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NEWSLETTER 
 

SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA FISCAL 

ARBITRAL 

(1.º TRIMESTRE DE 2019) 

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 1.º Trimestre de 2019, em que 

salientamos, as seguintes decisões: 
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1. 

NÚMERO DO PROCESSO: 362/2018-T 

DATA: 15 de Janeiro de 2019 

ASSUNTO: Isenção de IMI; Imóveis em centros históricos; Património Mundial da 

UNESCO 

A Requerente deduziu pedido de constituição de tribunal arbitral, com a finalidade de ver 

declarada a ilegalidade de parte do acto de liquidação de Imposto Municipal sobre 

Imóveis (“IMI”), referente ao ano de 2017, com o consequente reembolso do imposto 

pago, acrescido dos respectivos juros indemnizatórios. 

FACTOS 

A Requerente, uma companhia de seguros, é proprietária de vários imóveis, localizados 

nos centros históricos do Porto e de Évora, incluídos na lista indicativa do Património 

Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(“UNESCO”). 

Em consequência, a Requerente foi notificada da liquidação de IMI relativa ao ano de 

2017, referente a todos os prédios de que é proprietária, na qual a Administração 

tributária incluiu o imposto a pagar pelos seus imóveis localizados nos centros históricos 

do Porto e de Évora. 

Por considerar que tais imóveis, por se encontrarem inseridos em centros históricos 

classificados como Património Mundial da UNESCO, integram a categoria de 

«monumentos nacionais» e, por isso, beneficiam, automaticamente, de isenção de IMI, 

a Requerente apresentou o pedido de constituição de tribunal arbitral que deu origem 

ao presente processo. 

ANÁLISE DO TRIBUNAL 

Fixada a matéria de facto dada como provada e elencadas as posições das partes, o 

Tribunal começou a analisar a questão essencial em causa no processo. Para tal, começa 
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por referir que, como «monumentos nacionais», deverão considerar-se todos os «bens 

imóveis classificados como de interesse nacional, sejam eles monumentos, conjuntos 

ou sítios». Já os «imóveis incluídos na lista do património mundial integram, para todos 

os efeitos e na respectiva categoria, a lista dos bens classificados como de interesse 

nacional». 

Assim, entende o Tribunal que, para os imóveis incluídos na lista do património mundial, 

não é necessário existir qualquer outro acto de classificação para serem considerados 

«monumento nacional», bastando a inclusão na lista, sendo esse o entendimento 

sufragado pela generalidade da jurisprudência judicial e arbitral, conforme menciona o 

Tribunal. 

A mesma resposta é dada pelo Tribunal mesmo nos casos em que os monumentos 

nacionais são constituídos por um conjunto de imóveis, não considerando o Tribunal que 

seja necessário um acto de classificação individualizada de cada um dos imóveis que 

integrem esse conjunto. Com efeito, refere o Tribunal que “o facto de apenas se fazer 

referência a necessidade de classificação individual relativamente a prédios 

«classificados como de interesse público ou de interesse municipal» aponta no sentido 

de que, quanto aos «monumentos nacionais», não é necessária, para operar a isenção, 

uma classificação individualizada dos prédios e, por isso, ser aplicável a isenção aos 

imóveis integrados num conjunto classificado como «monumento nacional».”. 

De forma a reforçar o seu entendimento, o Tribunal acrescenta, ainda, que “(…) é 

manifesto que esta isenção, com esta amplitude, é perfeitamente justificada, pois 

reconduz-se a uma compensação pelas especiais obrigações que a Lei n.º 107/2001, no 

seu artigo 21.º, impõe aos detentores de direitos reais sobre imóveis classificados”. 

Em face do exposto, o Tribunal concluiu que os prédios em crise no processo beneficiam 

da isenção prevista na alínea n) do n.º 1 do artigo 44.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, 

pelo que a liquidação sob contestação enferma de ilegalidade parcial, na parte em que o 

IMI foi calculado em relação aos imóveis sitos nos centros históricos de Porto e Évora.  

