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NEWSLETTER 
 

SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA FISCAL 

ARBITRAL 

(3.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 3.º Trimestre de 2019, em que 

salientamos as seguintes decisões: 
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1. 

NÚMERO DO PROCESSO: 5/2019-T 

DATA: 14 de Julho de 2019 

ASSUNTO: IRS – Categoria G – Mais-valias – Liquidação correctiva – Caducidade 

Os Requerentes, casados, deduziram pedido de constituição de tribunal arbitral, com a 

finalidade de ver declarada a ilegalidade do acto de liquidação de Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Singulares (“IRS”), referente ao ano de 2013. 

 

FACTOS 

Os pais da Requerente, mediante escritura pública outorgada em 2010, doaram à sua 

filha, por conta da sua quota disponível, uma fracção autónoma de um prédio urbano 

sito em Lisboa, que, na altura da outorga da escritura, tinha o Valor Patrimonial 

Tributário (“VPT”) de € 334,46. Tal doação – isenta de Imposto do Selo – constituiu a 

primeira transmissão do imóvel, ocorrida após a entrada em vigor do Código do Imposto 

Municipal sobre Imóveis, pelo que este foi objecto de avaliação, tendo-lhe sido atribuído 

o VPT de € 73.300. 

Em 2013, os Requerentes alienaram a fração autónoma pelo preço de €160.000. 

Em 2014, os Requerentes apresentaram a declaração periódica de rendimentos relativa 

ao ano de 2013, onde declararam, no respectivo anexo G, como valor de aquisição do 

imóvel € 148.000 e como valor de realização € 160.000, tendo, ainda, deduzido, os 

encargos suportados com a alienação do imóvel, no valor de € 9.840. 

Com base na referida declaração, foi emitida a competente liquidação, que apurou um 

saldo a reembolsar, sendo que, uns meses mais tarde, a Administração tributária 

instaurou um processo de divergências, visando a comprovação dos valores declarados 

no anexo G da declaração periódica do ano de 2013.  

Em consequência, os Requerentes foram notificados da liquidação adicional de IRS e de 

juros compensatórios, relativa ao ano de 2013, da qual resultava um montante a pagar 

de imposto. 
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Nesse seguimento, os Requerentes deduziram reclamação graciosa contra tal 

liquidação adicional, com o intuito de corrigir a data de aquisição para 2010 e o valor de 

aquisição para € 73.000, tendo sido a mesma deferida parcialmente, no sentido de 

considerar 2010 como a data de aquisição do imóvel, mas mantendo o valor de aquisição 

em € 334,46, em virtude de este ser o VPT nos dois anos anteriores à doação.  

Não se podendo conformar com tal decisão, os Requerentes solicitaram a constituição 

de Tribunal arbitral, que, por decisão arbitral proferida em 2016, julgou procedente o 

pedido de pronúncia arbitral, com a consequente anulação dos actos de liquidação de 

IRS e de juros compensatórios. 

Porém, a Administração tributária impugnou a decisão arbitral, tendo o Tribunal Central 

Administrativo Sul julgado a mesma procedente, considerando que “(…) verifica-se 

efetivamente a invocada falta de fundamentação da decisão sobre a matéria de facto.”. 

 

Na sequência da decisão do Tribunal Central Administrativo Sul, o Tribunal arbitral 

proferiu uma nova decisão, na qual considera que se verifica “(…) o vício de forma 

arguido pelos Requerentes, atenta a violação do disposto no artigo 60.º da LGT, 

devendo, em consequência, ser anulada a liquidação objeto do presente processo 

arbitral, bem como os atos que pressupõem a respetiva validade, designadamente a 

liquidação de juros compensatórios e a decisão do procedimento de reclamação 

graciosa, procedendo o pedido arbitral formulado.” 

Notificada da nova decisão do Tribunal arbitral, a Administração tributária procedeu à 

anulação da liquidação inicial, iniciando, de seguida, um procedimento tendente à 

emissão de um novo acto de liquidação, expurgado do vício de forma que fundamentou 

a decisão arbitral. Nesse âmbito, a Administração tributária notificou os Requerentes 

para, querendo, exercerem o seu direito de audição prévia, o que estes vieram a fazer. 

Subsequentemente, em Outubro de 2018, os Requerentes foram notificados da nova 

liquidação de IRS relativa ao ano de 2013.  

