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NEWSLETTER 
 

SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA  

FISCAL ARBITRAL 

(2.º TRIMESTRE DE 2021) 

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. 

Praça Marquês de Pombal, 16 – 5th (Reception)/6 th 
1250-163 Lisboa • Portugal 

T: +351 215 915 220 • F: +351 215 915 244 
contact@rfflawyers.com 

www.rfflawyers.com 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 
01 

Súmula de Jurisprudência Fiscal Arbitral (2.º Trimestre de 2021) 

 

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 

1. 

NÚMERO DO PROCESSO: 70/2020-T 

DATA: 12 de abril de 2021 

ASSUNTO: Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis – 

Revogação do ato – Inutilidade Superveniente da Lide  

O Requerente apresentou Pedido de Pronúncia Arbitral, com vista à obtenção da 

declaração de ilegalidade do ato de liquidação de Imposto Municipal sobre as 

Transmissões Onerosas de Imóveis (“IMT”) e, bem assim, do Despacho de 

indeferimento da Revisão Oficiosa. 

FACTOS  

Em 25 de Outubro de 2016, o Requerente prometeu comprar um imóvel, tendo pago, a 

título de sinal e princípio de pagamento, o montante de €150.000 (cento e cinquenta mil 

euros). 

No dia 10 de janeiro de 2017, o Requerente cedeu a sua posição contratual no referido 

contrato-promessa de compra e venda a terceiro, tendo o preço da cedência sido no 

montante de €150.000, que correspondia ao montante pago pelo Requerente aos 

promitentes vendedores, não tendo recebido qualquer outra contrapartida. 

Neste seguimento, em 13 de janeiro de 2017, o Requerente comunicou à Administração 

tributária a cedência da sua posição contratual no contrato-promessa de compra e 

venda.  

Não obstante, a Administração tributária procedeu à instauração de um processo de 

execução fiscal contra o Requerente por alegada dívida de IMT, derivada da cessão da 

posição contratual.  

Assim, em 1 de agosto de 2019, o Requerente apresentou um pedido de revisão oficiosa 

do ato tributário, por considerar que estavam verificados todos os pressupostos para a 

exclusão de tributação em sede de IMT.  
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Posteriormente, em 11 de novembro de 2019, o Requerente foi notificado do 

indeferimento do pedido de Revisão Oficiosa que apresentou.  

Por não se conformar com a decisão de indeferimento, o Requerente, em 5 de fevereiro 

de 2020, apresentou um Pedido de Pronúncia Arbitral com vista à declaração de 

ilegalidade do ato de liquidação de IMT e, bem assim, do Despacho de indeferimento da 

Revisão Oficiosa. 

Tendo, em 10 de fevereiro de 2020, a Administração tributária tido conhecimento do 

Pedido de Pronúncia Arbitral, mediante Despacho da Subdiretora-Geral da área dos 

Impostos sobre o Património, datado de 6 de Março de 2020, procedeu à revogação da 

liquidação de IMT, tendo o Requerente sido notificado de tal decisão a 9 de Março de 

2020. 

ANÁLISE DO TRIBUNAL 

Antes de se debruçar sobre a questão decidenda em causa no processo, o Tribunal 

começou por decidir sobre a inutilidade superveniente da lide, invocada pela 

Administração tributária na sua Resposta, que entende que “não existindo na ordem 

jurídica o ato objeto da impugnação, o procedimento arbitral não pode subsistir, ainda 

que só quanto à anulação do processo de execução fiscal, porque este pedido é 

acessório do pedido principal e não pode ser apreciado autonomamente, pelo que deve 

a Requerida ser absolvida do pedido, nos termos do n.º 3 do artigo 576.º do Código de 

Processo Civil”, uma vez que “a revogação do ato tributário foi comunicada ao CAAD 

tempestivamente e antes da designação do árbitro e da constituição do tribunal 

arbitral.”.  

