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Tratamento dos contratos build to suit em Imposto 
sobre o Valor Acrescentado – Algumas considerações

Artigo inédito

1. Nota introdutória

Pretende-se, neste artigo, fazer uma incursão sobre o tratamento dos deno-
minados contratos buil to suit em sede de Imposto sobre o Valor Acrescen-
tado (IVA).

Sendo certo que esta figura contratual não está prevista nem regulamen-
tadas na nosso ordem jurídica, suscitam-se desde logo questões quanto à res-
pectiva qualificação, afigurando-se-nos que estamos perante um contrato 
misto de empreitada e de locação, nos quais, regra geral, prevalece a vertente 
da empreitada.

Assim sendo, qual será o tratamento a conceder em sede deste imposto?
Como iremos concluir, importa aferir casuisticamente das características 

destes contratos, sendo certo que, quando estamos perante um grau relevante 
de intervenção do locador não se poderá afirmar que estamos perante uma 
mera operação passiva e, enquanto tal isenta, de IVA.

Vejamos.

2. Enquadramento face ao direito contratual interno

2.1. Contratos mistos e coligação de contratos

Como é sabido, o princípio da liberdade contratual acolhido no artigo 405º 
do Código Civil determina que as partes têm o direito de fixar livremente 
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o conteúdo dos contratos (liberdade de fixação), de celebrar contratos dife-
rentes dos previstos no Código (liberdade de celebração), e de incluir neles 
as cláusulas que lhes aprouver (liberdade de modulação). 

De acordo com o disposto no nº 2 deste preceito, as partes podem reunir 
no mesmo contrato regras de dois ou mais negócios, total ou parcialmente 
regulados na lei. 

Deveremos distinguir entre contratos típicos ou nominados e contratos 
atípicos ou inominados e mistos. 

Os primeiros (típicos ou nominados) são aqueles que a lei prevê e regula 
de modo expresso, através de normas supletivas, que enquanto tais valem no 
silêncio das partes. 

Os segundos (atípicos ou inominados) são aqueles que as partes criam fora 
dos moldes dos primeiros. Grosso modo, os contratos que têm nomem iuris, 
ou seja, que estão denominados na lei, são os correspondentes aos tipifica-
dos, enquanto aqueles que não estão nomeados na lei, ou seja, inominados, 
são designados de atípicos1.

Por vezes não é fácil aferir se estamos perante dois ou mais contratos subs-
tancialmente correlacionados entre si (união), ou se, pelo contrário, um só 
contrato atípico, de diversas prestações (fusão).

No que se reporta aos contratos mistos, existem muitos autores que aco-
lhem um conceito amplo deste contrato enquanto outros um conceito mais 
restrito. Regra geral, o contrato misto é definido como aquele que é resul-
tante da fusão de dois ou mais contratos ou de partes de contratos distintos, 
ou da inclusão num contrato de aspectos próprios de outros negócios jurídi-
cos. Em qualquer dos casos há fusão e não simples cúmulo, o contrato misto 
é um contrato só não se identificando com a união de contratos.

Neste contexto não deixa de ser significativo notar que, no que toca à loca-
ção, determina o artigo 1028º, nº 3, do Código Civil que, “3. Se, porém, um dos 

1 Sobre esta matéria veja-se, nomeadamente, Antunes Varela, Das Obrigações em geral, vol 
I, 10ª ed., revista e actualizada, 2ª reimpressão da edição de 2000, Almedina, 2004, Pedro 
Romano Martinez, Contratos Comerciais. Apontamentos,. Coimbra Editora 2001, Luís Menezes 
Leitão, Direito das Obrigações, Vol. I, 6ª Edição, Almedina, 2007, Carlos Alberto da Mota Pinto, 
Teoria Geral do Direito Civil, 3ª ed., actualizada, 12ª reimpressão, Coimbra Editora, 1999, Mário 
Júlio de Almeida Costa, Direito das Obrigações, 9ª ed., revista e aumentada, Almedina, 2004, 
Inocêncio Galvão Telles, Direito das Obrigações, 7ª ed., revista e actualizada, Coimbra Editora, 
1997, António Menezes Cordeiro, Direito das Obrigações, vol. I, reimpressão da edição de 1980, 
AAFDL, 1986, e Pires de Lima e Antunes Varela, Código Civil Anotado, vol. I, 4ª ed., revista e 
actualizada, com colaboração de M. Henrique Mesquita, Coimbra Editora, 1987. 
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fins for principal e os outros subordinados, prevalecerá o regime correspondente ao fim 
principal; os outros regimes só são aplicáveis na medida em que não contrariem o pri-
meiro e a aplicação deles se não mostre incompatível com o fim principal.” 

No contrato misto, como no caso dos contratos buid to suit, há uma unidade 
contratual, um só negócio jurídico, cujos elementos essenciais respeitam a 
tipos contratuais distintos.

Já na coligação ou união de contratos existe uma pluralidade de contra-
tos, ligados entre si por um nexo funcional, de tal modo que constituem 
uma unidade económica, embora cada um mantenha a sua individualidade  
própria.

Com efeito, contrato coligado, é o que apresenta celebração conjunta de 
duas ou mais relações contratuais, formando nova espécie de contrato não 
contemplado em lei. Na coligação, as figuras contratuais unir-se-ão em torno 
de relação negocial própria, sem perderem, contudo, a sua autonomia, visto 
que se regem pelas normas alusivas ao seu tipo.

Os contratos coligados são queridos pelas partes contratantes como um 
todo, mas não se fundem, conservando a sua individualidade própria, pelo 
que se distinguem dos contratos mistos.

A diferença entre contratos coligados e contratos mistos consiste, assim, 
no facto de existir ou não unicidade nesses contratos. Os contratos mistos, 
atípicos, possuem a característica de uma unidade indivisível, um todo uno e 
complexo. A causa do contrato misto advém de elementos de diferentes con-
tratos, elementos heterogéneos, que no entanto formam um aspecto unitário. 
Já nos contratos coligados não se combinam elementos de vários contratos, 
existindo sim uma pluralidade de contratos.

Nos contratos coligados existe uma celebração conjunta de dois ou mais 
contratos mantendo-se a autonomia de cada uma das modalidades que inte-
gra a modalidade nova, verificando-se que existe uma dependência recíproca 
ou apenas unilateral dos contratos e uma consequente ausência de unicidade 
entre os contratos, pelo que em termos jurídicos se regem pelas normas típi-
cas alusivas a cada um dos contratos que se coligam.

