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ABUSO DE DIREITO
E ABUSOS DA JURISPRUDENCIA
SUPREbIO TRIBUNAL ADIbIINISTRATIVO

Acordam na 2." Secqzo do Supremo Tribunal Administrativo:
Inconformado com a sentenqa do T T I." Instancia do Porto que julgou procedente a
impugnaqiio deduzida por Central Investimentos. Sociedadr de Corretagem, SA. contra a liquidaqao de IRC e respectivos juros de mora, do ano de 1991, no rnontante global de 555.071$00,
veio a F." P." recorrer concluindo a sustentar que:
- em causa est5 a quest50 de saber se nas tmnsacqdes de titulos de dividas, efectuadas
entre a data de emiss5o e a respectiva data de vencimento e antes das alteraqoes introduzidas pelo DL n." 263192, de 21-1 1 , estava ou niio a impugnante obrigada a proceder h retenqiio na fonte do IRC no respeitante aos juros corridos:
- entendeu a sentenqa que o preqo da venda intercalar nunca se poderi traduzir num rendimento de capitais, antes tais ganhos tenam que ser qualificados corno mais-valias.
nBo havendo lugar a pagamento de imposto e retenqio na fonte;
- diferentemente a Rte. entende que o juro C urn rendimento de capitais, sejam ou nZo
os titulos detidos pela mesma pessoa, drsde a ernissio ate ao vencimento - a tributaqso do "juro corrido" ou "juro deconido" encontra-se previsto no art. 6.', n.' 1,
al. c), do CIRS e art. 75.", n." 6, do CIRC;
- a obriga~zotributiria ocorreu na data da alienaqio, que correspondeu h do vencimento dos juros, tendo a retenqiio tido lugar com a disposiciio do rendimento em
beneficio do vendedor;
- a tributaqao dos juros devidos aos t~tularesde obrigaqbes ou de titulos de divida
publica - quer antes quer depvis das alteraqdes introduzidas pelo DL n." 26319'3 tern apoio legal nos arts. 6.". n." 1, al. c ) , e 8.",
n." 3 ; do CIRS e no art. 75.". n." 1.
al. c), do CIRC. os juros siio considerados rendimentos de capitais, e corno tal est5o
sujeitos as normas de retenqzo na fonte;
- o DL n." 263192 nBo alterou a norma de incidcncia que sujeitava a tributaciio 0s rendimentos de capitais, dos juros de titulos da divida publica e obrigaqoes. apenas vein
explicitar o quadro legal vigente no dominio da qualificaqiio de tais rendimentos. adequar a regulamenta~5oe consagrur os mecanismos de control0 tendentes 5 percepqzc?
pelo Estado do imposto retido. ou seja. veio regular o "modus operandi" caracten\t~ci:
desta espicie de titulos e demais instrumentos de aplicaq5o financeiru em gerli:
- a circular n." 16189 da DGCI nio criou nem estabeleceu qualquer norma relevante
em matiria fiscal. esclareceu o modo como as entidades que realizam operaq6es fi!iar?-

ceiras podem proceder aos respectivos registos corn vista ao apuramento e entrega
do imposto retido;
- contrariamente ao decidido, a cornpra e venda de titulos no "mercado secundirio",
nZo configura uma cessjio da posiqlo contratual regulada pelo art. 424." do CCiv.
porquanto tal rnat6ria encontra-se regulada no CMVM, aprovado pelo DL n." 142-N91.
de 10-04 (arts. 3.", 5.", 47.". 52." e 77."). e no CSC (arts. 348." a 372.");
- a sentenqa recorrida violou o disposto nos arts. 6." e 8." do CIRS e no art. 75.O do CIRC.
N l o holive contra-alegaqdes.