O Tribunal começa por avançar que a revogação do ato tributário não impede o 

prosseguimento do procedimento arbitral, citando as palavras do Senhor Conselheiro 

Jorge Lopes de Sousa que entende que “se for praticado um ato revogatório sem nova 

regulação da situação jurídica, mas subsistirem efeitos produzidos pelo ato revogado, 

afigura-se que o processo poderá prosseguir em relação a esses efeitos, se foi pedida a 

sua eliminação, como permite o artigo 65.º, n.º 1 do CPTA, subsidiariamente aplicável, 

ao abrigo do artigo 29.º, n.º 1, alínea c) do RJAT”.  
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Acrescenta o Tribunal que, para o procedimento prosseguir, é necessário aferir em 

função do concreto pedido do Requerente. Neste sentido, entende o Tribunal que tendo 

“(…) em vista do concreto pedido de pronúncia arbitral, a anulação do ato tributário não 

oferecerá ao Requerente mais do que o que resulta da sua revogação pela autoridade 

tributária, tanto mais quanto a própria extinção do processo de execução fiscal (que não 

consta do pedido, note-se) está assegurada.” 

Assim, entende o Tribunal que, com a revogação do ato de liquidação, operada pela 

Administração tributária, se encontra satisfeito na íntegra o peticionado no Pedido de 

Pronúncia Arbitral e, mesmo que o Requerente tenha manifestado a sua intenção de 

prosseguir com o procedimento, ele próprio reconhece que, com a revogação do ato de 

liquidação, falece a razão de ser do procedimento, uma vez que pede nos autos “que seja 

a instância extinta por inutilidade superveniente da lide”, não demonstrando, assim, a 

necessidade ou utilidade para o prosseguimento do procedimento. 

Em face do exposto, conclui o Tribunal pela procedência da inutilidade superveniente da 

lide, aduzida pela Administração tributária e, bem assim, pela condenação do 

Requerente em custas por ter prosseguido com o procedimento arbitral e com a 

constituição do tribunal arbitral mesmo após a sua pretensão ser totalmente satisfeita, 

sem que tenha sido demonstrada a necessidade ou utilidade, para si, do prosseguimento 

do procedimento. 

2. 

NÚMERO DO PROCESSO: 118/2020-T 

DATA: 12 de abril de 2021 

ASSUNTO: IRC; Período diferente do ano civil; Alteração da taxa do IRC; Aplicação da 

lei no tempo. 

A Requerente apresentou Pedido de Pronúncia Arbitral, com o objectivo de ver 

declarada a ilegalidade e anulação do ato de indeferimento tácito do procedimento de 

Revisão Oficiosa e, bem assim, a anulação parcial da liquidação de IRC do exercício de 

2014 e, consequentemente, a condenação da Administração tributária na restituição do 

imposto indevidamente pago, acrescido de Juros Indemnizatórios. 
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FACTOS 

A Requerente tem, essencialmente, como atividade a comercialização e distribuição por 

grosso e a retalho de todos os artigos, bens de consumo, incluindo peças sobressalentes 

e acessórios para automóveis, destinados a todo o tipo de veículos.  

Desde o início da sua atividade, a Requerente encontra-se enquadrada no regime geral 

de tributação, para efeitos de IRC e em regime normal mensal, para efeitos de IVA.  

Ora, a Requerente encontra-se integrada num grupo empresarial internacional, sedeado 

em França, cujo ano fiscal não coincide com o ano civil, iniciando-se o mesmo a 1 de 

outubro e termina a 30 de setembro, tendo assim optado a Requerente por adotar o 

mesmo período de tributação.  

Nesse sentido, a Requerente, em 29 de fevereiro de 2016, submeteu a sua Declaração 

Modelo 22 respeitante ao período de tributação de 2014, no qual compreendia o período 

decorrido entre 1 de outubro de 2014 a 30 de setembro de 2015.  

