir a matéria coletável realmente auferida pelo sujeito
passivo. Todavia, rendimento real tanto pode ser determinado de forma efetiva – declaração do
contribuinte, baseada em registo contabilísticos e devidamente controlada para assegurar sua
aproximação à verdade – como pode ser determinado de forma presumida, quando seja de todo
inadequado para determinar a verdade material fornecido pelo contribuinte. Tanto num caso
como noutro, estamos dentro do princípio da tributação do rendimento real. O que varia é o grau
da confiança que merecem os elementos fornecidos pelo contribuinte – a sua declaração, os seus
registos contabilísticos”.
Ora, como se disse, a determinação da base de incidência por meio de presunção de rendimentos
auferidos, não choca com o conceito do rendimento real, apenas consiste num meio de o alcançar,
de uma forma não exata mas aproximada.

Diferentemente, é a sua determinação com recurso a métodos normalísticos de
rendimentos. O que aqui sucede não é a determinação e tributação do rendimento efetivamente
percecionado pelo contribuinte/beneficiário, mas sim a determinação/tributação do rendimento
que este poderia ter obtido, em condições normais de exploração, independentemente das
condições concretas em que desenvolveu a sua atividade e do valor dos rendimentos reais
auferidos. Neste critério, não releva o rendimento realmente auferido, ou as condições concretas
do período, circunstanciais, de cariz mais ou menos excecional. O que importa é o rendimento
normal, que não é visto como uma aproximação, mesmo que grosseira, ao rendimento de facto
obtido. Por esta via, o que se pretende tributar é o rendimento obtível em condições de
normalidade e funcionamento geral da economia63. Da confrontação dos presentes conceitos de
determinação e tributação de rendimento, constata-se que, no que ao regime contributivo da CPAS
tange, a formação da pecunia contributiva é estabelecida segundo critérios de normalização
padrão dos rendimentos obtidos pelos seus beneficiários, como melhor se poderá compreender
pelo quadro de escalões contributivos infra.

62

XAVIER DE BASTO, José, O Principio da Tributação do Rendimento Real e a Lei Geral Tributária,
Revista Fiscalidade, Ed. 5, 2001, Coimbra.
63
XAVIER DE BASTO, José, Op. Cit.
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QUADRO DOS ESCALÕES CONTRIBUTIVOS A VIGORAR NO ANO DE 2017 NO REGIME DA CPAS
(cfr. art. 79.º e 80.º RCPAS)

ESCALÃO

Nº

R.M.M.G.

BASE DE

R.M.M.G.