Por fim, quanto ao pedido de atribuição de juros indemnizatórios, formulado pela 

Requerente, o Tribunal entendeu que o erro que afecta parte da liquidação de IMI é 

«imputável aos serviços», uma vez que foram estes que a emitiram, sem tomarem em 

consideração a isenção de que os imóveis em questão beneficiem, porquanto foi a 
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Administração tributária condenada a reembolsar a Requerente do imposto 

indevidamente pago, acrescido dos respectivos juros indemnizatórios. 

2. 

NÚMERO DO PROCESSO: 596/2017-T 

DATA: 8 de Janeiro de 2019 

ASSUNTO: IVA – Sujeição; Operador de telecomunicações; Valor a pagar pelo cliente 

em caso de cessação antecipada de contrato com obrigação de permanência 

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

de obter a anulação da decisão de indeferimento do Recurso Hierárquico e de várias 

liquidações de Imposto sobre o Valor Acrescentado (“IVA”) e juros compensatórios, 

respeitantes ao ano de 2013. Além disso, pede que a Administração tributária seja 

condenada a pagar indemnização por garantia indevidamente prestada. 

Notificada a Administração tributária para apresentar a sua Resposta, esta veio pedir 

que o pedido de pronúncia arbitral seja julgado improcedente, solicitando, no entanto, a 

suspensão da instância até que seja proferida decisão no âmbito do processo C-295/17, 

do Tribunal de Justiça da União Europeia (“TJUE”), no qual se trata de uma situação 

idêntica à que se encontra subjacente no caso em apreço. 

FACTOS 

A Requerente é uma sociedade comercial anónima cujo objecto social consiste no 

estabelecimento, concepção, construção, gestão e exploração de redes e infra-

estruturas de comunicações electrónicas, bem como na prestação de serviços de 

comunicações electrónicas e de transporte e difusão de sinal de telecomunicações. 

A Requerente é sujeito passivo de IVA, estando enquadrada no regime normal de 

periodicidade mensal. 

Tendo em vista a angariação de clientes, a Requerente comercializa os seus serviços, 

através do recurso a diversas formas, nomeadamente vendas porta-a-porta, vendas em 

loja, vendas por telefone ou internet e através de parcerias com “agentes angariadores”, 

em lojas não associadas à sua marca, a quem paga uma determinada comissão, por cada 

cliente angariado. 
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Nos contratos celebrados pela Requerente em que esta oferece aos seus clientes 

condições promocionais, prevê-se a obrigação de os clientes ficarem vinculados à 

Requerente, durante um período temporal mínimo, chamado “período de fidelização”. A 

definição do período de fidelização visa permitir à Requerente recuperar todos os custos 

por si suportados e investimentos por si realizados, nomeadamente na sua infra-

estrutura global, no processo de aquisição do cliente, na activação do serviço contratado 

e na concessão de vantagens especiais atribuídas a esse mesmo cliente. 

Nos contratos de prestação de serviços com condições promocionais, a Requerente 

inclui uma cláusula que prevê, em caso de rescisão do contrato antes do tempo – seja 

por vontade do cliente, seja coercivamente, por parte da Requerente, como forma de 

reacção à falta de pagamento pelos clientes dos serviços prestados – que os clientes 

são obrigados a pagar uma indemnização, calculada da seguinte forma:“(período 

mínimo de vigência – n.º de meses em que os serviços estiveram activos) x (valor da 

mensalidade acordada)”.  

No entender da Requerente, a referida cláusula sobre a manutenção do contrato por um 

período mínimo visa ter um efeito dissuasor do incumprimento do período de fidelização 

pelos clientes. 

Nas facturas que a Requerente emitiu, no ano de 2013, aos seus antigos clientes, com o 

intuito de proceder ao débito dos montantes devidos por força do incumprimento do 

período de fidelização, a Requerente incluiu a indicação “Indemnização Incumprimento 

Contratual” e não efectuou a liquidação de qualquer montante a título de IVA, 

mencionando-o expressamente, através da indicação “Valor em euros s/ IVA”. 