Da autoliquidação de IRC, a Requerente apurou uma matéria coletável no valor de 

€1.825.665,20, tendo o montante total da coleta de IRC ascendido a €419.903,00, 

resultado da aplicação da taxa de 23%.  

Não concordando a Requerente com a aplicação da taxa de 23%, em 25 de setembro de 

2019, a Requerente promoveu um Pedido de Revisão Oficiosa, junto do Serviço de 

Finanças de Oeiras, pedindo o apuramento de uma coleta corrigida de IRC no montante 

de €383.389,69 e o reembolso de €36.513,31.  

Não tendo sido o Pedido de Revisão Oficiosa apreciado pela Administração tributária, a 

Requerente, em 21 de fevereiro de 2020, apresentou Pedido de Pronúncia Arbitral, 

peticionando a anulação do ato de indeferimento tácito do procedimento de revisão 

oficiosa e, bem assim, a anulação parcial da liquidação de IRC do exercício de 2014 e, 

consequentemente, a condenação da Administração tributária na restituição do 

imposto indevidamente pago acrescido de Juros Indemnizatórios.  
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ANÁLISE DO TRIBUNAL 

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

Tribunal começou a sua análise pela apreciação das exceções aduzidas pela 

Administração tributária, designadamente, (i) a incompetência material do Tribunal 

Arbitral para apreciar a decisão de indeferimento tácito do pedido de revisão oficiosa; 

(ii) a incompetência material do Tribunal para decidir o pedido de restituição do imposto 

pago e (iii) da caducidade do direito de ação. 

Primeiramente, alega a Administração tributária que o Tribunal não tem competências 

para apreciar a decisão de indeferimento tácito do pedido de Revisão Oficiosa por 

entender que não se verificou uma pronúncia expressa por parte da Administração 

tributária, pelo que não foi apreciada a legalidade de qualquer ato tributário de liquidação 

e, portanto, estamos perante um ato administrativo que não pode ser sindicável, 

invocando em abono da sua posição o acórdão arbitral proferido no processo n.º 

707/2019-T. 

Entende o Tribunal relativamente a esta exceção que não assiste razão à Administração 

tributária uma vez que quando se verifica um indeferimento tácito não ocorre uma 

apreciação expressa da legalidade do ato em análise mas sim uma ficção que vai no 

sentido de ser negada a resposta à questão colocada pelo sujeito passivo e, portanto, 

entende o Tribunal que “considerando que o art. 95.º, 2, d), LGT, ao tratar do mesma 

forma os indeferimentos expressos e tácitos, permite também que o meio de reação do 

contribuinte seja o mesmo, independentemente da natureza do indeferimento.” 

Por forma a reforçar o seu entendimento, o Tribunal cita jurisprudência, 

designadamente, o Acórdão arbitral n.º 809/2009-T e, ainda, a este propósito, o 

Tribunal cita as palavras do Conselheiro Jorge Lopes de Sousa que refere que “Obtida a 

conclusão de que a fórmula utilizada na alínea a) do n.º. 1 do artigo 2.º do RJAT não exclui 

os casos em que a declaração de ilegalidade resulta da ilegalidade de um ato de segundo 

grau, ela abrangerá também os casos em que o ato de segundo grau é o de indeferimento 

de pedido de revisão de ato tributário". (…) "O indeferimento tácito não é um ato, mas 

uma ficção destinada a possibilitar o uso os meios de impugnação administrativos e 

contenciosos, como decorre do preceituado no n.º 5.º do art. 57.º, LGT. Apesar de o 

artigo 2.º, n.º 1, do RJAT fazer referência apenas a declaração de ilegalidade de atos, é 
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inequívoco que nela se abrange a declaração de ilegalidade de indeferimentos tácitos, 

pois o n.º 1 do seu artigo 10.º do RJAT faz referência aos e a vem indicada na alínea d) do 

n.º 1 deste artigo 102.º”. 