Não concordando, ainda, com o teor da nova liquidação, os Requerentes apresentaram 

um novo pedido de pronúncia arbitral, com fundamento na caducidade do direito à 

liquidação do imposto e, bem assim, a elisão da presunção legal implícita no artigo 45.º, 

n.º 3 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (“CIRS”).  
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Na sua Resposta ao Pedido de Pronúncia Arbitral, a Administração tributária alega que 

“(…) o ato de liquidação em causa não padece de caducidade dado que o mesmo foi 

consequente com a decisão de anulação da liquidação de IRS do ano de 2013, proferida 

em sede do processo nº 533/2015-T CAAD, tendo sido praticado dentro do prazo dos 

90 dias seguintes à notificação da decisão de anulação, ocorrida em 2018/04/10, 

através da recolha de declaração em 2018/07/03, subsequente ao ato do exercício do 

direito de audição.” 

ANÁLISE DO TRIBUNAL 

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

Tribunal começou a análise da questão essencial em causa no processo, relativa ao 

decurso do prazo de caducidade do direito à liquidação, especificando, desde logo, que, 

no caso em apreço, está-se perante uma situação a que não se aplicam as regras gerais 

de caducidade, mas sim as regras que regulam a emissão de actos de liquidação 

efectuados no âmbito de uma execução de julgados. 

Continua o Tribunal, fazendo apelo à distinção feita pela jurisprudência e pela doutrina, 

para efeito de delimitação do prazo de caducidade do direito a liquidação tributária, 

entre liquidação correctiva, operada na sequência de anulação de acto anterior de 

liquidação e liquidação inovadora, que envolva apuramento de imposto por montante 

superior ao determinado em anterior liquidação, sem que aquela esteja relacionada com 

anterior acto anulatório. No caso de uma liquidação correctiva, refere o Tribunal que o 

entendimento jurisprudencial vai no sentido de o momento relevante para a contagem 

do prazo de caducidade é o da emissão da liquidação inicial, não podendo considerar-se 

excedido esse prazo ainda que a liquidação correctiva venha a ocorrer depois de 

ultrapassado o prazo geral de quatro anos. Já no caso de uma liquidação inovadora – 

liquidação adicional ou de reforma de liquidação – considera-se que esta constitui um 

acto tributário autónomo diverso do anterior, verificando-se a caducidade se, no 

momento da emissão deste novo acto de liquidação, tiver já decorrido aquele prazo 

geral. 

Aludindo ao disposto no Regime Jurídico da Arbitragem em Matéria Tributária (“RJAT”) 

e no Código de Processo nos Tribunais Administrativos (“CPTA”) sobre esta matéria, 

refere o Tribunal que, durante o período de execução espontânea de uma decisão, 
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judicial ou arbitral, a Administração tributária pode praticar um novo acto, desde que tal 

seja compatível com o decidido pelo Tribunal e dentro dos limites ditados pela 

autoridade do caso julgado. 

No entanto, nos casos em que o motivo de declaração de nulidade ou da anulação do ato 

impugnado ou por incompetência, não há obstáculos, a que a Administração Tributária 

pratique novo ato de liquidação expurgado do vício que motivou a anulação. O que 

aconteceu no caso presente. 

Citando as palavras do Conselheiro Jorge Lopes de Sousa, durante o período de 

execução espontânea de julgados, a Administração Tributária, ao efectuar uma nova 

liquidação, não está a exercer o seu poder/dever de liquidar tributos, no âmbito do 

procedimento tributário próprio para esse efeito, estando, antes, a exercer um 

poder/dever de executar o julgado que emana da decisão anulatória, e que apenas está 

sujeito às limitações temporais próprias da execução de julgados. 

“Isto significa que, na sequência de anulação contenciosa de um ato de liquidação, a 

Administração Tributária poderá e deverá praticar, dentro do prazo de execução 

espontânea, um novo ato de liquidação expurgado do vício que foi fundamento da 

anulação, independentemente do decurso ou não do prazo de caducidade que valia para 

o exercício do primitivo poder autónomo de praticar o ato de liquidação.”. 

Assim, refere o Tribunal, se a Administração tributária não executar a decisão anulatória 

dentro do prazo de execução espontânea, extinguir-se-á o poder de praticar um novo 

acto em conformidade com a decisão anulatória, porquanto a prática de novos actos de 

liquidação só será possível se se basear no poder originário que é concedido à 

Administração tributária para liquidar tributos, ficando sujeito aos limites temporais 

decorrentes das regras sobre caducidade do direito de liquidação. 

