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NEWSLETTER 
 

SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA FISCAL 

ARBITRAL 

(3.º TRIMESTRE DE 2018) 

SUMÁRIO 

A presente Informação Fiscal apresenta uma síntese trimestral das 

principais decisões proferidas pelo Centro de Arbitragem 

Administrativa (CAAD), em matéria tributária, analisando o impacto e o 

contributo que tais decisões poderão vir a ter.  

 

Esta Informação tem por referência o 3.º Trimestre de 2018, em que 

salientamos, as seguintes decisões: 
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1. 

NÚMERO DO PROCESSO: 666/2017-T 

DATA: 16 de Julho de 2018 

ASSUNTO: AIMI – Força probatória da matriz predial 

A Requerente apresentou um pedido de constituição de tribunal arbitral, com o objectivo 

de ver declarada a ilegalidade da liquidação do Adicional ao Imposto Municipal sobre 

Imóveis (AIMI), referente ao ano de 2017, pedindo a restituição do valor da liquidação 

pago, bem como o reconhecimento ao direito a juros indemnizatórios. 

FACTOS 

A Requerente era proprietária plena de diversos andares ou divisões, com utilização 

independente, de prédios urbanos que integram o empreendimento turístico que 

explora, estando os mesmos licenciados pela Câmara Municipal para utilização turística 

e reconhecidos pelo Turismo de Portugal, I.P., como apartamentos turísticos de três 

estrelas. Os referidos prédios encontravam-se, desde a inscrição na matriz predial, com 

a menção de afectação habitacional. 

Não obstante a Requerente considerar que os prédios urbanos de que era proprietária 

não estavam sujeitos a AIMI, em Setembro de 2017, procedeu ao pagamento do valor da 

liquidação objecto do Pedido de Pronúncia Arbitral. 

Notificada a Administração tributária para apresentar a sua Resposta, esta defendeu-se 

invocando a incompetência absoluta, em razão da matéria, do Tribunal arbitral, por 

entender que não cabe na competência dos Tribunais arbitrais a apreciação de actos de 

natureza administrativa-tributária, como é o caso das correcções às matrizes prediais. 
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Acrescentou, ainda, que a Requerente tinha tido a oportunidade de reclamar 

administrativamente da matriz e, posteriormente, perante um eventual indeferimento, 

de lançar mão da competente acção administrativa, sendo que, no seu entender, a 

impugnação de um acto imediatamente lesivo da esfera jurídica dos contribuintes 

constitui um ónus – e não uma mera faculdade –, que, omitido, obsta à sua pretensão 

de impugnar a liquidação com base naquele vício. 

ANÁLISE DO TRIBUNAL 

Antes de se debruçar sobre a questão em causa, o Tribunal começou por apreciar a 

excepção de incompetência material do Tribunal arbitral para dirimir o presente litígio, 

julgando-a improcedente. Com efeito, o Tribunal, entendendo que a interpretação 

sustentada pela Requerida e que impediria a Requerente de discutir e demonstrar a 

verdadeira natureza dos imóveis em apreço, seria violadora dos princípios da tutela 

judicial efetiva e da justiça, desprotegendo gravemente os direitos do contribuinte. 

Aludiu, ainda, o Tribunal que a interpretação propugnada já fora, aliás, julgada 

inconstitucional pelo Tribunal Constitucional (no seu Acórdão n.º 410/2015). 

Acrescentou, ainda, o Tribunal que tal interpretação era incompatível com o disposto no 

Código do IMI, já que a correcção da matriz podia ter lugar a todo o tempo, seja por 

impulso da Requerente ou por impulso de outras entidades. 

Prosseguindo o Tribunal com a análise da questão de fundo, referiu que a expressão 

“pode” deve ser entendida como um “poder-dever” do Chefe do Serviço de Finanças – e 

não como uma faculdade de promover a rectificação de qualquer incorreção nas 

inscrições matriciais – atentos os princípios de justiça, da igualdade e da legalidade a 

que a Administração tributária está adstrita na prossecução da sua atividade. 

http://www.rfflawyers.com/
http://www.rfflawyers.com/
tel:+351215915220
mailto:contact@rfflawyers.com
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20150410.html).