Adicionalmente, entende a Administração tributária que o processo arbitral não é 

competente para decidir o pedido de restituição do imposto pago, uma vez que o mesmo 

só pode ser quantificado pela Administração tributária em sede de Execução de Julgado. 

Relativamente a esta exceção, decidiu o Tribunal, igualmente, julgar improcedente a 

exceção alegada, citando, novamente, o acórdão do processo n.º 809/2009-T, que 

decide que “Embora o art. 2.º, n.º 1, alíneas a) e b), do RJAT utilize a expressão 

"declaração de ilegalidade" para definir a competência dos tribunais arbitrais que 

funcionam no CAAD, não fazendo referência a decisões condenatórias, deverá entender-

se que se compreendem nas suas competências os poderes que em processo de 

impugnação judicial são atribuídos aos tribunais tributários, sendo essa a interpretação 

que se sintoniza com o sentido da autorização legislativa em que o Governo se baseou 

para aprovar o RJAT, em que se proclama, como primeira directriz, que "o processo 

arbitral tributário deve constituir um meio processual alternativo ao processo de 

impugnação judicial e à ação para o reconhecimento de um direito ou interesse legítimo 

em matéria tributária". Entre essas competências incluem-se a de, na sequência de 

anulação do ato de que é objeto de impugnação judicial, proferir condenação da 

«Administração Tributária a restituir o imposto indevidamente pago, acrescido de juros 

indemnizatórios», como é entendimento jurisprudencial pacífico do Supremo Tribunal 

Administrativo.” 

Por fim, considera a Administração tributária que o Pedido de Pronúncia Arbitral é 

intempestivo. 

Ora, esclarece o Tribunal que o pedido formulado pela Requerente é, em segundo grau, 

o de anulação do ato de indeferimento tácito do procedimento de Revisão Oficiosa e, em 

primeiro grau, o de anulação parcial da liquidação de IRC de 2014. Assim, entende o 

Tribunal que tendo o pedido de Revisão Oficiosa sido apresentado a 25 de setembro de 

2019 e sendo o dever de decisão de 4 meses, o indeferimento tácito ocorreu a 25 de 

Janeiro de 2020, pelo que o prazo para a apresentação do Pedido de Pronúncia Arbitral 

começa a contar desde o indeferimento tácito, ocorrido em 25 de janeiro de 2020 e não 
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da notificação da liquidação de IRC 2014, concluindo, deste modo, que o Pedido de 

Pronúncia Arbitral é tempestivo. 

Por fim, quanto à questão de mérito, cabe ao Tribunal apreciar se nos presentes autos 

se aplica ou não a taxa de IRC de 21% estabelecida com a entrada em vigor da Lei n.º 82-

8/2014, de 31 de dezembro, para um período de tributação que teve o seu início a 1 de 

outubro de 2014 e o seu termo a 30 de setembro de 2015, considerando que, no ano de 

2014, a taxa de IRC era de 23%. 

Como ponto de partida, o Tribunal começa por chamar à colação o disposto na Lei n.º 

2/2014, de 16 de janeiro, onde se prevê que “Sem prejuízo do disposto no artigo 8.º, a 

presente lei aplica-se aos períodos de tributação que se iniciem, ou aos factos tributários 

que ocorram, em ou após 1 de janeiro de 2014." E, ainda, a Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 

dezembro, que, no seu artigo 192.º, prevê uma alteração às taxas de IRC, passando a 

fixar a taxa de IRC em 21%, entrando em vigor no dia 1 de janeiro de 2015.  

Da conjugação das normas acima citadas, considera o Tribunal que facilmente se daria 

razão à Requerente quanto à aplicação da taxa de 21%, uma vez que, sendo o IRC um 

imposto periódico e, nos termos do Código do IRC, o facto gerador de imposto 

considera-se verificado no último dia do período de tributação, ou seja, em 30 de 

setembro de 2015, seria de se aplicar a taxa de 21%.  