Prossegue, então, o Tribunal, afirmando que o prazo para a Administração tributária 

praticar um novo acto é de 90 dias, excepto se a execução da sentença consistir no 

pagamento de uma quantia pecuniária, sendo que, nesses casos, é de 30 dias. Ora, 

sendo um prazo procedimental e como à execução das decisões arbitrais se aplicam as 

normas sobre o processo nos tribunais administrativos, a contagem dos prazos de 

execução de julgados só decorre nos dias úteis, suspendendo-se aos sábados, domingos 

e feriados. 
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Assim, debruçando-se sobre o caso concreto, refere o Tribunal que a decisão arbitral foi 

notificada à Administração tributária no dia 10 de Abril de 2018, sendo que a 

Administração dispunha do prazo de 30 dias a contar da notificação para interpor 

recurso para o Supremo Tribunal Administrativo, o que não se verificou, pelo que, tendo 

em conta a suspensão do prazo em férias judiciais, a decisão arbitral só transitou em 

julgado em 14 de Maio de 2018. 

A partir do trânsito em julgado, iniciou-se o prazo de que a Administração tributária 

dispõe para executar a decisão, designadamente para a prática de um novo acto de 

liquidação, terminando o prazo procedimental de 90 dias no dia 19 de Setembro de 2018. 

Uma vez que a Administração tributária só notificou os Requerentes da nova liquidação 

a 9 de Outubro de 2018, o Tribunal considerou que o acto de liquidação foi praticado 

após o esgotamento do prazo de execução espontânea da decisão anulatória, pelo que 

ocorreu a caducidade do direito à liquidação. 

Em face do exposto, decidiu o Tribunal Arbitral julgar procedente o pedido de pronúncia 

arbitral, determinando a anulação da liquidação adicional de IRS relativa ao ano de 2013, 

condenando a Administração tributária nas custas do processo. 

2. 

NÚMERO DO PROCESSO: 599/2018-T 

DATA: 9 de Julho de 2019 

ASSUNTO: Contribuição Especial criada pelo DL n.º 43/98, de 3 de Março – 

Competência material do Tribunal Arbitral – Incidência 

O Requerente apresentou pedido de constituição de tribunal arbitral, com o intuito de 

ver declarada a ilegalidade do acto de liquidação de Contribuição Especial (“CE”), 

efectuada ao abrigo do Decreto-Lei n.º 43/98, de 3 de Março, com o consequente 

reembolso do tributo pago, acrescido dos respectivos juros indemnizatórios. 

FACTOS 

O Requerente, enquanto proprietário de um prédio urbano sito no Porto, destinado a 

habitação, que adquiriu em Abril de 2013, solicitou a emissão de um alvará de licença de 
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obras à Câmara Municipal do Porto, com o objetivo inicial de proceder a uma alteração 

de fachada para introdução de espaço de garagem no interior da habitação, tendo sido, 

em Dezembro de 2014, emitido em nome do Requerente um Alvará de licença de obras 

de ampliação/alteração.  

Todavia, em momento posterior à emissão do alvará e antes de iniciada a obra, o 

Requerente decidiu prescindir de proceder à alteração de fachada e inclusão de garagem 

no interior da habitação, pelo que a obra que veio a ser realizada não implicou alteração 

de fachada, nem alteração da afectação do prédio ou do número de pisos ou da área de 

implantação. Ou seja, a obra traduziu-se na recuperação e alteração da casa já existente, 

respeitando a sua traça original. 

Em Fevereiro de 2015, o Requerente foi notificado para apresentar Declaração para 

efeitos de liquidação de CE, tendo, em Fevereiro de 2016, sido notificado do projecto de 

liquidação da CE para exercício do direito de audição, o qual exerceu no sentido de 

pugnar pela não sujeição a CE e pela ilegalidade da liquidação. 

Nessa sequência, a Administração tributária notificou o Requerente da liquidação de CE 

e da correspondente liquidação de juros compensatórios, tendo o Requerente, em 

Agosto de 2018, procedido ao pagamento da CE e dos juros compensatórios. 

