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NEWSLETTER 
 

A INCONSTITUCIONALIDADE DAS  

NOVAS CAUSAS DE CADUCIDADE 

DOS BENEFÍCIOS FISCAIS DOS  

FIIAH E DAS SIIAH 

Nº48/21 

 

SUMÁRIO  

Na esteira do Tribunal Constitucional, também o Centro de Arbitragem Ad-

ministrativa (“CAAD”) decidiu, recentemente, que o alargamento, operado 

pela Lei do Orçamento de Estado para 2014, das causas de caducidade das 

isenções, atribuídas aos FIIAH e às SIIAH, de IMT e de Imposto do Selo nas 

aquisições de imóveis, é inconstitucional por violação do princípio da pro-

tecção da confiança. 
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I. INTRODUÇÃO 

Foi recentemente publicada a Decisão 

arbitral proferida pelo Centro de Arbi-

tragem Administrativa (“CAAD”), no 

âmbito do processo n.º 375/2020-T, e 

que julgou inconstitucional, por viola-

ção do princípio da proteção da 

confiança, a norma contida na Lei do 

Orçamento de Estado para 2014, que 

aditou uma nova causa de caducidade 

das isenções, atribuídas aos Fundos de 

Investimento Imobiliário para Arrenda-

mento Habitacional (“FIIAH”) e às 

Sociedades de Investimento Imobiliário 

para Arrendamento Habitacional 

(“SIIAH”), de Imposto Municipal sobre 

as Transmissões Onerosas de Imóveis  

(”IMT”) e de Imposto do Selo nas aqui-

sições de imóveis. 

Com efeito, a Lei do Orçamento de Es-

tado de 2009 havia introduzido, no 

ordenamento jurídico português, o 

regime especial aplicável aos FIIAH e às 

SIIAH, tendo em vista a necessidade 

premente de responder à difícil conjun-

tura económico-financeira que se fazia 

sentir em Portugal. 

Esse regime previa, então, a isenção de 

IMT nas operações realizadas pelos so-

breditos veículos de investimento de 

aquisição de prédios urbanos ou de fra-

ções autónomas de prédios urbanos 

destinados exclusivamente a arrenda-

mento para habitação permanente ou 

de aquisição de prédios urbanos ou de 

frações autónomas de prédios urbanos 

destinados a habitação própria e perma-

nente, efetuadas por particulares, em 

resultado do exercício da opção de com-

pra pelos arrendatários dos imóveis que 

integram o património dos fundos. 

No âmbito do referido regime, estabele-

ceu-se, também, que ficariam isentas de 

Imposto do Selo todas as operações co-

nexas com a transmissão dos prédios 

urbanos destinados a habitação perma-

nente e que ocorra por força da 

conversão do direito de propriedade 

desses imóveis num direito de arrenda-

mento sobre os mesmos, bem como 

com o exercício da opção de compra 

acima mencionada. 

Ulteriormente, a referida Lei do Orça-

mento do Estado de 2014 introduziu 

alterações a este regime especial, esta-

belecendo novos condicionalismos para 

a atribuição desses benefícios fiscais às 

operações levadas a cabo por estes veí-

culos de investimento. 

Definiu-se, então, nomeadamente, que, 

para efeitos de aplicação da isenção de 

IMT, se passaria a considerar que os 
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prédios urbanos são destinados ao ar-

rendamento para habitação 

permanente sempre que sejam objeto 

de contrato de arrendamento para ha-

bitação permanente no prazo de três 

anos a contar do momento em que os 

imóveis passaram a integrar o patrimó-

nio do fundo e que, caso tal não se 

verifique dentro do referido prazo, as 

isenções atribuídas caducam, devendo 

o sujeito passivo solicitar à Administra-

ção tributária a liquidação dos 

respetivos impostos. 

Adicionalmente, foi instituída uma 

norma transitória que estabeleceu que 

os novos condicionalismos impostos 

pela Lei do Orçamento do Estado para 

2014 eram aplicáveis aos prédios ad-

quiridos por estes fundos a partir de 1 

de janeiro de 2014 e, bem assim, aos 

prédios adquiridos antes de 1 de Ja-

neiro de 2014, contando-se, nesse 

caso, o prazo de três anos para efetiva-

ção do arrendamento dos imóveis a 

partir de 1 de Janeiro de 2014. 