Porém, entende o Tribunal que a questão é mais complexa e que a análise passa pela 

interpretação do artigo 14.º da Lei n.º 2/2014, de 16 de janeiro, correlacionada com a 

interpretação do artigo 261.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro.  

Para o efeito, principia o Tribunal por citar o teor da decisão arbitral proferida no 

processo n.º 411/2019-T, de 27 de fevereiro de 2020, onde se sustenta que a análise em 

causa deve passar por “apurar se, e em que medida, a norma do supra-referido art.º 14.º 

estava, ou não em vigor, no dia 31 de janeiro de 2015. É que, se se considerar que aquela 

norma vigorava a 31 de Janeiro de 2015 (no caso sub iudice, 30 de setembro de 2015), 

por força da mesma, ter-se-á de considerar que a taxa de imposto aplicável era, ainda, a 

instituída na Lei que a consagra.“ 
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Ora, entende a Decisão citada que “o art.º 14.º da Lei 2/2014 deverá ser interpretado 

como dispondo no sentido de que as normas daquela Lei se apliquem ao período de 

tributação de 2014, relativamente à tributação, em IRS ou IRC, que assente naquele, e 

aos factos tributários ocorridos em 2014, relativamente à tributação, também em IRS 

ou IRC, que não assente no período de tributação. Delimitado assim o sentido normativo 

do art.º 14.º da Lei 2/2014, cumpre, então, apurar se, a 31 de janeiro de 2015, o mesmo 

se encontrava em vigor. Ora, como se adiantou atrás, não existe qualquer norma que 

tenha revogado expressamente aquele art.º 14.º, sendo que, seguramente, a Lei n.º 82-

B/2014 não o faz.” 

Neste modo, entende o Tribunal que “o legislador, a pensar nos SP que adotaram 

períodos de tributação não coincidente com o ano civil, para evitar situações de 

desigualdade, optou por enquadrar os ciclos tributários iniciados em 2014 e que 

terminassem em 2015 sob o mesmo regime jurídico, quanto à taxa aplicável. Daí que o 

legislador de 2015 não tivesse visto necessidade de fixar qualquer norma transitória 

relativa a estas situações, porque elas já tinham sido previstas na Lei publicada no ano 

anterior”. 

Citando, ainda o Acórdão arbitral n.º 893/2019-T, onde se afirma que “o âmbito de 

proteção da Lei n.º 2/2014 não é minimamente contrariado pela Lei n.º 82-B/2014, de 

31 de dezembro (a Lei do Orçamento do Estado para 2015), em concreto do seu artigo 

192.º, em que a taxa geral do IRC constante do artigo 87.º, n.º 1 do Código do IRC foi 

fixada em 21%. Na verdade, determina-se, no artigo 261.º daquele primeiro diploma legal 

que “A presente lei entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2015.” Ou seja, resulta claro que 

esta norma visa aplicar-se apenas aos períodos tributários iniciados em 2015 (a um de 

janeiro ou posteriormente). O que não é manifestamente o caso da situação da 

Requerente, cujo período tributário se iniciou em 2014. Em suma, qualquer 

interpretação que pretenda fazer aplicar à situação em apreço o artigo 192 da Lei n.º 82-

B/2014, de 31 de dezembro, não tem na sua letra qualquer apoio." 

Em face do exposto, o Tribunal conclui, assim, que o artigo 14.º da Lei n.º 2/2014 

encontrava-se em vigor à data do facto gerador, ou seja, 30 de setembro de 2015, na 

parte em que impõe a aplicação da taxa de IRC de 23%, decidindo, assim pela legalidade 

da liquidação e julgando improcedente o Pedido de Pronúncia Arbitral.  
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3. 