TAXA

CONTRIBUIÇÃO

INCIDÊNCIA

MENSAL

1º

=

25%

x

€557,00

=

€139,25

x

19%

=

€26,46*

2º

=

50%

x

€557,00

=

€278,50

x

19%

=

€52,92**

3º

=

75%

x

€557,00

=

€417,75

x

19%

=

€79,37**

4º

=

1

x

€557,00

=

€557,00

x

19%

=

€105,83**

5º

=

2

x

€557,00

=

€1.114,00

x

19%

=

€211,66***

6º

=

3

x

€557,00

=

€1.671,00

x

19%

=

€317,49****

7º

=

4

x

€557,00

=

€2.228,00

x

19%

=

€423,32****

8º

=

5

x

€557,00

=

€2.785,00

x

19%

=

€529,15****

9º

=

6

x

€557,00

=

€3.342,00

x

19%

=

€634,98****

10º

=

7

x

€557,00

=

€3.899,00

x

19%

=

€740,81****

11º

=

8

x

€557,00

=

€4.456,00

x

19%

=

€846,64****

12º

=

9

x

€557,00

=

€5.013,00

x

19%

=

€952,47****

13º

=

10

x

€557,00

=

€5.570,00

x

19%

=

€1.058,30****

14º

=

11

x

€557,00

=

€6.127,00

x

19%

=

€1.164,13****

15º

=

12

x

€557,00

=

€6.684,00

x

19%

=

€1.269,96****

16º

=

13

x

€557,00

=

€7.241,00

x

19%

=

€1.375,79****

17º

=

14

x

€557,00

=

€7.798,00

x

19%

=

€1.481,62****

18º

=

15

x

€557,00

=

€8.355,00

x

19%

=

€1.587,45****

Repare-se que para determinar o montante da contribuição a que o beneficiário deste
regime está adstrito, é desnecessária a determinação do seu rendimento, sendo-lhe aplicado, por
via de regra, o escalão mínimo contributivo.
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Da leitura do presente quadro, conclui-se pela existência de outra realidade distintiva do
regime geral, que se prende com a ausência de proporcionalidade contributiva64 derivada da
própria consideração normalística de rendimentos. Dita ausência, resulta na iniquidade
contributiva entre os diversos beneficiários que integram este subsistema previdencial, na medida
em que ao estabelecer-se uma contribuição mínima mensal constituída por uma quota fixa para o
universo de beneficiários, será indiferente aos olhos deste sistema, a situação económica de um
beneficiário que aufere um rendimento anual de 200.000, 00 euros anuais65 da situação de um
beneficiário, que eventualmente não auferiu qualquer rendimento naquele ano66, sendo ambos
chamados ao pagamento de uma contribuição mínima correspondente ao 5º escalão previsto no
artigo 80.º, nº 1 e 2 do RCPAS.
Em face do descrito, é de fácil constatação que este sistema contributivo não tem a virtude de
prosseguir uma igualdade material (vertical e horizontal) entre os seus beneficiários. Porquanto,
no plano da repartição do esforço contributivo o presente regime promove uma igualdade formal
entre os seus beneficiários, na medida em que todos são, quantitativamente, chamados a um igual
esforço contributivo, mas qualitativamente diferente em função da concreta situação económica
de cada individuo. Neste sentido, podemos dizer que o RCPAS atinge de igual forma situações
materialmente diferentes.


Advogados e Solicitadores estagiários

Os advogados e solicitadores estagiários ficam, também, adstritos à obrigação de contribuir
relativamente à segunda metade do período de estágio, desde que tenham procedido à entrega de
declaração de início de atividade para efeitos fiscais (artigo 79.º, n.º 3 RCPAS). Sendo-lhes fixado
o 1º escalão contributivo (artigo 80.º, n.º 2, al a) RCPAS).

Em nossa perspetiva, o busílis da questão não se prende tanto com a adstrição à obrigação
contributiva por parte dos beneficiários estagiários, na medida em que esta só acontece quando
estes procedem à entrega da declaração de início de atividade fiscal, sendo que a mesma deve ser

64

Note-se que além da proporcionalidade contributiva presente no regime geral, nos escalões mais elevados
este regime comporta, também, uma dimensão progressiva, não por via de taxas progressivas, como sucede
com o IRS, mas pela própria progressividade na fixação escalões contributivos cimeiros. Se bem
repararmos, a partir do 5º e 8º escalão contributivo a diferença para o escalão imediatamente inferior passa
de 0,5 IAS para 1 IAS e de 1 IAS para 2 IAS, respetivamente.
65
Que automaticamente seria enquadrado no último escalão contributivo do regime geral.
66
Que no caso de inscrição e enquadramento no regime geral seria posicionado numa base de incidência
correspondente a 50% do primeiro escalão, nos termos do artigo 164.º, nº 3 do CRCSPSS e, decorridos 12
meses, atribuída isenção da obrigação de contribuir ao abrigo do artigo 157.º, n.º 1, al. d) do CRSPSS.
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entregue quando venham, ou presumam vir, a auferir rendimentos67 que se traduzam em
capacidade contributiva sujeita a tributação fiscal e contributiva nos termos gerais68. Mas sim com
a supressão do direito ao resgate de contribuições previsto no artigo 10.º, n.º 3 do anterior RCPAS,
agravada pela impossibilidade de totalização de períodos contributivos na CPAS com períodos
noutros regimes obrigatórios de proteção social para efeitos de preenchimento de prazos de
garantia mínimos ao acesso a prestações sociais. É que, como bem fez notar o Senhor Provedor
de Justiça, o advogado ou solicitador estagiário pode não obter aprovação no âmbito do estágio
de acesso as respetivas profissões ou, obtendo, pode não prosseguir a profissão de advogado ou
solicitador, tornando-se nessa medida um contribuinte líquido da CPAS e, esta uma enriquecida
sem causa. Por esta forma rasga-se por completo a natureza comutativa das suas contribuições
para a CPAS por um lado e, por outro lado, o espirito de fidúcia que preside à gestão das
contribuições efetuadas pelos beneficiários da caixa, na medida em que veem esta apropriar-se
das suas contribuições sem que a isso haja um correspetivo sinalagma futuro69, ou contabilização
desses montantes para eventual prestação contributiva mista ou convergente70, isto é, originada
por descontos efetuados para o regime da Segurança Social e para a CPAS – falamos novamente
da ausência de totalização de períodos contributivos.