2.2. Os contratos de locação e de empreitada

O contrato de locação é um contrato típico ou nominado, previsto e regulado 
no Direito privado.
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Em conformidade com o previsto no artigo 1022º do Código Civil, “Locação 
é o contrato pelo qual uma das partes se obriga a proporcionar à outra o gozo temporário 
de uma coisa, mediante retribuição”, assumindo a denominação de arrendamento a 
locação que tem por objecto coisas imóveis (artigo 1023º deste Código), podendo 
o arrendamento ser para fins habitacionais ou não habitacionais, sendo que, se 
nada for estipulado, o local arrendado deve ser gozado no âmbito das suas aptidões 
em conformidade com a licença de utilização (artigo 1067º do mesmo Código). 

Ou seja, o contrato de locação caracteriza-se por uma prestação especí-
fica – o locador proporciona ao locatário o gozo de um bem, mas em contra-
partida recebe uma renda. Tendo em consideração o disposto no artigo 1022º 
do Código Civil, podemos concluir que temos três elementos fundamentais 
intrínsecos no contrato de locação: a obrigação de proporcionar a outrem o 
gozo de uma coisa; o carácter temporário e, por último, a retribuição. A obri-
gação de proporcionar a outrem o gozo de uma coisa é o primeiro elemento 
do contrato de locação, dado tal obrigação constituir o elemento principal do 
contrato de locação, referido no artigo 1031º alíneas a) e b) do Código Civil. 
Assim, esta obrigação por parte do locador consiste na entrega ao locatário 
da coisa locada e em assegurar o gozo desse bem para os fins a que se destina. 
O carácter temporário é outro dos elementos essenciais do contrato de loca-
ção e encontra-se expressamente previsto no artigo 1025º do Código Civil.  
A locação não pode ser celebrada por mais de trinta anos, sendo reduzida a 
esse limite quando celebrada por tempo superior ou como contrato perpé-
tuo. O prazo de trinta anos corresponde apenas ao limite máximo do prazo 
inicial do contrato, mas pode ser renovado, pelo que pode ser ultrapassado o 
prazo de trinta anos. Por fim, o último elemento essencial do contrato de loca-
ção é a retribuição. A locação é um contrato oneroso, segundo o artigo 1038º 
alínea a) do Código Civil, tendo o locatário a obrigação de pagar a renda ou 
aluguer, que são prestações pecuniárias e periódicas. 

No caso da locação, a renda corresponde ao valor devido pelo uso do bem 
alugado ou arrendado. 

Isto é, o contrato de locação, nos termos do disposto no artigo 1022º do 
Código Civil, reveste as seguintes características: a) Uma das partes obriga-se 
a proporcionar à outra o gozo de uma coisa; b) A outra parte tem o direito de 
exigir esse gozo; c) O gozo é temporário; d) À cedência do gozo corresponde 
uma prestação da outra parte.

Por sua vez, em conformidade com o previsto no artigo 1207º do Código 
Civil contrato de empreitada, é um contrato pelo qual uma das partes se 



TRATAMENTO DOS CONTRATOS BUILD TO SUIT  EM IMPOSTO SOBRE O VALOR...

11

obriga em relação à outra a realizar certa obra, mediante um preço. No caso 
de empreitada de construção de imóveis, sendo o solo ou a superfície per-
tença do dono da obra, a coisa é propriedade deste, ainda que seja o emprei-
teiro quem fornece os materiais, estes consideram-se adquiridos pelo dono 
da obra à medida que vão sendo incorporados no solo (artigo 1212º do  
Código Civil).

2.3. O contrato buid to suit

A modalidade contratual denominada built to suit ou construção à medida, 
não prevista e regulamentada entre nós, surge na década de 50 nos Estados 
Unidos, tendo, posteriormente, alastrado para outras ordens jurídicas.

Esta figura contratual não acolhida como um contrato típico entre nós, 
ganhou no Brasil estatuto de contrato típico sendo também denominado por 
“locação em contratos de construção ajustada”, tendo vindo a ser tratada na 
doutrina brasileira2.

No Brasil, esta modalidade contratual surgiu nos meados dos anos de 1994 
e 1995 e encontra-se em expansão, dada a necessidade de redução de gastos, 
aliada à importância da captação de recursos no sector imobiliário. 

Foi a Lei 12.744/2012, de 20 de Dezembro, que alterou a Lei 8.245 de 1991 
(Lei do Inquilinato), e veio tipificar a locação built to suit.

A locação built to suit consubstancia-se como um negócio de longa duração, 
no qual o elemento predominante consiste no facto de o locador se obrigar a 
promover uma construção que atenderá ao fim empresarial pretendido pelo 
locatário. Ou seja, o locatário, que, regra geral, não tem interesse na aquisi-
ção de um imóvel, contrata o locador que construirá o bem, conforme as suas 
específicas necessidades.

Antes da publicação da Lei 12.744, o aludido tipo contratual era tratado 
como atípico pela maioria da doutrina brasileira, que concluia estarmos em 
tal caso perante um contrato misto que congregava normas do contrato de 
empreitada e do contrato de locação de imóvel urbano não residencial.

Todavia, com a aludida alteração na Lei do Inquilinato, esse contrato misto 
passou a ser tipificado.

2 Veja-se, nomeadamente, Fernanda Hennenberg Benemond, “Built to suit: dos aspetos 
contratuais ao direito de superfície”, in Contratos Built to Suit, Almedina, 2ª Edição, 2015. 
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Como notam Alessandro Hirata e João Manoel Meneguesso, “Por built to 
suit entendemos seu conceito como sendo um negócio jurídico, onde uma empresa ou 
investidor – não necessariamente uma pessoa jurídica -, contrata uma ou mais empresas 
– necessariamente pessoa(s) jurídica(s) -, para levantarem, averiguarem e viabilizarem 
a construção ou reforma de um estabelecimento essencialmente comercial ou industrial, 
sendo que a empresa contratada deverá se ater a todas especificações fornecidas pelo con-
tratante, tais como a localização, cores, tamanhos, logística, público alvo, espaços e etc. 
A parte contratante não arcará, até o fim da construção ou reforma, com os gastos des-
pendidos, indicando apenas os requisitos para a construção. Ao fim da construção pela 
empresa contratada, o estabelecimento estará disponível ao contratante e, este, por sua 
vez, remunerará as partes envolvidas pela desenvolvimento da obra. A remuneração 
a ser paga pela parte contratante, corresponde a soma de diversos itens: i- gastos com 
materiais para construção; ii- gastos com mão de obra específica; iii- gastos em virtude 
da “locação” do terreno e “imóvel” construído ou reformado.”3

Em síntese, conclui-se que, por força do contrato built to suit, uma parte 
se obriga perante a outra a realizar uma determinada construção, de acordo 
com determinadas especificações e, em seguida, a conceder o direito de uso 
e fruição à outra parte, mediante o pagamento de um determinado valor que  
reflecte, necessariamente, o valor prevalecente do investimento para além do 
mero valor do gozo do imóvel4.