 

 
03 

 

 

Súmula de jurisprudência Fiscal Arbitral (3.º Trimestre de 2018) 
 

www.rfflawyers.com 

Praça Marquês de Pombal, 16 – 5 th (Reception)/6 th 

1250-163 Lisboa • Portugal 

T: +351 215 915 220 • F: +351 215 915 244 

contact@rfflawyers.com 

Assim, uma vez que a Requerida reconhecia que os imóveis em causa estavam afectos 

à actividade turística, deveria ter promovido oficiosamente a respectiva correcção à 

matriz predial. Ainda assim, o Tribunal observou que, qualquer que fosse o sentido da 

decisão a proferir no processo arbitral aqui em causa, a mesma não implicaria a 

concretização de qualquer alteração à matriz predial, o que não impedia o Tribunal de, 

para efeito de apreciação da ocorrência do facto tributário que gera a emissão da 

liquidação impugnada, conhecesse da verdadeira natureza dos prédios em causa. 

Deste modo, verificando o Tribunal que os imóveis da Requerente estavam licenciados 

para estabelecimento hoteleiro na modalidade de apartamentos turísticos – 

enquadrando-se, de forma indubitável, na categoria de serviços –, estes nunca se 

poderiam considerar aptos para habitação, pelo que os mesmos se encontravam, em 

consequência, abrangidos pela delimitação, negativa, de incidência objetiva do AIMI. 

Desta forma, concluiu o Tribunal pela procedência da pretensão anulatória da liquidação 

do AIMI impugnado, condenando a Administração tributária a restituir à Requerente o 

imposto indevidamente pago. Todavia, o Tribunal decidiu julgar improcedente o pedido 

de pagamento de juros indemnizatórios, uma vez que, no seu entender, não se podia 

concluir que o erro que deu origem à liquidação não fosse imputável ao contribuinte, já 

que foi este que, no momento de inscrição dos imóveis na matriz, indicou a afectação 

habitacional. 
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2. 

NÚMERO DO PROCESSO: 215/2017-T 

DATA: 6 de Julho de 2018 

ASSUNTO: IVA – Isenção – Serviços prestados a instituições hospitalares em 

outsourcing 

A Requerente solicitou a constituição de tribunal arbitral, visando obter a declaração de 

ilegalidade de dezanove liquidações de IVA e juros compensatórios, referentes aos anos 

de 2012 a 2014, emitidas na sequência de uma acção inspectiva. 

FACTOS 

A Requerente tinha como actividade a prestação de serviços de saúde, designadamente 

serviços médicos, serviços de enfermagem, serviços técnicos de diagnóstico e de 

terapêutica e serviços de apoio à actividade hospitalar, bem como serviços de apoio à 

administração, aos serviços administrativos e aos serviços jurídicos dos centros 

hospitalares com quem colabora, relativamente aos quais liquida IVA. 

Os referidos serviços eram prestados pela Requerente em regime de outsourcing, isto 

é, através da celebração de contratos de cedência de pessoal com Centros Hospitalares 

(entidades colectivas de direito público, integrantes do Sistema Nacional de Saúde), ao 

abrigo do regime da contratação pública e em nome do Governo português/Ministério 

da Saúde. 

Para a efectiva prestação dos serviços, a Requerente recorria a recursos humanos com 

qualificação própria para as tarefas que cada um desenvolve, podendo ser profissionais 

médicos, enfermeiros e outros técnicos paramédicos, auxiliares de acção médica e, 

noutro plano, juristas e outros profissionais com formação não médica. 
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Os serviços de apoio à acção médica, prestados por auxiliares de acção médica ou 

ajudantes de saúde, contratados pela Requerente, integravam a actividade hospitalar, 

estando afectos, em especial, a um serviço hospitalar específico. Aos prestadores de 

serviços era proporcionada a frequência de cursos de formação profissional de ajudante 

de saúde ou de auxiliar de acção médica, devidamente homologados pelos Ministérios 

da Saúde e da Educação.  

Tais auxiliares de acção médica actuavam sob a direcção técnica e orientação dos 

respectivos serviços hospitalares, prestando cuidados de saúde directamente aos 

utentes do SNS, não sendo os serviços, por si prestados, autónomos, mas ligados a um 

serviço médico, a um serviço de enfermagem, ou a um serviço técnico de diagnóstico e 

terapêutica. Ou seja, os serviços prestados estavam em relação directa com o serviço 

principal, sendo todos efectuados em ambiente hospitalar e tendo como únicos 

destinatários os doentes, e não toda a população que recorre ao hospital. 

Nos serviços que a Requerente prestava na área da saúde, esta não procedeu à 

liquidação de IVA, por os considerar isentos de IVA, tendo feito o mesmo em relação aos 

serviços auxiliares da acção médica de apoio à actividade hospitalar, uma vez que 

entendia que essas operações estariam igualmente isentas, enquanto “operações 

estreitamente conexas” às prestações de serviços médicos. 