Mas, não é apenas ao nível da dogmática tributária e conformidade constitucional, que
esta disposição regulamentar coloca graves problemas. Efetivamente, também ao nível da técnicatributária levantam-se questões jurídicas complexas, para as quais nem o RCPAS nem o
CRCSPSS preveem resposta, criando-se um amplo vazio legal neste campo que não pode ser
admitido à luz da tipicidade tributária.
Na verdade, dificilmente se pode entender que artigo 79.º, nº 3 do RCPAS tenha a possibilidade
sujeitar à obrigação de contribuir os advogados e solicitadores estagiários que entreguem
declaração de início de atividade. É que, para estes procederem à entrega da declaração de início
de atividade nos termos do artigo 112.º do CIRS têm, obrigatoriamente, de indicar qual a CAE ou
o código de atividade da lista anexa ao CIRS, a que respeita a atividade que irão exercer. Porém,
sucede que inexiste qualquer CAE ou código de atividade a que se refere o artigo 151º do CIRS
que corresponda à atividade de advogado estagiário ou solicitador estagiário. Por outro lado, se
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Como se depreende da letra e espírito do legislador no artigo 112.º, n.º 1 do CIRS.
Com exceção dos casos de isenção de obrigação contributiva do artigo 157.º CRCSPSS ou de diferimento
de produção de efeitos do primeiro enquadramento no regime geral dos trabalhadores independentes nos
termos do artigo 145.º CRCSPSS.
69
Traduzido pela concessão de prestações contributivas.
70
Como sucede no domínio da convergência das pensões atribuídas pela Caixa Geral de Aposentações com
as do Instituo da Segurança Social, I.P..
68
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indicarem o código fiscal relativo à atividade de advogado (6010) ou de solicitador (6012)
poderão, em nossa opinião, a incorrer em falsas declarações, na exata medida em que em que só
pode arrogar-se na qualidade de advogado ou solicitador as pessoas que tenham concluído com
sucesso os estágios das respetivas Ordens e posteriormente requeiram a inscrição numa dessas
associações publicas profissionais. Se, por ventura, o advogado ou solicitador estagiário proceder
ao início de atividade indicando para o efeito o código de atividade do artigo 151.º do CIRS
correspondente à atividade de jurisconsulto (6011) ou o código residual de “outros prestadores de
serviços” (1519), em primeiro lugar ficará vinculado ao regime geral dos trabalhadores
independentes por indicar atividades que recaem no âmbito de aplicação objetiva e subjetiva deste
regime e em segundo lugar não vislumbramos como poderá, por esse efeito, ser vinculado ao
regime da CPAS, na medida em que este apenas se aplica aos profissionais que exerçam a
atividade de advocacia e solicitadoria. Não podendo admitir-se que sirva de sujeição à obrigação
contributiva par a CPAS o início de uma qualquer atividade, como em abstrato e sem qualquer
densificação parece sugerir o número 3 do artigo 79º do RCPAS.


Desvio conceptual

Repare-se que, na situação acima descrita, a natureza das contribuições sociais para a
CPAS afasta-se da sua substância comutativa para aproximar-se do conceito objetivo de imposto:
torna-se uma prestação pecuniária (traduz-se na obrigação de entregar certa quantia em dinheiro);
unilateral (pois perdeu o sinalagma – prestação futura); definitiva (além de ausência de sinalagma
foi suprimido o direito de resgate de contribuições) e coativa (obrigação contributiva resulta
diretamente da lei)71. O que levanta questões complexas, como a eventual violação do princípio
da legalidade fiscal, nomeadamente no seu desdobramento no princípio da reserva de lei
(formal)72 na criação de tributos fiscais ou ainda o princípio da capacidade contributiva quando
entendido como pressuposto e critério da tributação “fiscal”73 74.


