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Tributação das Aquisições
Originárias de Bens Imóveis
JOÃO VINHA BARRETO

Prefácio

1. A coragem é uma qualidade, também ao nível académico. Na presente
obra, que encontra as suas raízes na dissertação de mestrado apresentada e discutida publicamente pelo autor na Escola de Direito
da Universidade do Minho, incide-se o foco de reflexão num campo
temático vasto, agreste, e de difícil lavra reflexiva, atenta a aridez
do solo encontrado e o inúmero cascalho que dificulta resultados
proveitosos e imediatos. O campo, bem entendido, é o da tributação
das aquisições patrimoniais gratuitas, sendo a aridez o reflexo da
ausência de tratamento jus-científico pleno e demorado, e o cascalho
as imperfeições legislativas que o criador normativo teima em não
arredar e, mais do que isso, insiste em espalhar. Pela nossa parte, e
precisamente pelo apontado, louvamos o arrojo do autor na escolha
de tema, demonstrando a dita coragem, a qual não esmoreceu mesmo
depois de avisado, em várias sedes (entre as quais o aqui escriba), das
dificuldades que iria encontrar.
2. Além da coragem na escolha temática, outra virtude merece enaltecimento: a opção pela reflexividade. Em detrimento de um outro
que pudesse ser mais consensual, linear, e de mais acessível abordagem, o autor escolheu um tema pouco trend, muito propenso a
ponderações e valorações diversas, num domínio jurídico complexo
e a espaços débil do ponto vista da qualidade das normas jurídicas.
É verdade que a tributação das aquisições patrimoniais em geral e
das aquisições gratuitas em particular sempre esteve revestida por
uma certa aura de polémica, apta a deslocar as discussões do domínio do Direito para os domínios mais arenosos (embora igualmente
importantes) da política fiscal. E perante esse cenário, era grande o
risco que se corria. Todavia, o mestre João Vinha Barreto procurou
manter a sobriedade do discurso, intentando nunca perder de vista

que o seu ambiente era jurídico e que as suas traves argumentativas
deveriam ser eminentemente jurídico-normativas. Foi, portanto,
um risco calculado, não resvalando para o discurso da “justiça fiscal”
ou das opções de política de impostos, sem prejuízo de alguns deslizes que não contaminam seriamente o trabalho global.
3. Era este, por vários motivos, um desafio de não fácil superação, e
pode afirmar-se com segurança que os resultados são proveitosos e
a utilidade é inegável pois, sem se negligenciar o indispensável fermento teórico-doutrinal – infelizmente, cada vez mais dispensado
nos mestrados minimalistas atuais (levando a questionar se os mesmos poderão merecer essa qualificação) –, não se descuidou a relevância aplicativa das questões, bem demonstrada na convocação
pertinente da jurisprudência. E esta última é bem importante,
numa altura em que os tribunais assumem crescentemente um estatuto de destaque, se bem que indireto, na criação jurídica, seja
em termos positivos – através da sinalização de problemas e lacunas
que constituem a motivação para alterações (correções) legislativas
posteriores – seja em sentido negativo, tentando emendar os erros
de um normador distraído, desastrado e até ignorante.
4. Este trabalho, com todos os seus alentos e desânimos, é uma verdadeira
dissertação, com foco num tema pouco explorado e de difícil aproximação, localizado numa zona de confluência que praticamente não
tem merecido investimento que seja simultaneamente reflexivo e beneficiário de continuidade. Na realidade, ou se assiste a investidas meramente técnicas e cientificamente desprovidas de substrato teorético
– importantes certamente, mas sem lastro para reflexão profunda e
sem grandes arrojos especulativos – ou se assiste a investidas mais teóricas, mas descontinuadas ou intermitentes. A confluência referida e
agora encontrada resulta do cruzamento de dois caminhos que deveriam apoiar-se muito mais, mas que, malogradamente, têm permanecido paralelos e, por vezes, com um distanciamento incompreensível:
o Direito fiscal, por um lado, e o Direito privado, por outro. Temos