Na realidade, no contrato buil to suit, como no contrato de locação finan-
ceira, as rendas não são locatícias, afastando-se assim do conceito de renda 
próprio da locação simples5. Também nos contratos build to suit não podemos 
falar em simples rendas locatícias no sentido de uma locação simples, mas sim 
de valores que reflectem essencialmente os montantes dos investimentos6. Isto 

3 Alessandro Hirata & João Manoel Meneguesso Tartaglia, “Build to suit: dos aspectos 
contratuais ao direito de superfície”, Revista Brasileira de Direito Civil em Perspectiva, Salvador,| 
v. 4, n. 1, pp. 145 – 165, Jan/Jun. 2018, p. 148.
4 Cfr. Cristiano de Souza Zanetti, “Built to Suit: Qualificação e Consequências”, in, Luiz 
Olavo Batista; Maurício Almeida Prado (org.), Construção Civil e direito, São Paulo, LexMagister, 
2011, p.103.
5 Relativamente a esta questão no que concerne aos contratos de locação financeira, veja-
se Fernando Gravato Morais, Manual da Locação Financeira, 2ª Edição, Almedina, 2011,  
p. 105.
6 No Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 3 de Junho de 2003, Processo nº 02A2973, 
encontramos a seguinte definição relativamente ao conceito de renda no contrato de locação 
financeira: “O locatário fica assim vinculado ao pagamento de uma renda. Renda essa que não corresponde 
ao valor locativo do bem, que não é a simples contrapartida da sua utilização. A renda deve permitir dentro 
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é, nos contratos build to suit a renda não representa uma mera contrapartida 
pelo gozo e fruição do bem cedido pelo locador.

Nestes contratos, o arrendatário quando paga as rendas está a proceder 
ao pagamento do investimento inicial, ou seja, ao pagamento ao fornecedor 
da construção do bem cujo gozo é posteriormente concedido ao locatário 
Assim, esta rendas são, obviamente, muito mais onerosas do que as rendas 
correspondentes à locação simples.

De sublinhar que os contratos build to suit, embora tenham uma proximi-
dade com os contratos de locação financeira, são, entre nós, como começá-
mos por afirmar, contratos atípicos mistos que reúnem aspectos do regime 
legal do contrato de empreitada e do regime legal da locação. Estes contra-
tos, em geral, distinguem-se dos contratos de locação financeira desde logo 
exactamente pelo facto de existir uma muito mais forte intervenção activa do 
locatário no que se reporta à vertente da construção. Com efeito, esta figura 
contratual implica a intervenção de três sujeitos jurídicos: o fornecedor do 
bem (vende o bem construído ou mandado construir pelo locador); o loca-
dor, aquele que financia a utilização (sociedade de locação financeira ou ins-
tituição de crédito); e o locatário, o que pretende utilizar o bem (que poderá 
comprar decorrido o período acordado).

Assim como nota Menezes Cordeiro, a locação financeira é um contrato 
pelo qual uma entidade – o locador financeiro – concede a outra – o locatá-
rio financeiro – o gozo temporário de uma coisa corpórea, adquirida, para o 
efeito, pelo próprio locador a um terceiro, por indicação do locatário7.

Ou seja, distintamente do contrato buil to suit, em regra no contrato de 
locação financeira o bem locado não é propriedade do locatário, não tendo 
este o mesmo grau de intervenção activa na sua construção que tem o loca-
tário nos contratos buil to suit.

Ora é este grau de intervenção activa que justifica exactamente a sua tri-
butação em IVA e o afastamento da figura da mera locação de bens imóveis 
tal como tem vindo a ser conceptualizada pelo Tribunal de Justiça da União 
Europeia (TJUE) e pela doutrina.

O contrato de locação financeira (“leasing”) surgiu nos países anglo-saxó-
nicos, sobretudo nos Estados Unidos, como um mero instrumento financeiro, 

do período da sua vigência, a amortização do bem locado e cobrir os encargos e margem de lucro da locadora, 
por forma a facultar ao locatário, findo o prazo do contrato, a aquisição do bem pelo seu valor residual.”
7 Cfr. António Menezes Cordeiro, Manual de Direito Bancário, Almedina, 1998, p. 550.
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de origem e construção acentuadamente pragmáticas, para solucionar algu-
mas necessidades das sociedades e das pessoas singulares na sua actividade 
económica. A locação financeira está reservada a determinadas pessoas jurí-
dicas do sistema financeiro, sendo um contrato definido e regulado na lei8.

Entre nós, o Decreto- Lei nº 149/95, de 24 de Junho, acolhe o regime jurí-
dico da locação financeira (instituído pela primeira vez pelo Decreto-Lei  
nº 171/79, de 6 de Junho), contempla a definição do contrato em causa no res-
pectivo artigo 1º: “Locação Financeira é o contrato pelo qual uma das partes se obriga, 
mediante retribuição, a ceder à outra o gozo temporário de uma coisa, móvel ou imóvel, 
adquirida ou construída por indicação desta, e que o locatário poderá comprar, decorrido 
o período acordado, por um preço nele determinado ou determinável mediante simples 
aplicação dos critérios nele fixados.”