Inconformado com a liquidação, o Requerente apresentou um pedido de pronúncia 

arbitral, requerendo a declaração de ilegalidade da liquidação de CE e de juros 

compensatórios, argumentando que:  

1) Que a situação em causa não se enquadra no âmbito de incidência do tributo, 

conforme delimitado pelo Decreto-Lei n.º 43/98, de 3 de Março, tal como deixou lavrado 

e assinado na reunião da Comissão de Avaliação; 

2) Que a Administração tributária não procedeu à vistoria que deve preceder a 

avaliação para efeitos de determinação da matéria coletável;  

3) Vícios relacionados com a preterição de formalidades legais, a falta de 

fundamentação e, ainda, a violação do princípio da legalidade, por a Administração 

tributária se ter baseado, ao proceder à liquidação, num seu parecer jurídico interno; 

4) Se verifica a inconstitucionalidade, orgânica, formal e material, do diploma que cria 

a CE, por violação do princípio da proporcionalidade e da capacidade contributiva. 
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Por sua vez, a Administração tributária apresentou Resposta, no âmbito da qual pugnou 

pela total improcedência do pedido de pronúncia arbitral e pela consequente 

manutenção da liquidação em crise, com base nos seguintes argumentos: 

1) A liquidação não padece de qualquer vício, enquadrando-se no âmbito de 

incidência do tributo em causa, uma vez que na obra em causa houve uma demolição 

parcial; 

2) A liquidação não padece de falta de fundamentação, mas sim falta de concordância 

por parte do Requerente relativamente à fundamentação, alegando, ainda, que o 

Requerente está a agir em venire contra factum proprium, uma vez que o Requerente 

actuou como perito em sua própria representação na Comissão de Avaliação; 

3) O parecer jurídico interno a que o Requerente se refere só foi utilizado como auxílio 

na interpretação das normas em questão e que o mesmo não criou qualquer obrigação 

para o Requerente.  

Por fim, refira-se que, na fase de alegações, a Administração tributária veio, ainda, 

invocar a excepção de incompetência material do Tribunal Arbitral. 
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ANÁLISE DO TRIBUNAL 

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

Tribunal começou por analisar a excepção, invocada pela Administração tributária, 

relativa à incompetência material do Tribunal Arbitral. 

Sobre esta questão, o Tribunal começa por delimitar a competência dos Tribunais 

Arbitrais que funcionam no CAAD, ao abrigo do Regime Jurídico da Arbitragem em 

Matéria Tributária (“RJAT”), em conjugação com a Portaria n.º 112-A/2011, de 22 de 

Março, de vinculação da Administração tributária à jurisdição dos Tribunais Arbitrais a 

funcionar sob a égide do CAAD. 

De seguida, o Tribunal passa a analisar a natureza jurídica da Contribuição Especial, a 

fim de apurar se está ou não excluída do âmbito da competência material dos Tribunais 

Arbitrais. 

Assim, refere o Tribunal Arbitral que o tributo em causa, segundo o Preâmbulo do 

Decreto-Lei n.º 43/98, foi criado atenta a valorização substancial de que beneficiam os 

prédios rústicos e os terrenos para construção envolventes, em consequência dos 

investimentos efectuados para a realização de determinadas infra-estruturas 

ferroviárias, respectivos acessos e investimentos públicos conexos. 

Desse modo, o Tribunal, ancorado na conjugação do Preâmbulo do diploma com a 

equiparação das contribuições especiais a impostos, prevista na LGT, conclui que a 

Contribuição Especial, enquanto “contribuição de ganho de vento” ou “contribuição de 

melhoria”, se subsume no n.º 3 do artigo 4.º da LGT, porquanto é considerada um 

imposto. 

Conclui-se, assim, que é inequívoco que o tributo em causa constitui um imposto, que 

integra a competência material dos Tribunais arbitrais, não havendo, também, dúvidas 

que este é um tributo administrado pela Administração tributária, desde logo porque no 

artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 43/98, se refere que “A administração da contribuição a 

que se refere o presente diploma cabe à Direcção-Geral dos Impostos (DGCI).” 

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


 

 
09 

 

 

Súmula de Jurisprudência Fiscal Arbitral (3.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 

Após concluir que o Tribunal Arbitral é competente, em razão da matéria, o Tribunal 

passa a apreciar a questão atinente à verificação da incidência objectiva da situação em 

causa no processo.  

Refere, então, o Tribunal que as Contribuições Especiais incidem sobre o aumento de 

valor dos prédios rústicos resultantes da possibilidade da sua utilização como terrenos 

para construção urbana e ainda sobre o aumento de valor dos terrenos para construção 

e das áreas resultantes da demolição de prédios urbanos já existentes, sendo devidas 

pelos titulares do direito de construir em cujo nome seja emitido o alvará de licença de 

construção ou de obra. 