Em 2013, a Requerente foi objecto de uma acção inspectiva, na qual a Administração 

tributária apurou que, ao facturar e cobrar aos antigos clientes os valores devidos a título 

de indemnização por incumprimento contratual, a Requerente não liquidou quaisquer 

montantes de IVA. 

Nessa sequência, a Administração tributária procedeu à emissão e notificação à 

Requerente das liquidações de IVA relativas às indemnizações facturadas a clientes no 

ano de 2013 e às correspondentes liquidações de juros compensatórios. 
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A Requerente não procedeu ao pagamento dos actos de liquidação referidos dentro do 

prazo para o cumprimento voluntário, pelo que foram instaurados pela Administração 

tributária os respectivos processos de execução fiscal, tendo a Requerente prestado 

garantia bancária de forma a obter a suspensão dos mesmos. 

Por não se poder conformar com as liquidações emitidas, a Requerente apresentou 

reclamação graciosa contra as mesmas, que veio a ser indeferida, o que, também, 

sucedeu com o recurso hierárquico subsequentemente interposto pela Requerente. 

ANÁLISE DO TRIBUNAL 

Antes de mais, importa referir que o processo, conforme solicitado pela Administração 

tributária, foi suspenso até que fosse proferida decisão pelo TJUE no âmbito do processo 

C-295/17, que tem por objecto matéria de facto essencialmente idêntica. 

Em 22 de Novembro de 2018, o TJUE proferiu Acórdão no âmbito do referido processo 

de reenvio prejudicial, pelo que o Tribunal arbitral ficou obrigado a seguir as conclusões 

alcançadas pelo Tribunal de Justiça na decisão proferida quanto à questão central em 

causa no processo, uma vez que, sobre questões de Direito da União Europeia, a 

jurisprudência do TJUE prevalece obrigatoriamente sobre a jurisprudência dos Tribunais 

nacionais. 

Em consonância, começou, então, o Tribunal por transcrever parte do segmento 

decisório do Acórdão proferido pelo TJUE, no qual se pode ler o seguinte: 

“O artigo 2.º, n.º 1, alínea c), da Directiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de novembro 

de 2006, relativa ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado, deve ser 

interpretado no sentido de que se deve considerar que o montante predeterminado, 

recebido por um operador económico em caso de resolução antecipada do contrato pelo 

seu cliente, ou por causa que lhe é imputável, de um contrato de prestação de serviços 

que prevê um período mínimo de vinculação ao contrato, montante esse que 

corresponde ao montante que esse operador teria recebido no resto do referido período 

se essa resolução do contrato não se tivesse verificado, o que cabe ao órgão jurisdicional 

de reenvio verificar, é a remuneração de uma prestação de serviços efectuada a título 

oneroso e, como tal, sujeita a esse imposto.”.  

http://www.rfflawyers.com/
http://www.rfflawyers.com/
tel:+351215915220
mailto:contact@rfflawyers.com


 

 
06 

 

 

Súmula de Jurisprudência fiscal arbitral (1.º Trimestre de 2019) 

 

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 

Por isso, conclui o TJUE que é indiferente para a qualificação do montante 

predeterminado no contrato de prestação de serviços, a receber pela Requerente, nos 

casos de resolução antecipada do contrato, apurar qual a finalidade ou a natureza das 

quantias pagas por incumprimento do período de fidelização. 

Na perspectiva do TJUE, é a actividade anterior à resolução do contrato que é 

remunerada ao abrigo da cláusula que prevê o dever de pagamento em caso de 

incumprimento do período de fidelização. 

Nesta sede, o Tribunal arbitral acrescenta que, tratando-se uma questão de Direito da 

União, é irrelevante para a decisão o tratamento que a jurisprudência e a doutrina 

nacionais têm dado à questão em apreço, nomeadamente se lhe atribui a natureza de 

indemnização ou se considera estar-se perante uma cláusula penal. 