O critério temporal no posicionamento escalonar

71

NABAIS, José Casalta, Op. Cit., página 38.
Artigo 165.º, n.º 1, al. i) CRP.
73
Artigo 103.º CRP e 4.º, n.º 1 LGT.
74
Pese embora, o cerne da questão se prenda precisamente em saber se estamos perante uma tributação
fiscal ou de outra natureza. A este respeito V. ponto 6.
72
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Os escalões contributivos são fixados por referência à qualidade de estagiário ou de
advogado/solicitador no que toca ao número de anos de inscrição na respetiva associação pública
profissional e respetiva indexação a uma percentagem da R.M.M.G. sobre a qual incide a taxa
contributiva prevista no artigo 79.º, n.º 2 do RCPAS.

Os beneficiários em início de carreira profissional são posicionados no 2º, 3º e 4º escalão
relativamente ao primeiro, segundo e terceiro ano civil, aos quais corresponde uma redução da
base de incidência contributiva.

Após o termo do 3º ano civil de inscrição na respetiva associação pública profissional, os
beneficiários deste regime são posicionados por defeito no 5.º escalão contributivo que estipula
um rendimento auferido correspondente a duas R.M.M.G.

4.2 Das taxas contributivas
Esta matéria reveste-se de pouca ou nenhuma controvérsia, uma vez que o busílis da
questão encontra-se a montante da aplicação das taxas, designadamente nos sistemas de
vinculação e determinação dos escalões contributivos.
Com efeito, as taxas são fixas em ambos os regimes, sendo de 29,675 % e 19%76, no regime
geral dos trabalhadores independentes e na CPAS, respetivamente.

Taxa Contributiva R.G.T.I.
TAXA CONTRIBUTIVA GLOBAL:
DESAGREGAÇÂO DA TAXA:

Custo técnico das prestações
Administração
Solidariedade laboral*
Politicas ativas de emprego

Taxa Contributiva RCPAS
29,6%

2017

19%

27,03%
0,68%
1,33%
0,58%

2018

21%

2019

23%

2020

24%

(art. 168.º CRC)

*Função redistributiva do sistema:

Concretiza o princípio da diferenciação positiva
(arts. 10.º e 63.º, n.º 3 LBSS)

(art. 79.º, n.º 2 RCPAS)

75

Artigo 168.º, n.º 1 do CRCSPSS, compreendendo a cobertura das eventualidades de doença,
parentalidade, doenças profissionais, invalidez, velhice e morte – taxa contributiva geral.
76
Artigo 79.º, n-º 2 do RCPAS.
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Porém, há que fazer referência ao facto que a taxa contributiva aplicável aos beneficiários
da CPAS aumentará gradualmente de 17% para 24% até ao ano de 2020.

C

Conjugando esse aumento com a pretensão governativa do incremento da retribuição
mínima mensal garantida para 600,00 € até ao ano de 2019, poderá significar que, em 2020, todos
os beneficiários estarão obrigados ao pagamento de uma contribuição mínima de 288,00€, por
aplicação da taxa contributiva ao escalão contributivo mínimo:
Contribuição 2020 = Base de incidência escalão mínimo (600,00€ X 2) X Taxa contributiva (24%) = 288,00€

5. Demonstração de liquidação
Cálculo da obrigação contributiva de um trabalhador independente, prestador de serviços,
com um rendimento anual bruto de €12.000,00 no ano de 2015, enquadrado no regime
simplificado de IRS.