0 Ex."O Magistrado do M. P. C de parecer que o recurso rnerece provimento, na medida
em que. estabelecendo o art. 6.O, al. c), do CIRS a tributaqlo para "outras formas de rernuneraqjio", nestas caem, necessariamente os "juros comdos". Por outro lado, o art. 75.O, n." 1, al. c),
estabelece que o IRC devido por rendimentos de capitais 6 object0 de retenqjio na fonte.
Finalmente. a sentenqa fixou no probatorio "0s titulos de divida adquiridos pela Rte. venciam
juros comdos". Aproximando este facto daquelas normas apura-se que, no caso, havia lugar
a retenqZo na fonte, pelo que, njio tendo sido efectuada, 6 legal a Iiquidaqjio do imposto em
falta e a dos juros compensatdrios pelo retardarnento.
A sentenqa recomda entendeu que a questjio subjacente ao recurso prendia-se corn a
natureza dos ganhos ocasionados corn a venda de titulos de divida, se seriam englobados na
categoria de rendimentos de capital ou em mais-valias.
Entendeu a sentenqa que, tratando-se de urn rendimento auferido pel0 alienante do titulo.
importa determinar em que categoria de rendirnentos se integra, para depois saber qual o
regime aplicavel e se e ou nlo sujeito a retenqlo na fonte.

0 "juro decomdo" niio era devido pelo adquirente do titulo, isto porque, nji0 era um
novo juro na medida em que njio era reconduzivel ao conceit0 de juro estabelecido no art. 212.":
n." 2, do CCivil e tambem nZo era urn rendimento de simples publicaqjio de capitais porque
nZo era subsumivel ao art. 6.O, al. o), do CIRS, porquanto a causa era outra que nlo a ced&ncia da disponibilidade de urn capital, fosse um contrato de rnutuo, pela aquisiqlo e detenqio
de um determinado activo financeiro ou qualquer outra. 0 "juro deconido" "era contrapartida
de uma cessaqlo de capitais (alienaqjio do titulo), pois o juro foi pago pelo adquirente, a
quem se desfaz".
Assim sendo, o "juro deconido" foi urn ganho que resultou, tlo-sd, da alienaqjio de um
titulo, e njio de um rendimento por este gerado, logo njio subsumivel a qualquer dos casos elencados no referido art. 6.O do CIRS, deste rnodo, a categoria de rendimento em sede de TRS, integrou a figura de uma mais-valia (art. lo.', n." 1 , al. b), do CIRS) a qual njio estaria sujeita a
imposto.
Em sede de IRC, seria um rendimento financeiro no caso de o titulo ter sido adquirido
com intenqjio de ser detido por curto prazo, ni0 estando sujeito a retenqjio na fonte. mas caso
o titulo fosse contabilizado no activo imobilizado financeiro da pessoa colectiva, a sua alienaqjio
provocaria uma mais-valia. que poderia aproveitar do beneficio Fiscal.
Deste modo e face a lei o "juro decorr~do"njio foi cons~deradocomo urn verdadeiro
juro. nem sequer um rendimento resultante de uma "s~rnplesaplicaqijo de capitais", antes correspondendo a uma parcela do preqo pago pela alienaqio do titulo