De seguida, o Tribunal arbitral refere que, em conformidade com o que decidiu o TJUE, 

apenas lhe cabe verificar, enquanto órgão jurisdicional de reenvio, se o “montante 

predeterminado no contrato de prestação de serviços de que o cliente é devedor em 

caso de resolução antecipada corresponde ao montante que esse operador teria 

recebido no resto do referido período se essa resolução do contrato não se tivesse 

verificado. Se se verificar essa correspondência, tal montante deve ser considerado, 

para efeito do artigo 2.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2006/112/CE, como remuneração de 

uma prestação de serviços efetuada a título oneroso e, como tal, sujeita a esse imposto.” 

Perante o quadro factual subjacente ao processo, conclui, então, o Tribunal arbitral que 

“(…) os montantes facturados a título de «Indemnização Incumprimento Contratual», 

relativa aos contratos em que os clientes da Requerente não cumpriram o período 

mínimo de permanência a que se tinham vinculado, foi predeterminado e calculado com 

base numa cláusula contratual, correspondendo ao montante que a Requerente teria 

recebido no resto do referido período mínimo de permanência se a resolução antecipada 

do contrato não se tivesse verificado.” 

Em face do exposto, o Tribunal arbitral conclui que os montantes recebidos a título de 

indemnização por incumprimento dos contratos constituem uma contraprestação de 

uma prestação de serviços para efeitos de IVA, pelo que improcede o pedido principal 

formulado pela Requerente, de anulação da decisão do recurso hierárquico e das 

liquidações impugnadas. 
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Em consequência, o Tribunal arbitral passa a apreciar o pedido subsidiário, deduzido 

pela Requerente, de anulação da decisão de indeferimento do recurso hierárquico e das 

liquidações sob contestação, na parte relativa ao montante das indemnizações que 

foram facturadas mas que nunca chegaram a ser pagas pelos antigos clientes ou, em 

alternativa, a ser concedido à Requerente a possibilidade de acesso ao mecanismo de 

regularização do imposto que incidiu sobre as indemnizações faturadas mas não pagas.  

Entende o Tribunal que o não pagamento do imposto pelos clientes não é fundamento 

de anulação parcial das liquidações, apenas podendo viabilizar a regularização do 

imposto, caso estejam preenchidos os respectivos pressupostos, sendo que compete às 

autoridades nacionais (que não o Tribunal arbitral) proceder, em conformidade, à 

correcção do IVA, para que o montante de imposto em falta seja deduzido do montante 

que o prestador de serviços nunca chegou a receber dos seus clientes. 

Assim sendo, em suma, conclui o Tribunal que os pedidos formulados pela Requerente, 

tanto a título primário como subsidiário, são improcedentes, assim como o pedido de 

indemnização por garantia indevida. 

3. 

NÚMERO DO PROCESSO: 263/2018-T 

DATA: 25 de Janeiro de 2019 

aSSUNTO: IRC – Decisão de pedido de revisão oficiosa que não aprecia a legalidade da 

liquidação – Competência do Tribunal arbitral  

A Requerente apresentou pedido de constituição de tribunal arbitral, com o objetivo de 

ver declarada a ilegalidade do acto de indeferimento da revisão oficiosa de acto 

tributário e a ilegalidade do acto de liquidação de Imposto sobre o Rendimento das 

Pessoas Colectivas (IRC). 

FACTOS 

A Requerente tem por objecto social a gestão de participações sociais noutras 

sociedades, como forma indirecta do exercício de actividades económicas, sendo que, 

no período de tributação de 2010, era a sociedade dominante de um grupo de 

sociedades, sujeito ao Regime Especial de Tributação dos Grupos de Sociedades. 
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Na sequência da realização de uma acção inspectiva efectuada ao grupo de sociedades, 

a Requerente foi notificada do Relatório de Inspecção Tributária, do qual resultaram 

correcções à matéria colectável e ao imposto a pagar pelo grupo, tendo, em Novembro 

de 2014, a Requerente sido notificada da demonstração de liquidação adicional de IRC 

de 2010. 