O contrato de locação financeira tem uma função financeira, visto que o 
locatário financeiro ao apresentar uma proposta ao locador tem em vista con-
seguir um crédito para o uso e gozo de um bem, e adquirir esse mesmo bem 
no final da locação. Por sua vez, o locador financeiro analisa previamente a 
capacidade financeira do locatário, verificando a sua solvibilidade, para lhe 
disponibilizar um crédito. A concessão de crédito é feita da seguinte forma: 
o locador adquire o bem e entrega-o ao locatário, amortizando o valor pago 
através das rendas que recebe desse mesmo locatário. Este contrato de natu-
reza financeira é considerado, pela doutrina e pela jurisprudência, como um 
contrato de crédito, pois o locador financeiro assume, em certa medida, a 
posição de mutuante.

Assim, como nota Diogo Leite de Campos, o contrato de locação finan-
ceira é um “mais” perante o contrato de locação. Ou seja: a lei acrescenta 
algumas características distintivas à “base” constituída pelo contrato 
de locação9. Assim, tal como na locação: a) Existe a obrigação de ceder o 
gozo de uma coisa; b) O locador é e continua a ser proprietário da coisa;  

8 Sobre o contrato de locação financeira veja-se, nomeadamente, Diogo Leite de Campos, 
A locação financeira: estudo preparatório de uma reforma legislativa, Lisboa, Lex, 1994 (estudo 
preparatório do DL nº 149/95), António Menezes Cordeiro, Manual de Direito Bancário, op. 
cit., Pedro Romano Martinez, Contratos Comerciais. Apontamentos, Princípia, 2001, Fernando 
Gravato Morais, Manual da Locação Financeira, 2ª Edição, Almedina, 2011, Sebastião Nóbrega 
Pizarra, O Contrato de Locação Financeira, Almedina, 2004, e João Calvão da Silva, Estudos de 
Direito Comercial (Pareceres), Almedina, 1999.
9 Cfr. Diogo Leite de Campos, “ Locação Financeira (leasing) e Locação”, Separata da Revista 
da Ordem dos Advogados. Lisboa, ano 62, Dez. 2002, p. 771.
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c) A outra parte tem o direito de exigir aquela cedência; d) O gozo é tempo-
rário; e) O gozo é retribuído.

Como nota, este contrato comporta a mais quanto à locação os seguintes 
aspectos: f) O objecto do contrato é adquirido ou construído por indicação 
do locatário; g) O locatário pode adquirir a coisa decorrido o prazo acordado; 
h) Esse preço deve ser determinado no contrato ou determinável mediante 
simples aplicação dos critérios nele fixados.

Tal sucede exactamente no contrato build to suit, com a diferença primor-
dial, como dissémos, que em regra no contrato de locação financeira o bem 
locado não é propriedade do locatário, não tendo este o mesmo grau de inter-
venção activa na sua construção.

Acresce que na locação o risco de perecimento da coisa corre por conta 
do locador, enquanto que na locação financeira é o locatário que o suporta 
(artigo 15º do DL nº 149/95). Também o dever de conservar e reparar a coisa 
incumbe, na locação financeira, ao locatário (artigo 10º). Enquanto que na 
locação assiste ao locador. Normalmente na locação financeira o locador-
-proprietário não tem a intenção de usar o bem, de correr os riscos próprios 
do proprietário, nomeadamente o risco económico de não rentabilidade de 
coisa e do seu perecimento. O locador-proprietário quer que o bem seja usado, 
com a assunção integral do risco, pelo utente, o que não se verifica nos casos 
em apreço. O locatário/utente, não pretende obter o (simples) uso de um 
bem disponível no mercado de locação. Realiza verdadeiramente um inves-
timento, traduzido em parte ou na totalidade do valor do bem, correndo o 
risco equivalente do seu perecimento ou da sua não rentabilidade. Sendo 
assim, o locador desinteressa-se da coisa, sob o ponto de vista económico-
-financeiro que não sob o ponto de vista jurídico. Enquanto que, sob o ponto 
de vista económico-financeiro, o locatário tem uma “verdadeira” “proprie-
dade útil” do bem. O locador (financeiro) não escolhe o bem, não determina 
as suas características, não se preocupa com a sua rentabilidade, mas sim o 
utente. O utente escolhe o bem de acordo com as suas necessidades e assume 
o risco económico da sua utilização. Se esta não for rentável ou o bem não se 
adequar às suas necessidade, não pode cedê-lo ao fim de um período mais ou 
menos curto, como acontece na locação (vd. artigos 1º, 10º, 12º, 13º, 14º e 15º do  
referido DL).

O locatário aparece como “proprietário económico” do bem que paga 
integralmente, ou na sua maior parte, durante o período do contrato, e cujos 
riscos assume.
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Na locação financeira o risco de perecimento do bem ocorre por conta do 
locatário, visto ser ele que detém a propriedade económica sobre o bem e é 
responsável pela desvalorização do mesmo. O locador financeiro não corre 
os riscos próprios de um proprietário, devido ao facto de apenas financiar o 
bem, a favor do locatário. 

É uma forma contratual alternativa às clássicas formas de financiamento, 
tais como o empréstimo bancário.

Como nota Diogo Leite de Campos, do ponto de vista do locador finan-
ceiro, a locação financeira é um contrato em que se transmite para o locatário 
todos os riscos de perecimento do bem e de falta de rentabilidade do bem. Ou 
seja, o locador desinteressa-se do bem do ponto de vista económico-financeiro, 
mas não do ponto de vista jurídico, enquanto, sob o ponto de vista econó-
mico-financeiro, o locatário tem uma «verdadeira propriedade útil» do bem10. 

O locatário aparece, pois, como o «proprietário» económico do bem que 
paga integralmente o preço e assume todos os riscos inerentes. 

Nos contratos de leasing o período mínimo do contrato é o período que é 
necessário para que a sociedade seja reembolsada do capital investido, acres-
cido, naturalmente do correspondente proveito. Ou seja, o contrato de leasing 
é sempre desenhado no pressuposto de que a sociedade financeira será res-
sarcida do capital investido e dos correspondentes juros.

Se o cliente não quiser cumprir o contrato até ao fim, a sociedade finan-
ceira, no mínimo irá impor o pagamento de uma penalização correspondente 
a uma percentagem do valor das rendas vincendas. Da mesma forma que o 
pagamento antecipado da dívida também, em regra, pode dar origem a uma 
penalização.