o
As partes so consideraram o ganho real. a transacqio do titulo foi urn n e ~ t i c ~entrr
sujeitos de direito privado, que acertaram o preqo de rnodo a cornpensar urn ganho espera~io.
que, quando se verificasse, seria pelo valor liquido do irnposto que, liessa data seria retido nn
fonte pelo emitente do titulo. Assim. o adquirente n8o devia reter o imposto ao alienante. nein
havia nada para entregar ao Estado.
A AF atraves da circular n." 16189 positivou internamente a interpretaqao a ter quan\o ao
enquadramento jundico-fiscal das transacq6es de titulos de divida. considerando o "juro decorrido" rendirnento de capitais sujeita a retenqjio na fonte.
Considerou a sentenqa que esta circular apenas era vinculat~vainternamente. n5o vnleiiclo
como regra geral e obrigatoria, sob pena de violaqlo do principio da legalidade.
0 aproveitamento da austncia de um regime jundico positivo em determinada matena fiscal niio constituia infracqiio fiscal, porque nada impedia que, ao abrigo do principio da auronomia da vontade, fossem celebrados negocios fiscalmente rnenos onerosos, os quais n5o
seriarn violadores de quaisquer n o r m s , mas apenas negocios tendentes a tornear as liorrnas de
incidtncia. sem que corn isso se pretendesse prejudicar o Estado mas antes obter urna economia de imposto.
Entendcu a sentenqa que. a liquidaqjio efectuada com base na interpretaczo deconente dus
circulares foi ilegal porque lhes faltou a sustentaqZo legal.
Quanto ao vicio tamb6m invocado, de falta de fundamentayjio, ho~ive-ocomo invsriticado, como irrelevante o de nZo identificaqjio do sujeito a quern a aquisiq5o foi feita e dcvidos
juros indernnizatorios a impugnante caso tenha ccomdo pagamento do imposto e respectivos juros.
A reconida nio contra-alegou.
Cumpre decidir
Face a n8o impugnaqjio e a nZo haver lugar B alteracio da materia de facto fi'tada no tribunal recomdo. da-se a rnesma como assente por efeito da remiss50 impost2 nos art,. 7 13.".
n." 6, 726.", 739." e 76?.", n." I , do CPC.
Tendo a impugnante adquirido na Bolsa de Valores urn lote de titulos de div~daen1 mercado secundirio, corn juros comdos. e njio tendo procedido ao apurarnento e contabilizaqio do
imposto referente aos juros pagos na aquisiqZo, retido esse irnposto e entregue o rnesrno ao
Estado, veio a ser sujeita 2 IiquidaqZo adic~onalcontra a qual reagiu.
E controverteu-se se nessa situaqZo factual, ocorrida antes das alteraqbes in~roduzidas
pelo DL n." 262192. de 24-1 1 , ao art. 6.". 31. c). do CIRS, no dorninio da qualificaqiio dos rendirnentos obtidos nas transacq6es de titulos de divida. a adquirente se tornara responsdbei
como substituta tributaria por irnposto sobre rendimentos de aplicayZo de capitais e obri,oadu
a consequente retenqjio na fonte de IRC. nos terrnos dos arts. 6.". al. c). 20." e 91 ." do CIRS
e do art. 75.". n." 1. al. c). do CIRC.
A recorrente pretende que sim por na data da alienaq5o ter ocorridu xncimento do\
juros e disposiqiio do rendimento a favor do vendedor. a determinar o facto tributirio s ;I c011sequente responsabilidade da impugnante, eliquanto que a sentenqa recorrida. no r:i\t<l LIJ
impugnante e da doutrina por esta exposta, decidiu nio ser o juro decorrido i J a t ~d.1 trclnaac.q.lo
urn rendimento derivado da ap1icac;jio de capitais. mas antes um rendimento derliudo :ipcn.i\
do contrato de cornpra e venda efectuado na Bolsa ae Valores. em elcmento do clccrto d o rchpectlvo preqo. logo urna rnais valia njio tributivel na especie legal em causu.