Por não concordar com o referido acto tributário, a Requerente apresentou, em 20 de 

Novembro de 2017, pedido de revisão oficiosa do mesmo, com o intuito de anular o 

montante liquidado a título de derrama estadual sobre a parte do lucro tributável 

correspondente ao período decorrido antes da entrada em vigor da Lei n.º 12-A/2010, 

de 30 de Junho. 

Tal pedido de revisão oficiosa veio a ser rejeitado liminarmente pela Unidade dos 

Grandes Contribuintes, com fundamento na sua dedução intempestiva. 

No seguimento da decisão proferida no âmbito do pedido de revisão oficiosa, a 

Requerente submeteu o pedido de pronúncia arbitral que deu origem ao presente 

processo, requerendo a declaração de ilegalidade do acto de indeferimento do pedido 

de revisão oficiosa e, bem assim, do acto de liquidação de IRC, com referência ao ano de 

2010. 

A Administração tributária apresentou Resposta, no âmbito da qual se defendeu, tanto 

por excepção como por impugnação.  

No que diz respeito à matéria de excepção, a Administração tributária alega que o direito 

de acção caducou, em virtude de se mostrar ultrapassado o prazo legal para a 

impugnação, em sede arbitral, do acto tributário de liquidação, pelo que não pode o 

Tribunal conhecer do pedido de pronúncia arbitral, requerendo, por isso, que o mesmo 

venha a ser considerado improcedente e, em consequência, que a Administração 

tributária seja absolvida da instância.  

Caso assim não se entenda, a Administração tributária invoca a excepção dilatória de 

incompetência material do Tribunal arbitral para conhecer do pedido formulado, uma 

vez que se pretende a apreciação de um pedido de declaração de ilegalidade de uma 

decisão de revisão oficiosa. 
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Por outro lado, defende que, tendo sido rejeitado liminarmente o pedido de revisão 

oficiosa por intempestividade, não foi apreciada a legalidade do acto de liquidação, o 

qual, por esse motivo, não será sindicável em sede arbitral.   

Quanto à defesa por impugnação, a Administração tributária reafirma a legalidade do 

acto de liquidação em apreço, por o mesmo não se encontrar ferido por qualquer vício 

de ilegalidade. 

ANÁLISE DO TRIBUNAL 

Tendo a Administração tributária invocado várias excepções e, sendo a incompetência 

material do tribunal de conhecimento prioritário sobre as demais, o Tribunal começou 

por proceder à sua apreciação.  

Sobre esta questão, o Tribunal reproduz a decisão arbitral proferida no âmbito do 

processo n.º 617/2015-T, que versa sobre questão idêntica, cujo entendimento o 

Tribunal refere acompanhar. 

Assim, na referida decisão, proferida no âmbito do processo n.º 617/2015-T, o Tribunal 

começou por delimitar a competência dos tribunais arbitrais que funcionam no CAAD, 

referindo que se encontram abrangidos pelo seu âmbito de jurisdição todos os tipos de 

actos passíveis de serem impugnados através de impugnação judicial, desde que 

tenham por objecto algum dos actos para as quais foi definida a competência do CAAD.  

Acrescenta o Tribunal que esta interpretação é a mais consentânea com o teor da 

autorização legislativa em que o Governo se baseou para aprovar o Regime Jurídico da 

Arbitragem em Matéria Tributária, na qual se revela a intenção de o processo arbitral 

tributário constituir um meio processual alternativo ao processo de impugnação judicial 

e à acção para reconhecimento de um direito ou interesse legítimo em matéria tributária.  