Em 2017, a Requerente foi objecto de um procedimento de inspecção tributária que 

incidiu sobre os exercícios de 2012 a 2014 e teve por objectivo controlar a situação 

declarativa da Requerente e o enquadramento das operações por si praticadas em sede 

de IVA. 

No âmbito deste procedimento inspectivo a que a Requerente foi sujeita, foi defendido 

um entendimento diferente quanto ao enquadramento fiscal das referidas operações, 
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considerando-se que os serviços auxiliares de apoio à actividade administrativa não 

cabem no conceito de “operações estreitamente conexas” ao serviço médico, uma vez 

que, para que assim fosse, teriam ainda de prosseguir um objetivo terapêutico, isto é, de 

diagnóstico, tratamento e, na medida do possível, de cura das doenças, como seja a 

colheita de sangue. 

Assim, no entender da Requerida, os serviços em apreço destinavam-se ao bom e 

regular funcionamento do estabelecimento hospitalar, mas não constituíam uma etapa 

indispensável no processo de prestação de serviço médico, não beneficiando, em 

consequência, da isenção consagrada no Código do IVA (“CIVA”), sendo, antes, 

tributados nos termos gerais do CIVA, à taxa normal. 

Com base em tal entendimento, foram emitidas e notificadas à Requerente as 

liquidações que constituíram o objeto do pedido de pronúncia arbitral que deu origem 

ao processo aqui em apreço. 

ANÁLISE DO TRIBUNAL 

O Tribunal Arbitral debruçou-se, desde logo, sobre a delimitação do conceito de 

prestação de serviços, afirmando que, sendo o IVA um imposto geral sobre o consumo 

de matriz comunitária, também aquele conceito deve ser interpretado à luz do Direito da 

União Europeia. Assim, atento o disposto no CIVA, que concretiza o disposto na Directiva 

de Consolidação do IVA (“DCIVA”), o Tribunal refere que, para efeitos de preenchimento 

do conceito comunitário, autónomo, de prestação de serviços, o que é indispensável é 

que, materialmente, se esteja perante um serviço (e não perante uma entrega de bens), 

enquadrável numa actividade económica e prestado, no território nacional, por um 

sujeito passivo agindo nessa qualidade. 
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Deste modo, o Tribunal Arbitral reconhece que, tendo a Requerente cedido pessoal a 

hospitais públicos, se trata, para efeitos de IVA, de uma prestação de serviços que se 

consubstancia, por sua vez, numa relação triangular entre a empresa cedente, a 

instituição receptora do pessoal cedido e o pessoal objecto de cessão. 

De seguida, o Tribunal analisa o regime comunitário e nacional das isenções incompletas 

de IVA, com particular enfoque nas isenções em benefício de certas actividades de 

interesse geral, enumeradas taxativamente na DCIVA, designadamente a isenção 

prevista na DCIVA, relacionada com a prestação de cuidados de saúde. 

Afirma o Tribunal que a ratio de tais isenções consiste na redução de custos de uma 

actividade económica e social considerada de essencial interesse público – no caso, a 

saúde pública –, realçando o Tribunal que as sobreditas isenções não assumem natureza 

pessoal, isto é, não são concedidas para benefício dos prestadores de serviço ou dos 

transmitentes de bens, mas sim para benefício dos adquirentes – no caso, os utentes de 

cuidados de saúde –, uma vez que permitem reduzir o preço pago pelos mesmos. 

Prossegue o Tribunal, defendendo “que as isenções previstas no CIVA abrangem os 

serviços sanitários (e não apenas serviços médicos em sentido estrito) e também, como 

se disse, as «operações estritamente conexas» com os serviços médicos e sanitários.” 

Para o Tribunal, “conexas são todas aquelas operações, realizadas em momento 

anterior ou posterior aos serviços, com os quais apresentam uma ligação ou uma 

relação, no sentido de concorrerem para a sua realização, podendo ser vistos como 

acessórias ou instrumentais em relação à prestação principal.” 

Entende, também, o Tribunal que, da isenção aqui em apreço, ficam excluídas as 

prestações de serviços acessórias “que não sejam indispensáveis à realização das 

operações isentas, bem como as que se destinem essencialmente a proporcionar ao 
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organismo receitas suplementares mediante a realização de operações efetuadas em 

concorrência direta com as empresas comerciais sujeitas ao IVA.” 

Destarte, conclui que as prestações de serviços auxiliares de acção médica, levadas a 

cabo pela Requerente, através do pessoal cedido às instituições hospitalares, devem ser, 

também elas, isentas de IVA, uma vez que cabem no conceito de operações de serviços 

conexos, acessórios ou instrumentais dos serviços médicos e sanitários. 

