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DATA RELEVANTE, PARA EFEITOS DE IRS, DA 
AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DO DIREITO REAL DE 

PROPRIEDADE POR USUCAPIÃO 

1.  De harmonia com o disposto no art.º 1316.º do Código Civil (CC), integrado no 
Capítulo II do Direito das Coisas – Aquisição da propriedade, sob a epígrafe Mo-
dos de aquisição, o direito de propriedade adquire-se por contrato, sucessão por 
morte, usucapião, ocupação, acessão e demais modos previstos na lei. Interessa-
nos aqui a usucapião enquanto modo de aquisição originária da propriedade.

2.  A posse do direito de propriedade ou de outros direitos reais de gozo, mantida 
por certo lapso de tempo, faculta ao possuidor, salvo disposição em contrário, a 
aquisição do direito a cujo exercício corresponde a sua atuação: é o que se chama 
usucapião. É o art.º 1287.º do CC que assim dispõe.

3. E para finalizar esta pequena introdução socorremo-nos do art.º 1251.º do CC 
que nos dá a seguinte noção de posse: posse é o poder que se manifesta quando 
alguém atua por forma correspondente ao direito de propriedade.

4. A questão sob escrutínio é a de saber, na ausência de qualquer norma que, para 
efeitos de IRS, determine expressamente a data de aquisição da propriedade por 
usucapião relevante para efeitos do(s)  regime(s)  aplicável(eis)  para determinação 
das mais-valias  (o regime de delimitação negativa de incidência consagrado no 
art.º 5.º do Decreto-Lei que aprova o Código ou o regime de sujeição normal a 
imposto nos termos do artigo 10.º do Código), qual aquela que nos parece, fun-
dadamente, ser de adotar.

5. Lateraliza-se o problema com uma referência ao Imposto do Selo (IS). De facto, 
a aquisição originária (civil) da propriedade por usucapião é, “para efeitos da verba 
1.2 da Tabela Geral” (e não para outros efeitos), assimilada a uma transmissão gra-
tuita. Obviamente o facto tributário só ocorre no momento em que o documento 
que a titula (escritura de justificação notarial, sentença proferida em ação de justi-
ficação judicial ou decisão proferida em processo de justificação nos termos do 
Código do Registo Predial), quando estes documentos se tornarem definitivos. No 
IS não são relevantes outros elementos constitutivos da usucapião, como a posse e 
o decurso de certo lapso de tempo, para efeitos de determinação da incidência e 
da constituição do facto gerador.

6. Posto isto, e descartando desde já a solução decorrente do imposto do selo (data 
de aquisição igual a data da verificação do facto gerador), subsistem, como alterna-
tivas, tratando-se de direitos reais sobre imóveis, o momento a partir do qual é 
possível  invocar a usucapião (20 anos de posse)  ou a data em que se iniciou a 
posse, com a variante da data a partir da qual é possível comprovar a posse.

7.  Vamos a seguir elencar a posição jurisprudencial, a posição da AT e a posição 
doutrinária conhecidas sobre a resolução do problema.

8. A posição  jurisprudencial,  tirada  no  Acórdão  do  STA n.º  01072,  de 
30-01-2013, exprime-se nos seguintes termos: Tratando-se de aquisição por usucapião, a 
não sujeição a IRS dos ganhos obtidos com a alienação do prédio depende da prova de que na 
data da entrada em vigor do CIRS o alienante já podia invocar a usucapião, ainda que a 
escritura de justificação notarial tenha sido efetuada em data posterior (sublinhado nosso).
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EDITORIAL
A “logorreia  orçamental”  está  patente no 
número  inusitado  de  propostas  de  alte- 
ração à proposta governamental de Orça-
mento de Estado que, segundo os meios de 
comunicação social, foram apresentadas. A 
questão não é nova, mas deve ser revisita-
da:  tem a Comissão do Orçamento e Fi-
nanças capacidade (humana e material) de 
discutir,  analisar  aprofundadamente  e 
votar  convictamente,  nem  20  segundos 
para  cada  uma  (!),  essa  panóplia  de  pro-
postas?  Se a  resposta  fosse afirmativa,  os 
Deputados  que  a  integram deveriam ter 
direito  a  um  mês  de  férias  extra.  Mas 
como,  honestamente,  é  impossível  sê-lo, 
então  estamos  perante  uma  tarefa  cujos 
frutos  são  questionáveis.  A vários  níveis, 
incluindo  os  da  coerência  e  consistência 
legislativas.  É  o  que  decorre  do  que  se 
passou  nos  anos  anteriores.  E  que  não 
dignifica a essencial função legislativa cujo 
epicentro está no Parlamento.
No  âmbito  dessas  propostas  refere-se  a 
que visa alterar o Regime dos Residentes 
não Habituais. O Partido proponente não 
resistiu ao cerco que lhe foi movido. E aí 
está ela (Proposta 1144C-3) em toda a sua 
opulência.
Não  são,  certamente,  razões  de  ordem 
técnica que subjazem à Proposta. E não se 
fale  de  “pressão  internacional”:  esta  re-
solve-se negociando com quem a faz.  Há 
regimes  idênticos  por  toda  a  União  Eu-
ropeia  e  fora  dela.  Mas  há  “países  in-
tocáveis”  e  “países  permeáveis”.  Portugal 
integra o segundo grupo.
Para além da complicação que a alteração 
proposta  comporta  ao  meter  no  mesmo 
“saco” pensões (e não rendimentos de pensões 
como nela  se  escreve)  e  rendimentos  do 
trabalho  dependente,  está  a  criar  um 
precedente que, uns por pressão motivada 
pela concorrência fiscal, outros por razões 
que  nem  sequer  se  percebem  (o  RNH 
“custa-nos” muito em benefícios fiscais?!!! 
E  não  nos  traz  nada  em  benefícios 
económicos, financeiros e sociais?!!!), pode 
vir a inutilizar um regime fiscal preferen-
cial  competitivo  que  Portugal,  em  boa 
hora, há uma década, adotou. 