NÚMERO DO PROCESSO: 418/2020-T 

DATA: 10 de maio de 2021 

ASSUNTO: Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis - Imposto 

do Selo – Regime Fiscal dos Fundos de Investimento Imobiliário para o Arrendamento 

Habitacional (“FIIAH”) 

A Requerente apresentou Pedido de Pronúncia Arbitral com vista à obtenção da 

declaração de ilegalidade dos atos de liquidação de Imposto Municipal sobre a 

Transmissões Onerosas de Imóveis (“IMT”), Imposto do Selo (“IS”) e dos respetivos 

Juros Compensatórios e, bem assim, a condenação da Administração tributária ao 

reembolso do imposto indevidamente pago, acrescido do pagamento de Juros 

Indemnizatórios. 

FACTOS  

Em 6 de Abril de 2017, por escritura pública, o designado “Fundo” foi dissolvido e 

liquidado, tendo, em consequência, sido transferido todo o património para a 

Requerente, que, à data da escritura pública, era a única participante.  

Porém, o Fundo, na prossecução da sua atividade, adquiriu, durante os anos de 2012 e 

2013, diversos prédios, incluindo o imóvel objeto da liquidação em causa nos presentes 

autos, tendo para o efeito beneficiado, aquando da aquisição dos prédios, de uma 

isenção de IMI e IS, ao abrigo do regime fiscal dos Fundos de Investimento Imobiliário 

para Arrendamento Habitacional (“FIIAH”).  

Em 2018, o Fundo foi alvo de um procedimento de inspeção tributária, de carácter 

interno e de âmbito parcial, com referência aos exercícios de 2012 a 2016, tendo, em 

2019, a Requerente, em representação do Fundo, sido notificada do Relatório de 

Inspeção Tributária, na sequência do qual foram emitidas as liquidações de IMT e IS 

objeto do presente processo arbitral. 

Entende a Administração tributária que os benefícios de isenção de IMT e de IS que a 

Requerente beneficiava caducaram, uma vez que todos os imóveis adquiridos pelo 
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Fundo foram alienados por uma única sociedade, deixando assim de se verificar um dos 

requisitos primordiais da lei, designadamente o pressuposto de concorrer para o 

desagravamento dos encargos das famílias no contexto dos mercados financeiros 

durante os anos da crise, não prestando, assim, o auxílio às famílias em dificuldades 

financeiras.  

Não se conformando com tal entendimento, a Requerente, em 26 de Agosto de 2020, 

apresentou um Pedido de Pronúncia Arbitral aqui em apreço. 

ANÁLISE DO TRIBUNAL 

O Tribunal Arbitral identificou as seguintes questões a apreciar e decidir: i) caducidade 

do direito da liquidação e ii) ilegalidade das correções ao IMT e IS, por errónea 

interpretação do regime jurídico dos FIIAH e da violação do princípio da tipicidade.  

O Tribunal Arbitral identificou como questão prévia a apreciação da caducidade do 

direito da liquidação suscitada pela Requerente, pois entende a mesma que estando aqui 

em causa atos de liquidação adicionais, estamos perante um prazo de caducidade de 4 

anos, e não de 8 anos.  

Entende o Tribunal que, relativamente à caducidade do direito da liquidação, a mesma 

deve ser julgada improcedente por considerar que estamos perante um ato de 

liquidação oficiosa e não de um ato de liquidação adicional, uma vez que “o 

reconhecimento automático do benefício fiscal constante ao artigo 8º, do regime jurídico 

dos FIIAH, não consiste num ato de liquidação (prévia ou inicial), razão pela qual os atos 

de liquidação emitidos pela AT (…) consubstanciam atos de liquidação oficiosa e não 

atos de liquidação adicionais.”, sendo que para, refutar a posição da Requerente, o 

Tribunal cita diversa jurisprudência, designadamente, jurisprudência do CAAD no 

processo n.º 56/2020-T, de 5 de Janeiro de 2021, e no Acórdão n.º 0294/11, datado de 

14 de Setembro de 2011 e, ainda, o Acórdão n.º 054/14, de 3 de Maio de 2017, ambos do 

Supremo Tribunal Administrativo.  
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A segunda questão a apreciar prende-se em saber se as liquidações de IMT, referentes 

aos anos de 2012 a 2016, enfermam de ilegalidade por violação das disposições que 

regulam o regime jurídico dos FIIAH e da violação do princípio da tipicidade. 