Não deixa de ser ainda interessante notar que, para efeitos de registo con-
tabilístico, nos termos da Norma Contabilística e de Relato Financeiro 9, dis-
tinguem-se as locações financeiras e operacionais exactamente atendendo à 
extensão até à qual os riscos e vantagens inerentes à posse de um activo locado 
permanecem no locador ou no locatário. 

Por último note-se que, como salienta Gravato Morais, o termo «renda» 
está associado ao pagamento de uma prestação relativa a um imóvel, tendo, 
no caso da locação financeira um cariz diverso11. As rendas na locação finan-
ceira não são locatícias, afastando se do conceito de renda próprio da locação 

10 Cfr. Diogo Leite de Campos, “ Locação Financeira (leasing) e Locação”, op. cit..
11 Cfr. Fernando Gravato Morais, Manual da Locação Financeira, op. cit., p. 105.
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simples. Através delas o locatário paga o “preço” da compra e venda, custos, 
juros, riscos do crédito e lucro da sociedade de leasing que, obtém o reem-
bolso do financiamento feito. Neste sentido, a jurisprudência também se pro-
nuncia no sentido da maioria dos autores relativamente à definição de renda 
no contrato de locação financeira. 

Registe-se por último um aspecto bastante relevante: nos contratos build 
to suit, embora estejamos sempre presente uma participação activa do senho-
rio mediante uma adaptação do imóvel às necessidades do arrendatário, tal 
grau de adaptação varia, podendo ir desde a construção do imóvel a pedido 
com escolha de terreno e projecto de arquitectura, como na situação contro-
vertida, até a uma adaptação mais simples. Isto é, o grau de intervenção do 
senhorio nos contratos buil to suit é variável, podendo, como tal, apresentar 
uma conexão distinta com o aspecto da cedência do gozo do imóvel, daí, mais 
recentemente, como veremos, o Tribunal de Justiça da União Europeia ter-se 
pronunciado de forma distinta em casos onde a preponderância do aspecto 
activo da construção é menos evidente, concluindo estarmos perante uma 
locação isenta, tendo tal entendimento sido seguido pela nossa Administra-
ção Fiscal.

3. Interpretação das normas – A relevância do princípio da prevalência 
da substância sob a forma

Interessa em particular, atenta a designação que as partes por vezes enten-
dem atribuir aos Contratos, aferir dos princípios de interpretação das nor-
mas para efeitos fiscais.

Como é sabido, foi legalmente acolhido o entendimento de que as nor-
mas tributárias devem ser interpretadas nos termos da teoria geral comum 
da interpretação das leis, sem quaisquer especialidades, tendo por base uma 
visão do Direito Fiscal como um ramo de direito autónomo e não especial ou 
excepcional12. 

O artigo 11º da Lei Geral Tributária (LGT) prescreve que na determina-
ção do sentido das normas fiscais e na qualificação dos factos a que as mes-

12 Neste sentido, nomeadamente, Alberto Xavier, Manual de Direito Fiscal, Lisboa, 1974,  
pp. 171-173.
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mas se aplicam são observadas as regras e princípios gerais de interpretação 
e aplicação das leis, tal como se passa a transcrever:

«1 – Na determinação do sentido das normas fiscais e na qualificação dos factos 
a que as mesmas se aplicam são observadas as regras e princípios gerais de interpre-
tação e aplicação das leis.

2 – Sempre que, nas normas fiscais, se empreguem termos próprios de outros 
ramos de direito, devem os mesmos ser interpretados no mesmo sentido daquele que 
aí têm, salvo se outro decorrer directamente da lei.

3 – Persistindo a dúvida sobre o sentido das normas de incidência a aplicar, deve 
atender-se à substância económica dos factos tributários.»

Ora, o nº 1 do artigo 9º do Código Civil é claro quando determina que a 
interpretação não deve apenas cingir-se à letra da lei (elemento literal ou gra-
matical), mas sim reconstituir a partir dos textos o pensamento legislativo 
(ratio legis), tendo em conta a unidade do sistema (elemento sistemático), as 
circunstâncias em que a lei foi elaborada (elemento teleológico) e as condi-
ções específicas do tempo em que é aplicada (elemento histórico).

Estas são as regras internas que deverão presidir à interpretação das rea-
lidades em causa.

A letra da lei é o ponto de partida da interpretação e cabe-lhe, desde logo, 
como assinala Baptista Machado, uma função negativa: eliminar aqueles sen-
tidos que não tenham qualquer apoio ou, pelo menos, qualquer correspon-
dência ou ressonância nas palavras da lei.

Sendo a letra da lei, incontornável, há que atender ao disposto no nº 2 do 
artigo 9º do Código Civil13, onde, como referimos, se dispõe que, “não pode, 
porém, ser considerado pelo intérprete o pensamento legislativo que não tenha na letra 
da lei um mínimo de correspondência verbal, ainda que imperfeitamente expresso.”

Mas importa ir para além da letra da lei. Toda a norma de direito tem uma 
função e uma finalidade, um escopo a realizar, e repousa numa certa ratio juris, 
num fundamento jurídico. E, por isso, deve ser entendida, interpretada, no 
sentido que melhor responde e mais se aproxima do escopo, da finalidade a 
que se acha votada.

Como refere Baptista Machado, “se o texto comporta apenas um sentido, é esse o 
sentido da norma”; “na falta de outros elementos que induzam à eleição do sentido menos 

13 Aplicável por força do referido nº 1 do artigo 11º da LGT.
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imediato do texto, o intérprete deve optar em princípio por aquele sentido que melhor e 
mais imediatamente corresponde ao significado natural das expressões verbais utilizadas.”14

É certo que o Código Civil, após acolher o elemento literal como ponto de 
partida da interpretação, determina que o intérprete presumirá que o legis-
lador “soube exprimir o seu pensamento em termos adequados” (nº 3 do artigo 9º) e 
determina que a “interpretação não deve cingir-se à letra da lei, mas reconstituir a 
partir dos textos o pensamento legislativo” (nº 1 do artigo 9º). 

Conforme nos ensina ainda Baptista Machado quanto ao elemento tele-
ológico, “Consiste este elemento na razão de ser da lei (ratio legis), no fim visado pelo 
legislador ao elaborar a norma. O conhecimento deste fim, sobretudo quando acompa-
nhado do conhecimento das circunstâncias (políticas, sociais, económicas, morais, etc.,) 
em que a norma foi elaborada ou da conjuntura político-económico social que motivou 
a “decisão” legislativa (occasio legis) constitui um subsídio da maior importância para 
determinar o sentido da norma.