dito muitas vezes, porventura até de modo exaustivo, repetitivo e fatigante, que um bom justributarista nunca o é se não for simultaneamente um (no mínimo) razoável jusprivatista. Esta é, a nosso ver, uma
verdade que não deveria carecer de demonstração, pois o Direito privado é uma plataforma indispensável na qual assentam muitas normas
e institutos tributários e fiscais. A imposição coativa com finalidades
financeiras não é uniforme, e varia de acordo com os atos e contratos,
os rendimentos e os patrimónios, adquiridos e constituídos nos termos
do Direito privado, de modo que o conhecimento das consequências
impositivas – até no sentido da eventual desoneração – pressupõe
o cabal conhecimento de institutos, designadamente contratuais,
que subjazem aos factos tributários. Neste quadro, as normas jurídico-tributárias e fiscais frequentemente recorrem e apoiam-se em
normas de Direito privado – bem assim como em vários outros segmentos jurídicos e até extrajurídicos (basta pensar nas ciências contábeis) –, cujo desconhecimento resulta em abordagens fechadas em
si mesmas, tecnicistas, e desprovidas de substrato jurídico válido.
5. O autor opta acertadamente por um início prudente, desbravando o
terreno, depurando conceitos, afastando indeterminações e eliminando ambiguidades, no fundo afastando o dito “cascalho”, que só
serviria para embaraçar ou inviabilizar o caminho para conclusões válidas. Por isso se demora na “aproximação a alguns conceitos jurídicos
relacionados com a tributação das aquisições originárias de bens imóveis, nomeadamente (...) prédio, aquisição e justificação, oriundos do
Direito civil”. A causa deste início prudente – e que uma leitura menos
avisada poderia qualificar como desviante – também é apresentada: a
respetiva relevância “(...) na interpretação das normas de Direito Fiscal,
nomeadamente, nas normas de incidência, na delimitação dos factos
tributários, na contagem dos prazos de caducidade ou na determinação da base tributável e das taxas aplicáveis”. Mas não apenas o Direito
privado foi convocado para “acompanhar” o Direito tributário,
tendo-o também sido o Direito Constitucional, o que é tanto mais
relevante quanto mais se assiste à transmutação das normas funda-

mentais em “meras folhas de papel” (digital). Uma metodologia justificada e fundamentada, portanto, como se exige em qualquer trabalho
científico. Pode concordar-se ou não se concordar; aprovar-se ou não
se aprovar; gostar-se ou não se gostar; mas não se pode negar a viabilidade enquanto metodologia válida. E isso é que é o relevante.
6. Em geral, neste tipo de trabalhos, os autores, assentes numa linha
de sistematização racional, lógica e coerente – sem grandes acrobacias
de raciocínio, as quais muitas vezes mais não refletem do que erudição pretensiosa e ausência de humildade –, devem expor e refletir
sobre temas (não necessariamente “uma questão”...) através de uma
escrita linear mas sem se limitar à superficialidade do óbvio, descendo a níveis variáveis de profundidade de raciocínio. Porventura,
nem sempre a profundidade desejável e por vezes além da que seria
desejável; a espaços com falhas e erros, até em desencontro com as
opiniões e opções da doutrina existente, da jurisprudência, do normador, ou dos orientadores, formais ou materiais. Mas o que se pretende é exatamente isso: que os investigadores façam o seu caminho,
cometam os seus erros, mas, a final, também atinjam méritos e louvores, e sejam tributários dos mesmos. É o caso do mestre João Vinha
Barreto, que a si pode avocar todos os méritos da obra aqui dada a
publicidade. Louva-se a escolha do autor e espera-se que esta obra
consiga abrir caminhos para que a tributação do património (lato
sensu) mereça a atenção que até ao momento, salvo pontuais exceções, não tem merecido. Espera-se que o presente trabalho e a obra
dele resultante aqui dada a publicidade possam contribuir, modestamente que seja, para mudar o status quo, transformando um chão
árido em solo cultivável.
Braga, outubro de 2019
Joaquim Freitas da Rocha
Doutor em Direito
Professor na Escola de Direito da Universidade do Minho
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Introdução