Não havendo dúvidas, no caso vertente, sobre a incidência subjectiva, passa, então, o 

Tribunal a averiguar se a norma de incidência objectiva se encontra preenchida na 

situação em apreço.  

Para esse efeito, o Tribunal recorre a alguns conceitos próprios da arquitectura e do 

urbanismo incorporados no Direito, nomeadamente no Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial (“RJIGT”), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 380/99, de 

22 de Setembro e, ainda, o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (“RJUE”), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 599/99, de 16 de Dezembro. 

De acordo com o disposto no RJUE, são vários os tipos de obras de edificação, sendo 

que, para o caso vertente, importa ter em conta a definição de obra de construção, que 

implica a criação de uma nova edificação, que, por sua vez, implica a não existência de 

uma edificação, situação que não se verifica no caso concreto, uma vez que já existe um 

prédio, e não houve demolição do existente para se poder levar a cabo uma posterior 

obra de construção. Assim, a primeira situação de incidência objectiva não se aplica, 

atendendo a que não se está perante a criação de uma nova edificação.  

Passando a analisar a segunda situação de incidência objectiva, que estabelece que a 

Contribuição Especial incide sobre o aumento do valor das áreas resultantes da 

demolição de prédios urbanos já existentes, refere o Tribunal que o legislador faz recair 

a incidência objectiva, quando se trate de prédios urbanos edificados, sobre situações 

de demolição do existente, com a consequente criação de área de construção.  
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Ora, na situação em apreço, não houve demolição do existente, mas sim um 

aproveitamento do que já existia, respeitando a traça original e aspectos construtivos, e 

acrescentando elementos de conforto e segurança. 

Em face do exposto, não houve obras de construção, mas sim obras de alteração sobre 

uma edificação existente, com a finalidade de modificação sem acréscimo de impacto, e 

com o resultado de inovação parcial, não implicando, pois, nenhuma demolição do 

existente.  

Não recaindo sobre nenhuma das previsões da norma de incidência objectiva da CE, não 

se chega a verificar o nascimento do tributo, concluindo o Tribunal que a liquidação em 

crise padece de vício de violação de lei, por erro sobre os pressupostos de facto e de 

direito, o que determina a sua anulabilidade. 

Em face do exposto, decidiu o Tribunal Arbitral julgar procedente o pedido formulado 

quanto à ilegalidade da liquidação de CE e de juros compensatórios e, bem assim, o 

pedido de condenação da Administração tributária a reembolsar ao Requerente o valor 

do tributo indevidamente pago e a proceder ao pagamento dos juros indemnizatórios 

devidos nos termos legais, bem como as custas do processo. 

3. 

NÚMERO DO PROCESSO: 692/2018-T 

DATA: 26 de Setembro de 2019 

ASSUNTO: AIMI – Prédios afectos a serviços de alojamento turístico – Erro de 

classificação matricial – Exclusão de tributação 

A Requerente deduziu pedido de constituição de tribunal arbitral, com o objectivo de ver 

declarada a ilegalidade do acto de liquidação de Adicional ao Imposto Municipal sobre 

Imóveis (“AIMI”), referente ao ano de 2018, com o consequente reembolso do imposto 

pago, acrescido dos respectivos juros indemnizatórios. 

 

FACTOS 

A Requerente é proprietária de um conjunto de prédios urbanos composto por 77 

moradias em banda e 55 apartamentos em ladeira, num total de 132 unidades de 
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alojamento, sitas no concelho de Loulé, que integram o empreendimento turístico 

explorado pela Requerente. 

Todos os sobreditos prédios urbanos estão afectos a serviços de alojamento turístico, 

sendo o empreendimento turístico da Requerente composto por infraestruturas e 

equipamentos de apoio complementar, como recepção, bar, piscinas, spa, ginásio, entre 

outros serviços, oferecendo, assim, o empreendimento exclusivamente serviços de 

alojamento de tipo hoteleiro.  

Os referidos prédios da Requerente foram, a partir de 1989, inscritos na matriz como 

prédios urbanos destinados a habitação. 

Em Julho de 2018, a Requerente foi notificada do acto de liquidação de AIMI, relativo ao 

ano de 2018, atinente aos 120 prédios urbanos que compõem o empreendimento 

turístico.  