Basta lembrar que o esclarecimento da ratio legis nos revela a “valoração” ou ponde-
ração dos diversos interesses que a norma regula e, portanto, o peso relativo desses inte-
resses, a opção entre eles traduzida pela opção que a norma exprime.”15 

Ou seja, na determinação do sentido jurídico-normativo da norma fiscal 
atender-se-á aos respectivos sentido e fim, procedendo-se, em suma, a uma 
interpretação teleológica da mesma, obediente aos cânones gerais da her-
menêutica jurídica. 

Mas importa notar que a interpretação das normas fiscais deve também 
ancorar-se no princípio da prevalência da substância sobre a forma, consa-
grado expressamente no artigo 11º, nº 3, da Lei Geral Tributária, ao prever 
que, persistindo a dúvida sobre o sentido das normas de incidência a aplicar, 
deve atender-se à substância económica dos factos tributários.

Como salienta Saldanha Sanches, “Em direito fiscal, com vista a reduzir a rele-
vância da vontade do sujeito passivo na distribuição dos encargos tributários, vigora o 

14 Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador, Coimbra, 1983, p. 182. Sobre a aplicação das 
normas fiscais veja-se Clotilde Celorico Palma, “Interpretação das normas fiscais”, Fisco 
nº 68, Novembro, 1994 e “As tributações autónomas vistas pelo Tribunal Constitucional – 
Comentário ao Acórdão nº 310/2012, de 20 de Junho de 2012”, Revista de Finanças Públicas e 
Direito Fiscal, Ano V, nº 2, Verão 2012 e Clotilde Celorico Palma e António Carlos dos Santos, 
“Os princípios da proteção da confiança legítima e da não retroatividade das normas tributárias 
em tempos de crise: o caso português”, Revista do Instituto do Direito Brasileiro da Faculdade de 
Direito da Universidade de Lisboa – RIDB 16º número (2013/4). 
15 J. Baptista Machado, idem, pp. 182 e 183.
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princípio da prevalência da substância sobre a forma. Este princípio surgiu na contabi-
lidade, consagrado no Plano Oficial de Contabilidade como critério de decisão contabi-
lística possível para evitar que o formalismo jurídico se torne obstáculo a que o balanço 
reflicta com exactidão a situação patrimonial da empresa. Trata-se de conferir equiva-
lência económica a certos efeitos jurídicos, o que conduz, por exemplo, a que, no direito 
do balanço, o bem obtido em locação financeira seja tratado do mesmo modo que o bem 
adquirido em regime de propriedade plena pela empresa.” 16

A aplicação deste princípio, nomeadamente nos nossos tribunais, tem 
sido suscitada com particular acuidade do campo contabilístico. Mas con-
vém reforçar que o mesmo é de aplicação geral e vai muito além das normas 
contabilísticas. 

Como afirmado em Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul 
(TCAS) de 19 de Fevereiro de 2015 (Rel. Bárbara Tavares Teles), Proc. 
07918/14, “…o intérprete da lei fiscal não pode deixar de atender à substância econó-
mica dos factos tributários, isto porque, como frequentemente se acentua, o que efecti-
vamente importa ao direito fiscal são as realidades económicas, as situações reais que 
expressam a percepção de rendimento ou a capacidade contributiva e não as meras rou-
pagens com que, por vezes, se apresentam exteriormente”. Por outras palavras, “ao 
direito fiscal interessa mais a substância do que a forma”17 e o intérprete e aplicador 
da lei deve ter sempre este ditame como pano de fundo da sua actuação, como 
se reconhece expressamente no Acórdão do TCAS de 13 de Maio de 2003. 

Assim tem igualmente decidido o Tribunal Arbitral. 
São várias as manifestações deste princípio na legislação fiscal.
Embora sob outra denominação, parece-nos que este princípio constitui, 

na verdade, uma exigência já decorrente do princípio da boa-fé, que impõe 
a primazia da materialidade subjacente e que é transversal a todo o ordena-
mento jurídico. 

Com efeito, o princípio da boa-fé, da mesma maneira que reclama a pro-
tecção das legítimas expectativas dos sujeitos jurídicos privados, exige, mais 
amplamente, a obtenção de soluções efectivas. Em particular, resulta do prin-
cípio da primazia da materialidade subjacente que o Estado tem de fazer uso 
dos seus poderes em termos que correspondam, substantivamente, às finali-
dades que o ordenamento jurídico teve em vista com a sua atribuição. 

16 Cfr. Saldanha Sanches, Abuso de Direito em Matéria Fiscal: Natureza, Alcance e Limites, CTF 
nº 398, pp. 12 e ss..
17 Cfr. Acórdão do TCAS de 13 de Maio de 2003 (Rel. João António Torrão), Proc. 00140/03. 
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Na situação que nos compete analisar, como iremos ver, impõe-se averi-
guar, à luz da concreta teleologia da norma de isenção em apreço (i.e., da sua 
“decisória e particular ratio legis”18) e dos princípios normativo-jurídicos que a 
fundamentam (i.e., da sua “sistemático-normativa ratio juris”19), qual o sentido 
e alcance que deverá assumir a isenção das operações de locação de imóveis.

Delimitar o sentido e o âmbito de uma norma é, essencial, se não mesmo 
exclusivamente, uma tarefa interpretativa. Serão estes os princípios interpre-
tativos que irão enquadrar o nosso raciocínio.

Estando nós perante um imposto de matriz comunitária interessa em par-
ticular aferir como no plano do Direito da União Europeia se deve interpre-
tar o normativo em causa.

4. Quadro legal na Directiva IVA e no Código do IVA

4.1. A isenção da locação de bens imóveis na Directiva IVA 

Foi com a Sexta Directiva20 que se procurou uniformizar as isenções nas tran-
sacções internas que os Estados membros poderiam conceder, dado que na 
Segunda Directiva21 esta matéria foi deixada ao critério exclusivo do legisla-
dor nacional22.

A principal preocupação subjacente ao regime das isenções previsto na 
Sexta Directiva foi a de estabelecer uma lista comum de isenções de forma a 
tornar possível, tal como resulta do seu preâmbulo, que os recursos próprios 
sejam cobrados de modo uniforme em todos os Estados membros. 