I. Enunciado do Tema e Questões a Abordar

As aquisições de bens imóveis são alterações subjetivas da titularidade
do direito de propriedade tributadas no ordenamento jurídico português;
daí que, por imperativo constitucional, a tributação do património, onde
se incluem as aquisições, deve ser realizada segundo um padrão de igualdade: “A tributação do património deve contribuir para a igualdade entre
os cidadãos” – cfr. n.º 3.º do art.º 104 da CRP. A dissertação que agora
se apresenta tem como problema a tributação das aquisições originárias de
bens imóveis. As aquisições originárias, tal como as aquisições derivadas,
não deixam de ser objeto de imposto no nosso ordenamento jurídico.
Tendo o legislador tipificado como factos tributários a usucapião e a acessão industrial imobiliária, o nosso estudo tem como missão abordar a relação jurídica fiscal de tais factos jurídicos.
As aquisições originárias são, na verdade, modos de reivindicação de
direitos reais; São modos de suprir dúvidas ou desconformidades sobre
a titularidade de direitos reais; São modos que permitem àquele que se
arroga titular do direito ver o mesmo reconhecido pela ordem jurídica
e que, por inúmeras vicissitudes, não tinha outro modo de o fazer. Uma
vez cumpridos os respetivos requisitos substantivos, da materialização
do direito, constitui-se uma relação jurídica fiscal e a inerente obrigação
tributária.
Aquilo que nos propomos realizar é uma abordagem sistemática e
empírica sobre uma problemática que não dispensa um cruzamento do
Direito Fiscal com o Direito civil – em especial, os Direito Reais – e
com o Direitos dos Registos e Notariado. Como infra será analisado, a
solução de inúmeros problemas de Direito Fiscal passa, também, pelos
enunciados ramos de Direito. Pretendemos, por isso, realizar uma abor-

dagem através da emissão de um juízo crítico e da apresentação de modestas soluções sobre a problemática, sem dispensar o cruzamento com
a doutrina e a jurisprudência.

II. Justificação e Atualidade do Problema

A reforma da tributação do património – introduzida pelo DL n.º
287/2003, de 12 de novembro –, associada à dotação da administração
tributária de meios tecnológicos, traduziu-se numa melhoria significativa
da eficiência dos procedimentos e, por conseguinte, na arrecadação de
receita pública. No entanto, traduziu-se, também, num aumento significativo da litigiosidade tributária.
A litigiosidade tributária, em geral, verifica-se por várias ordens de
razão e com responsabilidades transversais aos vários sujeitos intervenientes na relação jurídica fiscal. Desde logo, como fonte de inúmeros
problemas, a deficiente relação cadastral do património imobiliário no
território nacional, ora imputável aos sujeitos passivos, ora imputável à
administração tributária, ora imputável ao próprio Estado, é causa de
patologias nos atos tributários, na medida em que aquela não tem em
inúmeros casos uma correspondência com a situação de facto; não obstante as obrigações legais tipificadas nos códigos tributários, a ineficaz
cooperação e fiscalização da Administração Tributária e das demais pessoas coletivas públicas – nomeadamente, as autarquias locais – no apuramento da situação de facto dos imóveis em nada contribuiu para evitar
inúmeros litígios. A má interpretação das normas jurídicas é, também,
frequentemente, causa de litígios entre a Administração Tributária e os
sujeitos passivos; não raras vazes, os serviços realizam interpretações incoerentes entre si sobre as mesmas questões de direito; também a publicação de circulares interpretativas das normas jurídicas – vinculativas