No regime geral dos trabalhadores independentes:

1º) Rendimento Relevante:
12.000,00 x 70% = €8.400,00 (art. 162.º, n.º 1 CRC)

2º) Duodécimo do Rendimento Relevante:
8.400 / 12 = €700 (art. 163.º, n.º 2 CRC)

3º) Determinação do escalão contributivo aplicável (% do IAS):
700 €/ 421,32 = 1,66
Corresponde ao 2º escalão (1,5%: €631,98) |Base de incidência oficiosa: 1º escalão (1% x
€421,32) (art. 163.º, n.º 2 CRC)

4º) Aplicação da taxa contributiva:
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€421,32 x 29,6% = €124,7177 ► contribuição mensal


No regime contributivo da CPAS:
Por sua vez, um beneficiário da CPAS com igual78 rendimento, a partir do termo do

terceiro ano civil de inscrição na sua associação pública profissional está adstrito a uma
contribuição mensal mínima correspondente ao 5º escalão contributivo que para o presente ano
fixa-se em 211,16 € (em 2017), uma vez que o regime fixa como base de incidência contributiva
mínima 2 R.M.M.G.

Através desta demonstração comparativa, imediatamente ressalta a simplicidade da
técnica tributária adotada no sistema contributivo da CPAS face ao regime geral dos trabalhadores
independentes. Dita simplicidade decorre da ausência de qualquer ato administrativo de
liquidação tributária no primeiro regime, uma vez que o montante da obrigação contributiva deste
regime consiste numa quota fixa mínima para todos os beneficiários, independentemente do seu
rendimento.

6. Considerações dogmáticas


Pressuposto e finalidade do esforço contributivo

Relativamente à natureza das contribuições sociais para os dois regimes em análise, é
consensual a sua classificação enquanto tributos comutativos79 na medida em que o seu
pressuposto prende-se com um facto diverso ao pressuposto dos impostos e até das taxas. Pois,
quanto aos primeiros – tributos unilaterais por excelência - o pressuposto legal de que depende a
formação da obrigação tributária reside num mundo exterior à relação administrativa que se
estabelece entre o sujeito passivo e a administração. O pressuposto reside no rendimento, no
património, no consumo, ou seja, em factos reveladores de capacidade contributiva e a sua
finalidade prende-se com o financiamento geral das despesas públicas (e não determinadas) do

77

Possibilidade de optar por dois escalões imediatamente inferiores ou superiores (artigo 164.º, n.º 1
CRCSPSS).
78
Na verdade a sua capacidade económica poderia ser inferior ou superior, pelo que no regime da CPAS
sempre efetuaria os seus descontos contributivos com base no 5º escalão contributivo.
79
Neste sentido V. VASQUEZ, Sérgio, O Princípio da Equivalência como Critério de Igualdade
Tributária, Almedina, Coimbra, 2008 e XAVIER, Alberto, Manual de Direito Fiscal I, Manuais da
Faculdade de Direito de Lisboa, Lisboa, 1981.
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Estado. E quanto às segundas o seu pressuposto assenta numa prestação individualizada efetiva
por parte da administração que o sujeito passivo aproveita, visando a tributação, aqui, uma
finalidade compensatória dessa mesma prestação.

As contribuições sociais possuem como pressuposto uma prestação administrativa
presumivelmente aproveitada pelo sujeito passivo e uma finalidade compensatória, que deve ser
confirmada pelo destino da receita cobrada – consignação subjetiva.
Ora, quer as contribuições para o regime geral dos trabalhadores independentes, quer as
contribuições para a CPAS possuem o mesmo pressuposto, uma prestação administrativa que
presumivelmente será aproveitada pelo sujeito passivo e a mesma finalidade, o financiamento
desse pressuposto. Contudo, da análise que vimos de fazer, constata-se que a definição desse
benefício (prestação contributiva de velhice, invalidez, etc.) e respetivo financiamento assentam
em critérios distintos consoante o regime em que se localizar.
Com efeito, não obstante a natureza comutativa do tributo em causa, no regime geral dos
trabalhadores independentes existe uma importante concessão ao princípio da capacidade
contributiva e uma correspondente entorse ao princípio da equivalência de benefício.
Desde logo porque o pressuposto da contribuição possui neste regime uma natureza
ambivalente. Ambivalência essa que influi na própria natureza da contribuição social. Se por um
lado, o pressuposto assenta numa relação de equivalência jurídica de troca, num sinalagma entre
a obrigação de contribuir (artigos 11.º, n.º 3 CRCSPSS e 54.º LBSS) e o direito à prestação quando
ocorre a eventualidade prevista, por outro, não podemos ignorar que o pressuposto visa a proteção
do risco salarial e a base de incidência assenta no próprio rendimento real do trabalhador, após os
respetivos ajustes.
Daqui facilmente se conclui pela dupla natureza das contribuições sociais para o regime
geral. Pois que, imediatamente, o pressuposto das contribuições ser o da atribuição de uma
prestação como moeda de troca, mediatamente, esse pressuposto é a própria capacidade
contributiva do sujeito. A Segurança Social paga prestações substitutivas dos rendimentos
perdidos80.
Aliás, como bem se percebe pela forma de apuramento da base de incidência contributiva
que é efetuado por referência ao rendimento (relevante) do trabalhador independente auferido no
ano civil anterior.
Destarte, o critério de tributação deste regime contributivo afigura-se-nos, necessariamente,
subordinado ao princípio da capacidade contributiva, uma vez que a sua finalidade subsume-se