CIRCULAR 
N. Pinto Fernandes, M. Faustino & J. Durão, Consultores Fiscais, Lda. 
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9.  Ainda no âmbito da posição jurisprudencial, não pode deixar de referir-
se a que emana da decisão de 15-02-2015, proferida no CAAD, Processo 565/2015-
T: À face do direito civil, a aquisição por usucapião considera-se efectuada na data do início 
da posse nos termos dos artigos 1288.º e 1317.º, alínea c), do Código Civil, pelo que é esta 
a data de aquisição relevante para efeitos de mais-valias em IRS (negrito 
nosso). Pode consultar-se o processo para maior fundamentação.

10. No  âmbito  da  AT  não  temos,  infelizmente,  um  entendimento  geral  e    
abstrato divulgado pelo meio próprio, ao qual ela ficaria vinculada. Com todas as 
contingências que isso envolve, designadamente o facto de ter sido adotado num 
caso concreto e ter “prazo de validade, parece poder extrair-se da Informação 
Vinculativa prestada no Proc.º 4468/2017, de 09-01-2018, a seguinte posição: No 
caso de aquisição por usucapião, embora a data a considerar como de aquisição seja a da 
alegada posse, o artigo 1296.º do Código Civil estabelece que 20 anos contados da data da 
escritura de justificação bastam para que a usucapião se possa considerar como verificada 
nos casos em que não haja registo do título nem da mera posse do bem. Do que decorre, face à 
escritura de justificação do ano de 2001, que o prédio urbano, não descrito na competente 
conservatória do Registo Predial, deva ser considerado como adquirido na data limite de 
novembro de 1981 (sublinhado nosso).

11.  A doutrina  tributária  –  referimo-nos  a  JOSÉ  MARIA PIRES,  in  A 
aquisição de imóveis por usucapião no regime das mais-valias do IRS, APOTEC, Jornal 
de Contabilidade, mar/abr 2019, já na CONCLUSÃO – A relevância constitutiva 
da data da posse e da data do início da posse, pronuncia-se nos seguintes termos: Depois de 
exercido o direito à aquisição por usucapião, o artigo 1288.º do Código Civil estabelece que 
os efeitos da constituição do direito real correspondente retroagem à data do início da posse. 
Compreende-se que assim seja, para que exista uma continuidade na titularidade dos bens, 
sem lacunas nem hiatos temporais. Mas a lei civil vai mais longe do que isso e estabelece, na 
alínea c) do artigo 1317 do Código Civil, que o direito real se considera adquirido na data 
em que se iniciou a posse. Essa norma tem a força suficiente para se impor ao 
regime do IRS e para determinar a data de aquisição (negrito nosso).

12. Posição adotada:  no quadro descrito,  assumimos como válida a  posição 
adotada no suprarreferido Processo 565/2015-T, do CAAD, com a precisão efetu-
ada por José Maria  Pires:  não basta a  invocação da mera posse,  é  necessário 
adquirir o direito real correspondente através de algum dos instrumentos legal-
mente previstos para o efeito. De resto, neste sentido se pronunciava já o Pare-
cer Jurídico n.º 452, de 3 de outubro, da Direção de Serviços Jurídicos e do Con-
tencioso,  transcrito  integralmente  no  Processo  565/2015-T,  do  CAAD  e, 
aparentemente, em harmonia com o que a DSIRS então entendia.