aos órgãos da administração tributária –, frequentemente desajustadas
e sem sustentação na lei, é causa de litígios, na medida que impõem sacrifícios aos sujeitos passivos que, em princípio, não se coadunam com
os sacrifícios que a lei impõe; em casos muito pontuais, a orientação interpretativa das normas jurídicas contida nas circulares da Administração
Tributária é de tal forma abusiva que aparentam sustentar-se na finalidade única de arrecadação de receita sem qualquer consideração pelos
princípios jurídicos; no mesmo âmbito, verifica-se uma reiterada recusa
da Administração Tributária em adotar a jurisprudência dominante proferida nos tribunais tributários superiores que – diga-se, não raras vezes
– é divergente daquelas circulares. No âmbito da tutela jurisdicional, a
inexistência de jurisprudência uniformizada em inúmeras matérias é
causa de divergências nas decisões proferidas pelos tribunais tributários.
Por fim, e não menos importante, as reiteradas e incessantes alterações
legislativas – diga-se, motivadas politicamente – em nada contribuem
para a segurança jurídica, bem como para a qualidade das decisões a
proferir pela Administração Tributária e pelos tribunais tributários.
Ora, não obstante o aumento da produção e da qualidade da ciência
jurídica fiscal a que temos assistido nos últimos anos, a verdade é que o
estudo das matérias atinentes à tributação do património, inexplicavelmente, é substancialmente mais reduzido quando comparado com a tributação do rendimento ou do consumo.
A tributação do património é um dos pilares do sistema fiscal de
grande parte dos ordenamentos jurídicos. São os impostos sobre o património que, não raras vezes, determinam a decisão de adquirir ou não
adquirir, construir ou não construir e investir ou não investir. Daí que,
relações cadastrais atualizadas, coerência jurídica na tributação, jurisprudência uniformizada e longevidade normativa das leis fiscais são indispensáveis à eficiência fiscal do Estado, bem como à segurança jurídica
exigível. Se assim não for, este será um dos sinais de falência do Estado
na medida em que manifesta um risco de incumprimento das suas incumbências prioritárias.
A presente dissertação justifica-se pela necessidade de preencher uma
lacuna existente no estudo da matéria da tributação das aquisições originá-

rias. Em nossa opinião, a realização de um estudo sistemático e empírico
assume uma particular relevância na medida em que todos os dias a Administração Tributária é confrontada com declarações de sujeitos passivos
que realizam aquisições de bens imóveis por usucapião e acessão industrial
imobiliária e as divergências sobre o enquadramento da emergente relação
jurídica de imposto continua a ser causa de litigiosidade. O que, per si,
fundamenta a manifesta atualidade do problema.

III. Sequência Expositiva

A dissertação está estruturalmente dividida em duas partes. As partes, ainda que estruturalmente autónomas, estão conexas entre si. Na
primeira parte – dividida em dois capítulos –, com uma componente
marcadamente mais teorética, propomo-nos realizar uma abordagem de
conceitos, institutos e princípios de Direito Privado e Direito Público:
i)

Uma aproximação a alguns conceitos operativos provenientes
do Direito Privado e do Direito Fiscal;
ii) Uma aproximação à tipologia das aquisições originárias – nomeadamente, a usucapião e a acessão industrial imobiliária;
iii) Um enquadramento jurídico-constitucional da tributação do
património;
iv) Um enquadramento do sistema fiscal da tributação património
– nomeadamente, do IS e do IMT;
Na segunda parte – dividida, também, em dois capítulos – com
uma componente marcadamente mais dinâmica, propomo-nos analisar
a relação jurídica de imposto decorrente dos institutos jurídicos usucapião e acessão industrial imobiliária, enquanto factos tributários:

i)
ii)
iii)
iv)
v)

Os factos tributários e as inerentes teses de constituição;
A determinação do valor tributável;
As isenções;
A liquidação, as taxas e o cumprimento da obrigação do imposto;
A fiscalização e o poder sancionatório;

Com a sequência expositiva supra descrita, não obstante a complexidade de alguns aspetos, cremos ser possível uma compreensão da tributação de dois institutos jurídicos pouco abordados na nossa doutrina e
jurisprudência. É a partir dela que desenvolveremos a nossa dissertação.

IV. Linguística

O estudo que agora se apresente adota o “Acordo Ortográfico da
Língua Portuguesa”, aprovado pela Resolução da Assembleia da República 26/91 e ratificado pelo Decreto do Presidente da República 43/91,
ambos de 23 de agosto, exceto nas citações, que são realizadas de acordo
com o texto original.