80

COSTA CABRAL, Nazaré da, Op. Cit., páginas 110 e seguintes.
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na atribuição de prestações que visem repor a capacidade contributiva que o sujeito perdeu em
face da verificação dos riscos e eventualidades legalmente previstos.

No regime geral dos trabalhadores independentes o princípio da capacidade contributiva
adquire um papel profundamente instrumental quanto à definição do benefício sem, contudo, ser
o seu pressuposto, existindo uma clara identificabilidade entre a base de incidência contributiva
e o pressuposto da obrigação tributária.
Apesar de o pressuposto e a finalidade das contribuições nos dois regimes possuírem
identidade, o mesmo não sucede com o critério de tributação, nomeadamente na regulação do
esforço contributivo, o que impõe diferentes concretizações do princípio da igualdade entre os
dois regimes e dentro de cada um deles.



Diferente concretização do princípio da igualdade

Concluímos que a formação da obrigação contributiva nos dois regimes, nomeadamente
no que tange à fixação das respetivas bases de incidência, é operada por critérios tributários
materialmente diversos, que por sua vez acarretam diferentes concretizações do princípio da
igualdade.
α. No regime geral dos trabalhadores independentes

Como se demonstrou, o regime geral dos trabalhadores independentes, é fortemente
influenciado pelo princípio da capacidade contributiva, o que desde logo se pode verificar pela
tributarização do modo de apuramento da base de incidência (nomeadamente na similitude com
o imposto do rendimento pessoal).

Expressões do princípio da capacidade contributiva:

1- A determinação da base de incidência neste regime é aferida pela capacidade económica
do trabalhador. É efetuada com referência ao rendimento relevante, que por sua vez
possui uma relação de proporcionalidade direta com o rendimento bruto auferido pelo
trabalhador independente (artigo 162.º CRCSPSS);
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2- O próprio conceito de rendimento relevante é tributário do princípio da capacidade
contributiva, uma vez que o mesmo é apurado a dedução das percentagens (artigo 162.º,
n.º1 CRCSPSS) que se consideram despesas presumivelmente necessárias à obtenção do
rendimento do trabalhador independente – alusão ao princípio do rendimento liquido81;
3- Por outro lado, a consagração de situações excecionais de redução da base de incidência
(artigo 164.º, n.º 4 CRCSPSS) e até mesmo de isenção da obrigação de contribuir (artigo
157.º, n.º 1, al. d) CRCSPSS) para os trabalhadores mais parcos em recursos económicos
convoca, em nossa opinião, outro afloramento do princípio da capacidade contributiva,
no sentido de parecer existir um nexo de proteção do mínimo de existência individual;
4- Sendo o posicionamento nos escalões contributivos efetuado pela correspondência ao
duodécimo do rendimento relevante, verifica-se uma concretização do princípio da
igualdade em sentido material, na medida que o esforço contributivo do trabalhador
independente é pautado pela sua capacidade contributiva. Prosseguindo-se, nesse sentido
e nas palavras de José Casalta Nabais uma igualdade quer horizontal quer vertical entre
os contribuintes deste regime;
5- Este regime possui, à semelhança do sistema fiscal, uma função redistributiva de
rendimentos que é alcançada através da alocação de uma percentagem da taxa
contributiva à solidariedade de base laboral. Este mecanismo permite abrir um canal
redistributivo de rendimentos, entre os contribuintes economicamente mais robustos e
aqueles que por força da sua frágil condição económica possuem uma carreira
contributiva menos remunerada. Obedecendo assim ao princípio legal da diferenciação
positiva (artigo 10.º e 63.º LBSS).