Como anteriormente referido, a Requerente procedeu, nos anos de 2012 a 2016, à 

compra de vários imóveis, designadamente, o prédio urbano em causa nos presentes 

autos.  

Ora, à data da compra dos imóveis, o regime fiscal dos FIIAH previa, nos n.ºs 6, 7 e 8 do 

seu artigo 8.º, o seguinte:  

“6 - Ficam isentos de IMI, enquanto se mantiverem na carteira do FIIAH, os prédios 

urbanos destinados ao arrendamento para habitação permanente que integrem o 

património dos fundos de investimento referidos no n.º 1. 

7 - Ficam isentos do IMT: 

a) As aquisições de prédios urbanos ou de frações autónomas de prédios urbanos 

destinados exclusivamente a arrendamento para habitação permanente, pelos fundos 

de investimento referidos no n.º 1; 

b) As aquisições de prédios urbanos ou de frações autónomas de prédios urbanos 

destinados a habitação própria e permanente, em resultado do exercício da opção de 

compra a que se refere o n.º 3 do artigo 5.º pelos arrendatários dos imóveis que integram 

o património dos fundos de investimento referidos no n.º 1. 

8 - Ficam isentos de imposto do selo todos os atos praticados, desde que conexos com 

a transmissão dos prédios urbanos destinados a habitação permanente que ocorra por 

força da conversão do direito de propriedade desses imóveis num direito de 

arrendamento sobre os mesmos, bem como com o exercício da opção de compra 

previsto no n.º 3 do artigo 5.º”. 

Posteriormente, com a aprovação da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro de 2013 (Lei 

do Orçamento de Estado para 2014), ao artigo 8.º do FIIAH foram aditados os n.ºs 14, 15 

e 16, que estabelecem:  
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“14 - Para efeitos do disposto nos n.os 6 a 8, considera-se que os prédios urbanos são 

destinados ao arrendamento para habitação permanente sempre que sejam objeto de 

contrato de arrendamento para habitação permanente no prazo de três anos contados 

do momento em que passaram a integrar o património do fundo, devendo o sujeito 

passivo comunicar e fazer prova junto da AT do respetivo arrendamento efetivo, nos 30 

dias subsequentes ao termo do referido prazo. 

15 - Quando os prédios não tenham sido objeto de contrato de arrendamento no prazo 

de três anos previsto no número anterior, as isenções previstas nos n.os 6 a 8 ficam sem 

efeito, devendo nesse caso o sujeito passivo solicitar à AT, nos 30 dias subsequentes ao 

termo do referido prazo, a liquidação do respetivo imposto. 

16 - Caso os prédios sejam alienados, com exceção dos casos previstos no artigo 5.º, ou 

caso o FIIAH seja objeto de liquidação, antes de decorrido o prazo previsto no n.º 14, deve 

o sujeito passivo solicitar igualmente à AT, antes da alienação do prédio ou da liquidação 

do FIIAH, a liquidação do imposto devido nos termos do número anterior.»” 

Ora, a partir de 2014, a Lei n.º 83-C/2013 passou a prever uma nova causa de caducidade 

da isenção de IMT e de IS nos casos em que o contrato de arrendamento não fosse 

Efectivamente celebrado dentro daquele prazo, ainda que por causa não imputável ao 

Fundo, levando a que o benefício caduque e ao renascimento da correspondente 

obrigação tributária. 