13. Salvaguarda-se, no entanto, o facto de a AT poder exigir a comprovação da 
data do início da posse declarada. Não se ignora que, nos termos do n.º 1 do 
artigo 371.º do Código Civil, “Os documentos autênticos fazem prova plena dos 
factos que referem como praticados pela autoridade ou oficial  público,  assim 
como os factos que neles são atestados com base nas percepções da entidade 
documentadora; os meros juízos pessoais do documentador só valem como ele-
mentos sujeitos à livre apreciação do julgador”. Mas VAZ SERRA, in RLJ n.º 
111.º  -  302,  esclarece  que  “Os  documentos  em que  o  documentador  (v.g.,  o 
Notário) atesta determinados factos só provam plenamente o que neles é atesta-
do com base naquilo de que o documentador se certificou com os seus sentidos. 
Assim, o documento não prova plenamente a sinceridade dos factos atestados 
pelo documentador ou a sua validade e eficácia jurídica, dado que disso não po-
dia o documentador aperceber-se. Daí que o documento, provando plenamente 
terem sido feitas ao notário as declarações atestadas, não prova plenamente que 
essas declarações sejam válidas e eficazes”.

14. Em síntese: vale como data de aquisição para efeitos de IRS a data da posse 
devidamente comprovada, ou a data a partir da qual se possa comprovar a posse, 
desde que exista e seja válido título de aquisição por usucapião. Na impossibili-
dade de se poder comprovar a data de início da posse,  aceita-se como boa a 
solução preconizada pela AT –  a propriedade é adquirida no primeiro dia dos 
vinte anos anteriores à data em que tornar válido o título justificativo da usu-
capião. 
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  Novas Fiscais

Portaria n.º 27/2020, de 31/01 - Procede à atua-
lização  anual  do  valor  do  indexante  dos  apoios 
sociais (IAS)

Acórdão  do  Tribunal  Constitucional  n.º 
774/2019  -  DR de  27/01  -  Declara  a  inconstitu-
cionalidade, com força obrigatória geral, da norma 
constante do n.º  2  do artigo 398.º  do Código das 
Sociedades  Comerciais,  aprovado  pelo Decreto-
Lei n.º 262/86, de 2 de setembro, na parte em que 
determina  a  extinção  do  contrato  de  trabalho, 
celebrado há menos de um ano, de titular que seja 
designado administrador da sociedade empregado-
ra, por violação do disposto na alínea d) do artigo 
55.º e na alínea a) do n.º 2 do artigo 57.º da Constitu-
ição, na redação vigente à data em que a norma foi 
editada  (Lei  Constitucional  n.º  1/82,  de  30  de 
setembro);  limita  os  efeitos  da  inconstitucionali-
dade, de modo a que se produzam apenas a partir 
da publicação do presente Acórdão

Portaria  n.º  19-A/2020,  de  24/01  -  Aprova  o 
procedimento e prazo extraordinários para a parti-
cipação de rendas prevista no n.º 3 do artigo 15.º-N 
do Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro, 
relativa  ao  ano de  2019 e  procede à  alteração do 
artigo  5.º  da Portaria  n.º  406/2019,  de  20  de 
dezembro

Despacho n.º 785/2020, - DR II Série de 21/01 - 
Aprova  as  tabelas  de  retenção  na  fonte  sobre 
rendimentos  do  trabalho  dependente  e  pensões 
auferidas  por  titulares  residentes  no  continente 
para vigorarem durante o ano de 2020 

Aviso n.º 8/2020, de 14/01 - Entrada em vigor do 
Acordo entre a República Portuguesa e a República 
de Angola sobre Assistência Administrativa Mútua 
e Cooperação em Matéria Fiscal, assinado em Lu-
anda, a 18 de setembro de 2018

Portaria n.º 3/2020, de 13/01 - Fixa o valor médio 
de construção por metro quadrado, para efeitos do 
artigo 39.º do Código do Imposto Municipal sobre 
Imóveis, a vigorar no ano de 2020

Declaração de Retificação n.º  1-A/2020 -  De-
claração de retificação do Decreto do Presidente 
da República n.º 70/2019, de 14 de novembro, que 
ratifica a Convenção Multilateral para a Aplicação 
das Medidas Relativas às Convenções Fiscais Desti-
nadas  a  Prevenir  a  Erosão da  Base  Tributária  e  a 
Transferência de Lucros, adotada em Paris, em 24 
de novembro de 2016

Declaração de Retificação n.º 1-B/2020 -  De-
claração de retificação da Resolução da Assembleia 
da  República  n.º  225/2019,  de  14  de  novembro, 
«Aprova a Convenção Multilateral para a Aplicação 
das Medidas Relativas às Convenções Fiscais Desti-
nadas  a  Prevenir  a  Erosão da  Base  Tributária  e  a 
Transferência de Lucros, adotada em Paris, em 24 
de novembro de 2016»

Decreto-Lei n.º 1/2020, de 9/01 - Cria o direito 
real de habitação duradoura 

Ofício-circulado  n.º  20216/2020,  de  13/01  - 
DSIRS - Alterações às declarações modelos 25, 37 
e 39.

.