18 Castanheira Neves, Metodologia Jurídica. Problemas fundamentais, Coimbra, 1993, p.191. 
19 Castanheira Neves, idem, p. 191.
20 Directiva nº 77/388/CEE, do Conselho, de 17 de Maio de 1977, publicada no JO nº L 145, 
de 13.6.77.
21 Directiva nº 67/228/CEE, do Conselho, de 11 de Abril de 1967, que instituiu o primeiro 
sistema comum do IVA na Comunidade Económica Europeia (JO L 71, de 14.03.1967).
22 Sobre as isenções em IVA e as isenções na saúde veja-se, da autora, «A interpretação das 
normas de isenção de IVA pelo Tribunal de Justiça da União Europeia – algumas notas”, Revista 
Temas de direito tributário – IRC, IVA e IRS [Em linha]. Lisboa, Centro de Estudos Judiciários, 
2016 e da autora, em co-autoria com Xavier de Basto, “A renúncia à isenção de IVA por parte 
de laboratórios de análises clínicas e estabelecimentos afins – a propósito de alguns Acórdãos 
do Tribunal de Justiça da União Europeia”, Revista de Finanças Públicas e Direito Fiscal, Ano 
VIII, número 1 – Primavera, 2015.
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Assim, essencialmente por motivos de ordem social, cultural e política, 
a Directiva IVA23 prevê uma série de isenções, que, todavia, se aplicam a um 
conjunto, apesar de tudo, restrito de operações, dada a base de incidência 
alargada do IVA24. 

Na Directiva IVA a regulamentação das isenções encontra-se sistematizada 
distinguindo “isenções em benefício de certas actividades de interesse geral”, “isenções 
em benefício de outras actividades” (isenções internas), “isenções relacionadas com 
as operações intracomunitárias e isenções na importação”, “isenções na exportação”, 
“isenções aplicáveis aos transportes internacionais”, “isenções aplicáveis a determina-
das operações assimiladas a exportações”, “isenções aplicáveis a prestações de serviços 
efectuadas por intermediários” e “isenções aplicáveis a operações relacionadas com o 
tráfego internacional de bens”. 

Note-se que, como se salienta nos Princípios Gerais do anteprojecto do IVA, 
«as isenções, porque afectam sempre a neutralidade do imposto, devem ser reduzidas ao 
mínimo e, quando concedidas, devem sê-lo, tanto quanto possível, apenas na última 
fase do circuito económico.» 25

Tal como reconhece Vítor Loureiro e Silva, a qualificação em sede do IVA 
das operações ditas compostas, de que são exemplo as operações que envol-
vem a cedência do gozo temporário de um imóvel acompanhadas, simultane-
amente, do fornecimento de bens e/ou serviços, não se afigura linear26. E tal 

23 Directiva 2006/112/CE, do Conselho, de 28 de Novembro de 2006, relativa ao sistema 
comum do imposto sobre o valor acrescentado (adiante designada Directiva IVA). Publicada 
no JO nº L 347, de 11 de Dezembro de 2006. Essencialmente, esta Directiva veio reformular 
o texto da Sexta Directiva (trata-se de uma reformulação basicamente formal, atendendo ao 
facto de o seu texto se encontrar excessivamente denso, dadas as sucessivas alterações que 
lhe foram introduzidas desde a sua aprovação). Com a reformulação passou a ter 414 artigos 
(tinha 53). Note-se, todavia, que foram revogadas várias directivas de IVA, pelo que poderemos 
passar a designar a “nova” Directiva, abreviadamente, como Directiva IVA (a Directiva base 
do sistema comum vigente). 
24 Sobre as características fundamentais deste tributo, vide Xavier de Basto, A tributação do 
consumo e a sua coordenação a nível internacional, Lições sobre a harmonização fiscal na Comunidade 
Económica Europeia, CCTF nº 164, Lisboa 1991, pp. 39-73 e Clotilde Celorico Palma, Introdução 
ao Imposto sobre o Valor Acrescentado, 6ª edição, Almedina, Setembro de 2014, pp. 19-34.
25 Princípios Gerais do anteprojecto do IVA, Ministério das Finanças e do Plano, Direcção Geral 
das Contribuições e Impostos, Núcleo do Imposto sobre o Valor Acrescentado, Rei dos 
Livros, Lisboa, 1984, p. 27.
26 In “Locação de bens imóveis e operações compostas: os mais recentes desenvolvimentos na 
jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia e na posição da Autoridade Tributária 
e Aduaneira”, Revista Electrónica da Associação Fiscal Portuguesa, 2020, II:1, p.3.
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facto deve-se, precisamente, à velha problemática da qualificação das opera-
ções e às dúvidas que se suscitam à sua volta.

Como é sabido, o arrendamento de imóveis consubstancia uma presta-
ção de serviços relacionada com imóveis, nos termos da alínea h) do nº 2 do 
31º-A do Regulamento de Execução (UE) nº 282/2011, do Conselho, de 15 
de Março (com a alteração efectuada pelo Regulamento de Execução (UE) 
nº 1042/2013, do Conselho, de 7 de Outubro). 

Dos termos conjugados dos artigos 1º, nº 1, alínea a) e 4º, nº 1, do CIVA, 
resulta que estão sujeitas a imposto as prestações de serviços efectuadas em 
território nacional, a título oneroso, por um sujeito passivo agindo como tal. 
Com efeito, de acordo com o artigo 4º do Código do IVA (CIVA), em confor-
midade com as regras do Direito da UE, o conceito de prestação de serviços 
é para efeitos de IVA um conceito residual, sendo consideradas como tal as 
“operações efetuadas a título oneroso que não constituem transmissões, aquisições intra-
comunitárias ou importação de bens.”

Neste contexto, a disponibilização temporária de um bem imóvel por um 
sujeito passivo a outro, mediante o pagamento de uma contrapartida por este 
último – i.e., a locação de bem imóvel – consubstancia uma prestação de ser-
viços sujeita a IVA, nos termos do conceito residual de prestação de serviços 
acolhido na aludida disposição legal.

A isenção em apreço resulta da transposição para o ordenamento jurídico 
português da alínea l) do nº 1 do artigo 135º da Directiva IVA, que obriga os 
Estados membros a isentar de IVA a locação de imóveis excepto as locações 
previstas no nº 2 do artigo 135º da mesma Directiva.