Por considerar que tais imóveis, por se encontrarem afectos à categoria de “serviços de 

alojamento turístico de tipo hoteleiro” e não de “habitação”, integram a previsão da 

norma de exclusão de AIMI e, por isso, não estão sujeitos à incidência de AIMI, enquanto 

prédios urbanos destinados a “serviços”, a Requerente apresentou o pedido de 

constituição de tribunal arbitral que deu origem ao presente processo, tendo, ainda 

assim, procedido ao pagamento do acto de liquidação de AIMI. 

Nessa sequência, a Administração tributária apresentou a sua Resposta, no âmbito da 

qual se defendeu, tanto por excepção como por impugnação.  

No que diz respeito à matéria de excepção, a Administração tributária suscita a 

incompetência material do Tribunal Arbitral com base nos seguintes fundamentos: (i) o 

que está em causa é a natureza de um prédio, matéria que não é passível de ser discutida 

em sede arbitral; (ii) a classificação matricial deve ser sindicada de forma independente, 

pelo que a Requerente devia, com carácter de obrigatoriedade, ter reclamado 

administrativamente da mesma; (iii) o meio de reação idóneo seria a ação administrativa 

de anulação e de condenação à prática de ato devido, uma vez que não está em causa a 

apreciação da legalidade de uma liquidação. 
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A Administração tributária acrescenta, ainda, para reforçar a invocada excepção 

dilatória de incompetência material do Tribunal arbitral para conhecer do pedido 

formulado, que não foram esgotados todos os meios graciosos previstos para o 

procedimento de avaliação e que a correcção das matrizes não é passível de ser 

sindicada em sede de jurisdição arbitral, porque nem o RJAT, nem a Portaria de 

Vinculação (Portaria n.º 112-A/2011, de 22 de Março) preveem a apreciação de actos de 

indeferimento de natureza administrativa-tributária de correcção de matrizes 

cadastrais.  

A Administração tributária defende, ainda, que, se não proceder a invocada excepção de 

incompetência material, pugna pela improcedência da acção e absolvição de todos os 

pedidos.  

ANÁLISE DO TRIBUNAL 

Estabelecida a matéria de facto dada como provada e elencadas as posições das partes 

e tendo a Administração tributária apresentado defesa por excepção sendo a questão 

da competência 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 674/2017-T, que versa sobre questão idêntica, em processo com os 

mesmos sujeitos e factualidade, e cujo entendimento o Tribunal refere acompanhar. 

Assim, na referida decisão, pode ler-se que “O objeto do presente processo, recortado 

com clareza logo no proémio do pedido de pronúncia arbitral, respeita somente à 

liquidação do adicional ao imposto municipal sobre imóveis (AIMI) na importância de € 

125.490,96 (…). Submete-se à apreciação do Tribunal um ato tributário proprio sensu, 

de liquidação de imposto, que define de forma unilateral e impositiva a prestação de AIMI 

da Requerente relativa ao ano de 2017. (…) Interessa notar que a Requerente não 

questiona em momento algum a avaliação dos prédios cujos VPT’s (ou melhor, cuja 

soma dos respetivos VPT’s), constituíram a base de incidência do AIMI. Não está em 

discussão a avaliação daqueles prédios. De igual modo, a Requerente não formula um 

pedido de correção ou alteração das matrizes prediais, nem o estrito efeito cassatório 

da pronúncia arbitral poderia permitir a satisfação de um pedido com essa natureza”.  
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Por outro lado, quanto ao argumento invocado pela Administração tributária de que “(…) 

não foram esgotados todos os meios graciosos previstos para o procedimento de 

avaliação nos termos do artigo 134.º, n.º 7 do CPPT (…)” , o Tribunal entende, 

continuando a transcrever a decisão arbitral proferida no processo n.º 674/2017-T, que 

“não sendo uma reclamação necessária, pois a lei não a denomina como tal, a adoção do 

mecanismo do artigo 130.º do Código do IMI não constitui condição necessária à 

abertura da via contenciosa, pelo que não se verifica a omissão de pressuposto 

processual que obste ao conhecimento do mérito o qual, neste caso não seria de 

incompetência material, como qualificado pela Requerida, mas de inimpugnabilidade do 

ato (…) Por outro lado, podendo os sujeitos passivos reclamar das incorreções nas 

inscrições matriciais a todo o tempo, não tem cabimento a invocação da estabilidade ou 

incontestabilidade inerente à figura do caso decidido ou do caso resolvido.”.  