Assim, considera o Tribunal que a questão prende-se, assim, em analisar se no caso se 

verifica ou não uma caducidade da isenção, tendo já o Tribunal Constitucional se 

pronunciado sobre esta questão, no Acórdão proferido no âmbito do processo n.º 

175/2018, no qual entendeu que “ao sujeitá-los à aplicação dos novos pressupostos 

previstos para aquelas isenções nos nºs 14 a 16 do artigo 8º do Regime jurídico aplicável 

aos FIIAH, aditados pela Lei nº 83-C/2013, a norma constante do nº 2 do respetivo artigo 

236º fosse autenticamente retroativa: fazendo caducar a isenção prevista no artigo 8º, 

nº 7, alínea a) e nº 8, do Regime jurídico aplicável aos FIIAH, em caso de alienação do 

imóvel adquirido dentro dos três anos subsequente à respetiva entrada em vigor, o nº 2 

do artigo 236º da Lei nº 83-C/2013 originava a extinção de um benefício fiscal 

plenamente consolidado no domínio da lei antiga, agravando a situação tributária do 
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fundo imobiliário adquirente em termos incompatíveis com a proibição constante do nº 

3 do artigo 103º da Constituição.”. 

Acrescenta, ainda, que “o conjunto de benefícios fiscais incluídos no Regime jurídico 

especial aplicável aos FIIAH e SIIAH teve como propósito atrair o investimento privado 

para a constituição de fundos imobiliários, bem como a aquisição por estes de imóveis 

destinados ao mercado de arrendamento habitacional” e que “A confiança depositada 

pelos fundos na constância do regime fiscal contemporâneo dos investimentos que 

decidiram realizar, para além de digna de tutela, não pode deixar de considerar-se 

atingida pelas consequências da aplicação retroativa dos novos pressupostos da 

isenção, Ao determinar a caducidade dos benefícios fiscais no caso de o imóvel 

adquirido, apesar de disponibilizado para arrendamento habitacional, não vir a ser 

efetivamente arrendado dentro de determinado prazo por razões não imputáveis ao 

fundo e/ou acabar por ser essa razão alienado de modo a conter ou minorar os prejuízos 

advenientes da objetiva impossibilidade da sua rentabilização no âmbito do destino 

legalmente prescrito, a lei nova transfere para os fundos o risco inerente ao 

funcionamento do mercado em termos que não só não tinham paralelo no domínio da lei 

antiga como eram, em face dos que aí de previam, de modo algum antecipáveis.”. 

Conclui, então, o douto Tribunal que “Ao originar a caducidade das isenções fiscais 

previstas no âmbito do IMT e do Imposto de selo por via do aditamento dos novos 

pressupostos, não contemplados na lei vigente à data da aquisição dos imóveis, a 

aplicação retroativa das alterações introduzidas pela Lei nº 83- C/2013 frustra as 

expectativas legitimamente incutidas nos fundos investidores pelo regime fiscal em 

vista (e sob incentivo) do qual tais aquisições foram decididas realizar, violando aquela 

mínimo de certeza e de segurança que todos os intervenientes no tráfego jurídico, ao 

planearem a sua ação e ao realizarem as suas escolhas, devem poder depositar na 

ordem jurídica de Direito”. 

Em face do exposto, e no seguimento da jurisprudência do Tribunal Constitucional e da 

própria jurisprudência arbitral no âmbito dos processos n.ºs 40/2018-T e 583/2019-T, 

o Tribunal arbitral conclui pela não verificação da caducidade dos benefícios fiscais em 

apreço, tornando ilegais as liquidações em causa e julgando, assim, procedente o Pedido 

de Pronúncia Arbitral com base na ilegalidade das correções de IMT e de IS por errónea 

interpretação do regime jurídico dos FIIAH, condenando, ainda, a Administração 
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tributária ao reembolso do imposto indevidamente pago, acrescido do pagamento dos 

correspondentes juros indemnizatórios. 

Lisboa, 5 de julho de 2021 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

Vânia Codeço 

Pedro José Santos 

João Mário Costa 

Rita Lima de Sousa 

José Pedro Barros 

Patrícia da Conceição Duarte 
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