Este regime promove uma concretização material - que não meramente formal - do
princípio da igualdade que é modelada em função capacidade contributiva do trabalhador
independente. Assiste-se a uma igualdade vertical na tributação dos sujeitos, na medida em que
se exige idêntica obrigação contributiva para trabalhadores com idêntica capacidade económica e
diferente obrigação contributiva para trabalhadores com distinta capacidade económica
(igualdade horizontal).
Naturalmente que a verticalização da igualdade repercutir-se-á, a jusante, no valor e
extensão das prestações atribuídas a cada individuo – pressuposto –, mas mesmo nessas situações
sempre estaremos no domínio de uma igualdade material mediada pela capacidade contributiva,
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V. NABAIS, José Casalta, Op. Cit., páginas 155 e seguintes.
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na exata medida em que essas prestações visam, precisamente, a reposição daquela capacidade
contributiva perdida pelos indivíduos na ocorrência dos riscos sociais previstos82.
Em suma, concluímos que o esforço contributivo no regime geral dos trabalhadores
independentes tem imediatamente como pressuposto a atribuição de prestações contributivas
substitutivas de rendimentos do trabalho (pensões de velhice, invalidez, doença, parentalidade,
doenças profissionais); como finalidade a compensação dessas prestações e, mediatamente, como
critério de regulação do esforço contributivo e valoração das prestações o princípio da capacidade
contributiva. A avaliação das prestações atribuíveis é aferida, ou coincidente com a capacidade
económica

do

sujeito

que

ela

visa

repor.

β. No regime da CPAS

Por seu turno, o regime da CPAS ao fixar abstratamente a base de incidência contributiva
de igual modo para todos os seus beneficiários sem qualquer regulação do esforço contributivo
em função da capacidade económica do indivíduo, promove, entre os seus beneficiários, uma
igualdade meramente formal, no sentido de que todos estão obrigados a uma obrigação
contributiva quantitativamente igual (exceto nos casos de opção individual por escalões
contributivos superiores, o que pode ser entendido como um mero investimento pessoal de cada
beneficiário).
Este regime subtrai-se à condição económica concreta dos seus beneficiários, não sendo
campo de aplicação do princípio da capacidade contributiva. Com efeito, a concretização do
princípio da igualdade neste sistema é prosseguido, apenas, numa lógica formal, enquanto critério
tributário de uma ideia de igualdade perante a lei, na medida em que todos os beneficiários,
perante a lei, são chamados a uma contribuição mínima de igual valor. O que, naturalmente se
traduz em situações de profunda iniquidade inter e intra beneficiários por ausência de igualdade
material.

Por fim, numa abordagem de efeito económico-financeiro das situações descritas, parece
resultar que ónus de esforço e comparticipação no financiamento das prestações atribuídas pela
CPAS recai sob beneficiários com menor nível de rendimento na medida em que,
regulamentarmente, são chamados a uma comparticipação contributiva de igual montante aos
beneficiários providos de recursos económicos superiores. O que nos reconduz a outra questão:
por via do critério contributivo adotado no RCPAS, estaremos perante uma situação redistribuição
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COSTA CABRAL, Nazaré da, Op. Cit., página 52.
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de rendimento e riqueza em sentido piramidal ascendente? Isto é, pelo facto do maior ónus
financeiro pender sobre os indivíduos com menos rendimentos que se encontram na base da
pirâmide contributiva, o sentido da redistribuição de rendimentos e riqueza efetiva-se no sentido
ascendente da pirâmide, para os beneficiários com maiores rendimentos, uma vez que estes
tenderão a ficar com um maior nível de rendimento disponível83? E, em caso afirmativo, em que
medida esse facto contende com os preceitos constitucionais do Estado de Direito Social? É uma
questão que deixaremos em aberto para estudo posterior…

83

Para maior aprofundamento desta matéria V. TRIGO, Pereira e outros, Op. Cit., página 26 e seguintes.
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