II. A ANÁLISE DO TRIBUNAL 

O Tribunal arbitral começa por analisar 

a questão da alegada natureza retroa-

tiva da disposição transitória acima 

mencionada, invocando o Acórdão do 

Tribunal Constitucional n.º 175/2018, 

de 5 de Abril de 2018 (que se debruçou 

já sobre esta questão), para fundamen-

tar o seu juízo de não 

inconstitucionalidade da mesma, por 

não estarmos perante uma situação de 

retroatividade autêntica, a única inter-

dita pelo princípio da proibição de 

retroatividade em matéria de impostos, 

consagrado expressamente na Consti-

tuição desde a revisão constitucional de 

1997. 

Nas palavras do Tribunal Constitucio-

nal, transcritas na Decisão arbitral aqui 

em apreço, “encontramo-nos longe de 

poder afirmar com segurança que o 

pressuposto de aplicação da norma ex-

cecional isentiva — destinação do 

imóvel a arrendamento para habitação 

permanente — tinha, na versão apro-

vada pela Lei n.º 64-A/2008, a mesma 

natureza instantânea que o ato de aqui-

sição do imóvel; o conjunto de 

elementos acima considerados aponta, 

ao invés, para a conclusão de que se tra-

tava, já então, de um facto tributário 

complexo de formação sucessiva, que 

apenas se completava com a efetiva dis-

ponibilização do imóvel adquirido para a 

finalidade estabelecida no âmbito da 

condição aposta ao benefício.” 

Conclui, então, o Tribunal Constitucio-

nal que, “Uma vez que, no âmbito da Lei 

n.º 64-A/2008, o pressuposto integra-

tivo da condição resolutiva aposta aos 
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benefícios se projetava já necessaria-

mente para o futuro, não é possível 

afirmar, através da mera análise dos 

dados normativos relevantes, que a 

norma constante do n.º 2 do artigo 

236.º da Lei n.º 83-C/2013 atinja factos 

completados ao abrigo da lei anterior e 

seja, por isso, autenticamente retroa-

tiva. Tal conclusão pressuporia que o 

facto jurídico-tributário, globalmente 

considerado, se pudesse dizer integral-

mente ocorrido ao abrigo da lei antiga 

(a Lei n.º 64-A/2008), o que, em face 

do carácter prospetivo da condição re-

solutiva aposta ao benefício, não pode, 

conforme se viu, ser afirmado, pelo me-

nos com a segurança necessária ao 

reconhecimento do desvalor constitu-

cional correspondente à violação da 

proibição das leis fiscais retroativas, 

consagrada no n.º 3 do artigo 103.º da 

Constituição.”. (sublinhado e negrito 

nossos) 

Deste modo, o Tribunal avança para a 

análise da segunda questão invocada 

pelo fundo requerente, atinente à ale-

gada violação do princípio da proteção 

de confiança e da segurança jurídica 

pela parte da norma transitória que 

exige que o arrendamento para habita-

ção própria e permanente dos imóveis 

seja concretizado no prazo de três anos 

sob pena de o benefício fiscal concedido 

caducar. 

Mais uma vez, o Tribunal arbitral encon-

tra respaldo nas decisões do Tribunal 

Constitucional para fundamentar a sua 

posição, socorrendo-se novamente do 

Acórdão n.º 175/2018, de 5 de Abril de 

2018, que transcreve de forma extensa. 

No sobredito Acórdão, começa o Tribu-

nal Constitucional por afirmar que “Sob 

a vigência da lei antiga, a destinação do 

imóvel adquirido ao arrendamento habi-

tacional, através da sua efetiva 

disponibilização para tal efeito, consti-

tuía condição simultaneamente 

necessária e suficiente para atribuição 

das isenções concedidas no âmbito do 

IMT e do imposto de selo. Conforme no-

tado, e bem, pelo Tribunal a quo, nada ali 

se previa sobre a necessidade de o imó-

vel adquirido vir a ser efetivamente 

arrendado e/ou de permanecer na pro-

priedade do fundo adquirente durante 

um certo prazo, sob pena de caducidade 

do benefício.”. 