Para o Tribunal, visto que a isenção é concedida em benefício dos utentes dos serviços, 

é irrelevante a forma contratual sobre a qual o pessoal é contratado, aplicando-se estas 

isenções independentemente de os serviços serem prestados directamente, pelos 

hospitais, ou indirectamente, através do recurso à subcontratação de pessoal cedido por 

empresas reconhecidas como idóneas para tal, como é o caso da Requerente. O Tribunal 

esclarece, ainda, que a Requerente, na qualidade de prestadora de serviços, pode ser 

considerada como estabelecimento similar para efeito do disposto no CIVA. 

Por fim, acrescenta, ainda, o Tribunal que os serviços auxiliares de acção médica, 

designadamente a desinfecção e esterilização de materiais clínicos, o acompanhamento 

dos doentes, a distribuição de oxigénio, a prestação de cuidados de higiene são, em 

muitos casos, operações indissociáveis da prestação médica principal e que, sem 

aquelas, as equipas hospitalares que prestam serviços terapêuticos aos utentes não 

conseguiram funcionar e o Serviço Nacional de Saúde comprometeria a sua missão de 

assegurar um acesso generalizado à saúde, de maior qualidade e ao menor custo 

possível. 

Em face do exposto, entendeu o Tribunal que os referidos serviços estão, também, 

isentos de IVA, concluindo pela ilegalidade das liquidações de IVA e de juros 

compensatórios e determinando a sua anulação. Todavia, o Tribunal não condenou a 
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Requerida no pagamento de juros indemnizatórios, atendendo a que a Requerente, no 

seu entender, não fez prova do pagamento das quantias liquidadas. 

3. 

NÚMERO DO PROCESSO: 17/2018-T 

DATA: 5 de Setembro de 2018 

ASSUNTO: IMI – Isenção de IMI dos prédios classificados como monumentos nacionais 

e os prédios individualmente classificados como de interesse público ou de interesse 

municipal, nos termos da legislação aplicável 

Foi requerida a constituição de tribunal arbitral, com o objectivo de ver declarada a 

ilegalidade das liquidações de Imposto Municipal sobre Imóveis (“IMI”), referentes ao 

período de tributação dos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016, e, em consequência, ser 

determinada a restituição do imposto indevidamente pago, acrescido de juros 

indemnizatórios, contados desde a data do pagamento do imposto até à concretização 

do integral reembolso.  

FACTOS 

O Requerente era proprietário de uma fracção autónoma, a qual era parte integrante de 

um conjunto urbano classificado como conjunto de interesse público. Por Despacho de 

Setembro de 2011, fora deferida a isenção de Imposto Municipal sobre as Transmissões 

Onerosas de Imóveis (IMT) do sobredito imóvel. Posteriormente, por Ofício de Abril de 

2015, o Requerente fora notificado, no âmbito de pedido de isenção de IMI de prédio 

qualificado, apresentado nos termos do Estatuto dos Benefícios Fiscais, da proposta de 

indeferimento do pedido de isenção e, bem assim, para o exercício do direito de audição. 
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Tendo o Requerente exercido o seu direito de audição, foi, entretanto, notificado da 

decisão de indeferimento do pedido de isenção de IMI, relativamente à qual apresentou 

acção administrativa, a qual se encontrava a correr termos no Tribunal Administrativo e 

Fiscal do Porto. 

Concomitantemente, a Administração tributária procedeu às liquidações de IMI, 

relativas à fracção em causa, com referência aos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016, tendo 

o Requerente também procedido ao seu pagamento de forma voluntária. 

ANÁLISE DO TRIBUNAL 

O Tribunal começou por analisar, como questão prévia, a excepção de incompetência 

material do Tribunal arbitral e, bem assim, a questão prejudicial da pendência de acção 

administrativa, tendo por objecto o indeferimento do pedido de isenção de IMI, ambas 

suscitadas pela Administração tributária. Na perspectiva da Requerida, o Tribunal 

Arbitral seria incompetente para conhecer do pedido formulado pelo Requerente, por a 

matéria em causa extravasar as competências que lhe estão reservadas por lei. 

O Tribunal arbitral concluiu pela improcedência desta excepção de incompetência 

material, por entender resultar inequívoco que o objecto dos autos são os actos de 

liquidação de IMI e o pedido, deduzido, de declaração de ilegalidade e de anulação 

dessas liquidações, matérias que cabem na competência deste Tribunal, soçobrando, 

assim, a excepção de incompetência material do tribunal arbitral deduzida pela 

Requerida. 