A Administração tributária “(…) apela também à exceção ao regime regra da 

impugnação unitária que rege o contencioso tributário, expresso no artigo 54.º do CPPT, 

e defende que este princípio é inaplicável à situação vertente, em virtude de estarmos 

perante um ato pressuposto e autónomo face ao ato de liquidação de AIMI”, entendendo 

o Tribunal que “(…) de acordo com o princípio da impugnação unitária estabelecido no 

artigo 54.º do CPPT, a Requerente pode invocar no pedido arbitral qualquer ilegalidade 

do procedimento tributário, incluindo o erro na classificação dos prédios na matriz, não 

exigindo a lei impugnação administrativa prévia, como condição de procedibilidade, nem 

se produzindo o efeito preclusivo que a Requerida invoca (…)”. 

Em face do exposto, o Tribunal julgou improcedente a excepção dilatória de 

incompetência material do Tribunal arbitral, suscitada pela Administração tributária. 

Ultrapassada questão da incompetência material do Tribunal arbitral, passa o Tribunal 

a apreciar a questão fundamental no processo, relacionada com o vício material por erro 

nos pressupostos na aplicação do regime contido no artigo 135.º-B do CIMI, em virtude 

de se encontrarem reunidos os pressupostos de exclusão da incidência do AIMI dos 

prédios afectos exclusivamente à actividade de prestação de serviços. 

Depois de tecer algumas considerações sobre as razões que estão subjacentes à criação 

do AIMI, designadamente que “(…) o legislador fiscal manteve a exclusão de tributação 

que provinha da verba 28 da TGIS, relativamente aos prédios urbanos diretamente 
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afetos a atividades produtivas, nas quais não podem deixar de se incluir a exploração 

hoteleira e turística”, o Tribunal refere que “a Requerente, apesar de ter declarado 

erroneamente os prédios urbanos que compõem o empreendimento B… como 

destinados a fins habitacionais, demonstrou que estes prédios não têm fins residenciais, 

pois fazem parte integrante de um empreendimento turístico aberto ao público que 

fornece exclusivamente, desde a data de abertura, que remonta a 1993, serviços de 

alojamento do tipo hoteleiro e serviços conexos de desporto e lazer.”  

Prossegue o Tribunal, relembrando “(…) que a incidência do imposto, no que tange aos 

imóveis urbanos, está associada à destinação real e objetiva que é dada aos mesmos, 

independentemente do que venha a constar da inscrição matricial, pelo que, cabendo a 

factualidade apurada no âmbito normativo da alínea b) do n.º 1 do artigo 6.º do CIMI, e 

não no definido na alínea a) do mesmo número, não pode a situação tributária deixar de 

ser aferida em função desta última norma, pois tal corresponderia a tratar 

indistintamente as duas normas para efeitos de incidência do imposto.”  

Conclui, então, o Tribunal que, apesar de o erro na classificação matricial dos prédios 

em causa poder ser inicialmente imputável à Requerente, a Administração tributária 

dispõe de poderes para promover oficiosamente as incorreções matriciais, porquanto 

“(…) manifestando-se a inequívoca afetação exclusiva dos imóveis a serviços e, 

portanto, a uma atividade produtiva, condição de exclusão da incidência objetiva de 

AIMI, não estão reunidos os pressupostos legais de tributação da Requerente em sede 

deste imposto, pelo que o ato tributário de liquidação de AIMI impugnado, relativo ao 

ano de 2018, padece de vício substantivo, por erro nos pressupostos, e deve ser anulado, 

com a consequente restituição da prestação tributária de AIMI paga em excesso.”.   

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

Requerente, o Tribunal entendeu que o erro que afecta o acto de liquidação de AIMI teve 

origem num erro do próprio sujeito passivo, e não da Administração tributária, pelo que 

o Tribunal julgou improcedente o pedido de condenação da Administração tributária ao 

pagamento de juros indemnizatórios. 

Em síntese, o Tribunal julgou procedente o pedido de anulação do acto de liquidação de 

AIMI, atinente ao ano 2018, com o consequente reembolso da quantia indevidamente 
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paga, tendo, ainda, julgado improcedente o pedido de condenação da Administração 

tributária ao pagamento de juros indemnizatórios. 

Lisboa, 17 de Dezembro de 2019 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

Vânia Codeço 

João Mário Costa 

Patrícia da Conceição Duarte  
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