Assim, avança o Tribunal que “A confi-

ança depositada pelos fundos na 

constância do regime fiscal contempo-

râneo dos investimentos que decidiram 

realizar, para além de digna de tutela, 

não pode deixar de considerar-se atin-

gida pelas consequências da aplicação 
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retroativa dos novos pressupostos da 

isenção.”.  

O Tribunal Constitucional, defendendo 

que, “De forma totalmente inovatória, 

passou a decorrer do regime aprovado 

pela lei nova que, independentemente 

das razões que possam ter inviabilizado 

a efetiva celebração do contrato de ar-

rendamento sobre o imóvel, o benefício 

fiscal caduca pelo mero facto de tal 

contrato não chegar a ser efetivamente 

celebrado e/ou de o imóvel adquirido 

não ter permanecido na propriedade do 

fundo por determinado prazo, apesar 

da ausência de qualquer alternativa fi-

nanceiramente sustentável para a sua 

detenção.” Ora, “Ao originar a caduci-

dade das isenções fiscais previstas no 

âmbito do IMT e do Imposto de selo por 

via do aditamento dos novos pressu-

postos, não contemplados na lei 

vigente à data da adquisição dos imó-

veis, a aplicação retroativa das 

alterações introduzidas pela Lei n.º 83-

C/2013 frustra as expectativas legiti-

mamente incutidas nos fundos 

investidores pelo regime fiscal em vista 

(e sob incentivo) do qual tais aquisições 

foram decididas realizar, violando 

aquele mínimo de certeza e de segu-

rança que todos os intervenientes no 

tráfego jurídico, ao planearem a sua 

ação e ao realizarem as suas escolhas, 

devem poder depositar na ordem jurí-

dica de um Estado de Direito”. 

Estas foram as razões pelas quais o Tri-

bunal julgou inconstitucional, por 

violação do princípio da tutela de confi-

ança, a norma transitória, contida na Lei 

do Orçamento de Estado para 2014, e 

que estabeleceu que os prédios adquiri-

dos pelos fundos têm de ser 

efetivamente arrendados num prazo 

fixo de três anos, sem que possam ser 

vendidos na hipótese de o contrato de 

arrendamento não vir a ser celebrado, 

sob pena de caducidade da isenção. 

Assim, também o Tribunal Arbitral, na 

esteira do Tribunal Constitucional, de-

cide julgar inconstitucional e mandar 

desaplicar a norma aqui em apreço no 

caso vertente, determinando, em con-

sequência, a anulação das liquidações 

contestadas, por ausência de base legal 

que suporte a emissão das mesmas. 

III. CONCLUSÃO 

Perante o teor da norma transitória em 

causa, que alargou, de forma inovadora, 

as causas de caducidade das isenções 

atribuídas aos FIIAH e às SIIAH, que se 

constituíram e delinearam o seu plano 

de investimentos e as respectivas ope-

rações de aquisição de imóveis com 

base no regime originariamente criado 
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em 2009, também nós sufragamos, de 

forma convicta, os fundamentos invo-

cados pelo Tribunal Constitucional no 

Acórdão em causa e ora reproduzidos 

nesta Decisão Arbitral, pois, ainda que 

não estejamos perante uma situação, 

constitucionalmente proibida, de retro-

atividade autêntica, a verdade é que o 

princípio da proteção da confiança, que 

decorre do princípio do Estado de Di-

reito democrático, foi violado pela 

norma transitória aqui em crise, uma 

vez que as expectativas geradas nestes 

operadores e a confiança que deposita-

ram na manutenção deste regime 

especial, tal como foi criado, foram le-

sadas, o que não é constitucionalmente 

admissível. 

Lisboa, 31 de maio de 2021 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

João Mário Costa 

José Pedro Barros 

Patrícia da Conceição Duarte 
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