O Tribunal ali constituído avançou que, para conhecer da incompetência do tribunal 

arbitral, se deveria confirmar se a legalidade do acto de indeferimento do pedido de 

revisão oficiosa podia ou não ser apreciada através de processo de impugnação judicial 

ou acção para reconhecimento de um direito ou interesse legitimo, num tribunal 

tributário.  
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Posteriormente, referindo-se ao critério de repartição dos campos de aplicação do 

processo de impugnação judicial e da acção administrativa, esclareceu que a 

impugnação dos actos administrativos em matéria tributária será feita, no processo 

tributário, através de impugnação judicial ou acção administrativa, conforme esses 

actos, respectivamente, comportem ou não a apreciação da legalidade de actos 

administrativos de liquidação.  

Conclui, assim, que, face a esta regra, os actos proferidos em procedimentos de revisão 

de oficiosa de actos de autoliquidação apenas poderão ser impugnados através de 

processo de impugnação judicial quando comportem a apreciação da legalidade destes 

actos. Por outro lado, se o acto de indeferimento do pedido de revisão oficiosa de actos 

de autoliquidação não comporta a apreciação da legalidade, aplicar-se-á a acção 

administrativa.  

Naquela decisão, mencionou-se, ainda, que a delimitação dos campos de aplicação 

destes dois tipos processuais fica reforçada pela restrição da competência do CAAD ao 

campo de aplicação do processo de impugnação judicial, sendo que “apenas se inserem 

nesta competência os pedidos de declaração de ilegalidade de actos de indeferimento 

de pedidos de revisão oficiosa de actos de autoliquidação e de indeferimento de recursos 

hierárquicos que comportem a apreciação da legalidade destes actos.” 

Neste sentido, o Tribunal defendeu que os motivos invocados para o indeferimento da 

revisão oficiosa foi a intempestividade da regularização dos actos de autoliquidação, o 

que, no entendimento do Tribunal, não implica a apreciação da legalidade de qualquer 

acto de liquidação.  

Sobre este aspecto, o Tribunal esclarece que, para que se esteja perante a apreciação 

da legalidade de um acto liquidação (“comporte a apreciação da legalidade”), basta que, 

no acto impugnado, se inclua um juízo sobre a legalidade de um acto de liquidação, 

mesmo que o fundamento da decisão não seja a sua legalidade ou ilegalidade. 

Ora, o Tribunal arbitral, aplicando a jurisprudência atrás citada ao caso aqui em apreço, 

e citando doutrina que considera relevante, conclui que, analisado o teor da Decisão que 

indeferiu o pedido de Revisão Oficiosa, não se alcança sobre a mesma um juízo sobre a 

legalidade de um acto de liquidação.  
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Acrescenta que todo o discurso legitimador da decisão se limita a fundamentar o 

indeferimento liminar do pedido na sua extemporaneidade. Mais defende não se verificar 

um juízo sobre a juridicidade do acto de liquidação, designadamente, sobre a aplicação 

da lei no tempo e sobre a eventual violação do princípio da proibição da retroactividade 

fiscal, questões avançadas pela Requerente e usadas para fundamentar a sua pretensão 

anulatória.  

Reitera que ficou demonstrado que o fundamento do indeferimento liminar do pedido de 

revisão oficiosa foi exclusivamente a sua extemporaneidade, pelo que o Tribunal se julga 

materialmente incompetente para proceder à apreciação das pretensões formuladas 

pela Requerente no pedido de pronúncia arbitral que apresentou, por a decisão em causa 

não comportar a apreciação da legalidade da liquidação objecto de contestação.  

Acrescenta que a impugnação da liquidação em apreço deveria ter sido efectuada 

mediante apresentação de acção administrativa, como, aliás, vem referido na decisão 

de indeferimento da revisão oficiosa e, bem assim, expressamente mencionado na 

notificação efectuada pela Administração tributária da decisão de indeferimento.   

Em face do exposto, o Tribunal acordou julgar procedente a excepção de incompetência 

material, invocada pela Administração tributária e, em consequência, determinou a sua 

absolvição da instância, ficando prejudicado, dessa forma, o conhecimento das demais 

questões suscitadas pela Requerente. 

Lisboa, 22 de Maio de 2019 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

Vânia Codeço 

João Mário Costa 

Francisca Queiroz Vieira 
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