O artigo 135º, nº 1, alínea l), da Directiva IVA a que correspondia o artigo 
13º B, b), da Sexta Diretiva, isenta de IVA a “locação de bens imóveis”.

O nº 2 do mesmo artigo exclui da isenção um conjunto de operações, a saber:

a) As operações de alojamento, tal como definidas na legislação dos Estados-
-Membros, realizadas no âmbito do sector hoteleiro ou de sectores com funções aná-
logas, incluindo as locações de campos de férias ou de terrenos para campismo;

b) A locação de áreas destinadas ao estacionamento de veículos;
c) A locação de equipamento e de maquinaria de instalação fixa;
d) A locação de cofres-fortes.

De notar desde logo que o conceito de “locação de bens imóveis”, utilizado 
na referida alínea l) do nº 1 do artigo 135º da Directiva IVA não foi objecto 
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de qualquer definição legal prevista nesta Directiva, nem na anterior Sexta 
Diretiva. 

Não é definido na Directiva IVA, nem no CIVA, o que deve entender-se por 
«locação de bens imóveis», nem há uma remissão para os direitos nacionais, pelo 
que o preenchimento desse conceito deverá ser efectuado tendo em conta a 
jurisprudência do TJUE.

Assim, como iremos mais desenvolvidamente analisar, o conceito de loca-
ção de imóveis reporta-se à cedência do gozo temporário de um espaço imo-
biliário mediante retribuição, considerando o TJUE, no seu Acórdão de 12 
de Junho de 2013 proferido no Caso Sinclair Collis Ltd 27, que «resulta de juris-
prudência assente que, por um lado, a característica fundamental da locação de bens 
imóveis na acepção do artigo 13º, B, alínea b), da Sexta Directiva consiste em conferir 
ao interessado, por um período acordado e em contrapartida de remuneração, o direito 
de ocupar um imóvel como se fosse o proprietário e de excluir qualquer outra pessoa do 
benefício desse direito (v., neste sentido, acórdãos «Goed Wonen», já referido, nº 55, 
e de 9 de Outubro de 2001, Cantor Fitzgerald International, C-108/99, Colect., p. 
I-7257, nº 21)».

Tal como elucida a Comissão Europeia, os Estados membros da então 
Comunidade Económica Europeia isentavam a locação de bens imóveis por 
motivos técnicos, económicos e sociais, mas os motivos que militam a favor 
da isenção genérica consagrada para a locação de imóveis para habitação e 
de terrenos agrícolas, não colhem no contexto do sector hoteleiro e no caso 
de negócios industriais e comerciais28.

A isenção da locação de bens imóveis insere-se na tipologia das denomi-
nadas “isenções técnicas”, cujas razões que determinam a sua aplicação são, 
em maior ou menor medida, de ordem técnica e respeitam, sobretudo, a difi-
culdades administrativas de inserção da actividade no campo de aplicação do 
IVA ou à natureza especial das operações.

Como nos elucida o Professor Xavier de Basto, 

“…só quanto à locação de imóveis, isto é, ao arrendamento, militam fortes razões 
técnicas a impor a exoneração”, daí o legislador comunitário ter tido necessidade de 

27 Acórdão de 12 de Junho de 2013, Caso Sinclair Collis Ltd, Proc. C-275/01.
28 Comission des Communautes Europeennes, COM (73) 950 final, Bruxelles, le 20 juin 1973, 
Proposition de la sixième directive du Conseil en matière d`harmonisation des législations des Etats 
membres relatives aux taxes sur le chifre d`affaires – Systèm commun de taxe sur la taxe sur la valeur 
ajoutée: Assiette uniforme, p.16.
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prevêr excepções, para operações que “ não são, com efeito, frequentemente efectu-
adas por particulares, sem estrutura organizacional adequada ao funcionamento 
do imposto. Ora é essa a razão fundamental porque a directiva manda isentar o 
arrendamento: em muitas situações, se não mesmo na maior parte delas, o senho-
rio, prestador de serviços, para efeitos de IVA, é um particular e não uma empresa 
ou uma organização produtiva.

(…) 
Se não fosse a isenção, haveria aplicação do IVA a todas as situações de arren-

damento, o que traria para o campo de aplicação efectiva do imposto uma multidão 
de sujeitos passivos, tornando muito problemáticas a administração e a fiscalização.

É claro também que a isenção do arrendamento – explicada assim pela impra-
ticabilidade de tributar as rendas recebidas pelos senhorios “particulares” – tem de 
estender-se às situações em que o senhorio é uma empresa, sob pena de se provocarem 
distorções de tratamento fiscal e convite a “economia subterrânea.

(…)
Uma outra razão técnica, de índole diferente, pode adiantar-se para justificar a 

isenção. Tem ela a ver com a própria lógica da tributação do consumo e com preo-
cupações de neutralidade no seu tratamento fiscal. Tributar as rendas de casas sem, 
ao mesmo tempo, tributar o valor do consumo que os que habitam casa própria dela 
retiram, seria discriminar contra os arrendatários em benefício dos proprietários. 
Na impossibilidade de gravar, com IVA, a “renda presumida” (imputed Tem) destes 
últimos, impõe-se a isenção da locação de imóveis, conseguindo-se, desse modo, um 
tratamento neutro do “consumo de habitação.” 29

Estamos perante uma isenção incompleta, simples, parcial ou que não 
confere o direito à dedução do imposto suportado, podendo, assim, ser pena-
lizadora afectando a neutralidade do imposto, pelo que a Directiva IVA pos-
sibilita que os Estados membros possam prever a renúncia e a aplicação das 
regras gerais do imposto, possibilitando-se a dedução do imposto suportado. 
Com efeito, quando as operações isentas se efectuam entre sujeitos passivos 
interrompe-se a cadeia de deduções e geram-se efeitos cumulativos. Assim, 
o interesse dos regimes de opção pela tributação concentra-se, sobretudo, na 
zona das operações entre sujeitos passivos.

No que se refere à locação de bens imóveis, a opção é aproveitada por vários 
Estados membros, entre eles Portugal, sendo geralmente consentida apenas 

29 A tributação do consumo e a sua coordenação a nível internacional, Lições sobre a harmonização fiscal 
na Comunidade Económica Europeia, op. cit., pp. 255 e ss.
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