Como questão prejudicial, o Tribunal analisou, ainda, o pedido formulado pela Requerida 

de considerar como questão prejudicial a pendência da acção administrativa, tendo por 

objecto o indeferimento do pedido de isenção de IMI, impondo-se a suspensão dos 
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presentes autos até que a questão da legalidade do indeferimento do pedido de isenção 

de IMI se encontre dirimida. 

O Tribunal arbitral indeferiu a questão prejudicial suscitada, por entender que os pedidos 

em causa (no pedido de pronúncia arbitral e na acção administrativa em curso) são 

distintos, mais defendendo não existir qualquer fundamento para suspender o presente 

processo arbitral e carecer, em absoluto, de competência para suspender a acção 

administrativa pendente no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto. 

Relativamente ao fundo da causa, o Tribunal analisou, de forma autónoma, a liquidação 

de IMI de 2013 e as liquidações de IMI dos anos de 2014, 2015 e 2016. 

(I) DA LIQUIDAÇÃO DE IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS DE 2013 

O Requerente defendeu que as liquidações em causa padeciam de ilegalidade, por 

entender que o prédio em causa devia ser considerado como prédio “individualmente” 

classificado como de interesse público ou de interesse municipal nos termos da 

legislação aplicável e, bem assim, para efeitos da isenção de IMI consagrada no Estatuto 

dos Benefícios Fiscais. 

No que concerne à liquidação de IMI de 2013, o Tribunal entendeu que, em 31 de 

Dezembro de 2014 –  data a considerar para efeito de liquidação de IMI –, ainda estava 

vigente a isenção concedida pelo Despacho de Setembro de 2011, isto porque, a mesma 

apenas fora revogada por Despacho de Maio de 2015.  

Ora, a Requerida fundamentou a revogação da isenção no facto de o benefício ter sido 

indevidamente concedido, sendo, assim, admissível a sua revogação, à luz do Estatuto 

dos Benefícios Fiscais. 
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O Tribunal conclui, reproduzindo o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 12 

de Maio de 2013, onde se refere que “O acto de revogação de benefício fiscal de isenção 

de tributo, que produz efeitos ex tunc e ocorre mais de um ano depois do acto 

concedente da isenção é ilegal por violação do disposto no artigo 141.º do CPA”. Desta 

forma, determina assistir razão ao Requerente, no que diz respeito à liquidação de IMI 

do ano de 2013 e, em consequência, determina a sua anulação, por ilegalidade.  

No que diz respeito ao pedido de juros indemnizatórios, o Tribunal decidiu, também, pela 

procedência do mesmo, uma vez que a ilegalidade da liquidação resultou de um erro 

cometido pelos serviços tributários, verificando-se, assim, o preenchimento dos 

requisitos legais para determinar o pagamento de juros indemnizatórios. 

(II) DAS LIQUIDAÇÕES DE IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS DE 2014, 2015 E 2016 

Já, relativamente às liquidações dos anos de 2014, 2015 e 2016, o Tribunal defendeu, em 

sentido divergente, que as liquidações foram efectuadas de acordo com os elementos 

de facto e de direito que existiam à data, não padecendo, como tal, de ilegalidade. 

Sublinhou o Tribunal que, em face do Despacho de Maio de 2015, que procedeu à 

revogação da isenção de que o imóvel beneficiava, a Requerida não podia ter adoptado 

outra conduta. 

Socorrendo-se das palavras do Conselheiro Jorge Lopes de Sousa, conclui o Tribunal 

que as liquidações em causa são actos consequentes, na medida em que “têm como 

pressuposto o acto anulado ou revogado e são influenciados pelo seu conteúdo”. 

A decisão arbitral concluiu, assim, pela improcedência da pretensão do pedido arbitral 

relativamente às liquidações dos anos de 2014, 2015 e 2016, improcedendo, também, o 

respectivo pedido de juros indemnizatórios. 
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Em face do exposto, o Tribunal decidiu: (i) julgar improcedente a excepção deduzida pela 

Requerida de incompetência do Tribunal Arbitral, (ii) julgar improcedente a questão 

prejudicial invocada pela Requerida, (iii) não declarar a ilegalidade das liquidações de 

IMI, referentes aos anos de 2014, 2015 e 2016 e, em consequência, considerar 

improcedente o pedido de juros indemnizatórios, (iv) e declarar a ilegalidade da 

liquidação de IMI referente ao ano de 2013 e, em consequência, procedente o pedido de 

juros indemnizatórios, desde a data do pagamento do imposto até ao seu integral 

reembolso, (v) condenando, ainda, as partes nas custas do processo, na proporção do 

respectivo decaimento.  

Lisboa, 14 de Novembro de 2018 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

Vânia Codeço 

João Mário Costa 

Francisca Queiroz Vieira 
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