J L. Saldanhu Sonchrs
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A responsabilidade tributiria discutlda assenta no art. 7.",
n." I , al. c), do CIRC. que prescreve ser objecto de retenqiio na fontt: o IRC relaticamcnte a rendimentos de aplicaq5o de capitais ... tal como sso detinidos para efeitos de LRS, pelo que e nos preceitos do CLRS que se ha-de
captar o sentido normativo que mais se ajuste a indole do fenomeno tributario em analise.
Ora. enquanto que o art. 6.'. al. c), na redacf5o vigente ao tempo do facto tributario. preceitua considerarem-se rendimentos de capitais os juros ... de titulos da divida publica, obngaqdes, titulos de participaq5o (e outros) emitidos por entidades publicas ou privadas e os
demais instrumentos de aplica~jlofinanceira, o art. 1.O prescreve incidir o IRS sobre o valor
anual dos rendimentos ... d e capitais (n." I) e ficarem sujeitos a tributaqso tais rendimentos.
quer em dinheiro, quer em espkcie ... seja qua1 for o local onde se obtenham, a moeda e a forma
por que sejam auferidos.
Um tal conjunto normativo configura o tipo legal de incidCncia do IRS sobre os rendimentos de capitais em termos estritamente econtjmicos, em que o resultado econ6mico e o elemento essential. do que resulta serem abrangidos no Brnbito da previsjlo legal todos os factos
que o permitam atingir, sejam negdcios directos. sejam negocios indirectos ( I ) .
Usando, assim, a lei o conceito economico para definir o facto tributririo. bastando-se com
a colheita de rendimentos de aplicaqjio de capitais por um sujeito passivo para que o preenchimento daquele seja satisfeito, excluindo a causa do percebimento dos mesmos da estrutura
do tipo legal - (os rendimentos ticam sujeitos a tributaqzo, seja qua1 for a torma por que sejarn
auferidos, reza o art. I.", n." 2. do CIRS), optou por uma base tributdria que tanto prevenia,
irrelevando-a, a adopqlo pelos particulares de esquemas negociais cam o fim indirect0 de se
subtrairern a trlbutaqlo (em que cabem os negocios fiscalmente menos onerosos), como abstraia, tomando-as irrelevantes, de causas como as da hip6tese em apreqo. em que o juro decorrido n50 C pago pelo devedor mutu6rio. mas por um terceiro, adquirente do titulo da divida.
Opqiio legislativa que, ao acautelar a fiscalidade de evitaqbes fiscais que a prolificidade
do comercio juridic0 desencadeia (de que e exemplar este caso de compra e venda de titulos
de divida no mercado secund6rio da Bolsa de Valores), se inscreve na intenfjlo de prover a eticiOncia funcional do sistema fiscal, na linha da realiraf5o dos principios da igualdade e genernlidade tributiria e capacidade contributiva, constitucionalmente consagrados (arts. 106."
e 107." da CR) ( 2 ) .
Anotando-se que na captaqiio do sentido das normas aplicadas foram utilizados os critinos proprios da interpretaqjlo juridica, os elementos literal, racional e teleologico, sendo atraves destes que se concluiu pela verificaqjlo de urn tipo legal de incidencia de conceito econ6mico, sem recurso a regra hermeniutica da consideraqiio economica. de caracter extranormativo,
apesar desta ter hoje assento na lei, em caso de duvida sobre o sentido das normas de incidencla
a aplicar, no art. I I.". n." 3, da LGT ( I ) .

0 sentido decisorio alcanqado jb foi o de jurisprudCncia deste tribunal (?) e harmoniza-se
corn o "principio do legislador razoivel". consagrado no art. 9.", n.' 3. do CCivil, na medida
em que contribui para fazer presumir acertada a asserqjlo legislativa contida no preambulo do
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DL 263192. de 21-1 I . de que as alteraqdes introduzidas no art. 6.' do CIRS por esse diploma
s5o explicitaqbes ao quadro legal vigente no dominio da qualificaqjio dos rendimentos obtidos
nas transacq6es de titulos de divida.
Com efeito. pensar-se a norma de incidEncia em IRS e o respectivo facto tributirio e m turados em func;Sio do resultado economico, que nlo por referCncia aos negocios jundicos cauS ~ S desde
,
a versZo original do CLRS. ajuda a que as denotaqbes de outros titulos de credito negociriveis, enquanto utilizados como tais (art. 6 . O , n." I, al. c)), e fixaqbes de aspectos temporais e
quantitativos da liquidaqjlo do imposto em caso de transrnissbes dos ditos titulos (art. 6.O, n.' 3).
introduzidas pela redacqiio do diploma de 92, sejam entendidas como meras explicitaq6es do
regime legal em vigor, que n2o como inovadora ampliaqiio da base de ~ncldinciatributiria.
De todo o exposto resulta que os juros de titulos de divida negociados em Bolsa. decorridos antes do vencimento ou reembolso, pagos pelo adquirente ao alienante aquando da transacqjio efectuada. s50 rendimentos de capitais tributaveis e sujeitos a retenqiio na fonte no
acto do paymento, nos termos dos arts. I.", 6.", al. c) (na sua vers5o original, explicitada
em 1992). e 91." do CIRS e art. 75.". n . o V , al. c). e 6, do CIRC, pelo que a liquidaqjlo
impugnada nio padece de ilegalidade e a sentenqa recorrida n5o pode manter-se na ordem
juridica nu parte em que decidiu em sentido contrjrio.
Termos em que se concede provlmento ao recurso, se revoga a sentenqa recorrida na
parte sob recurso, julgando-se a impugnaqlo improcedente.
Custas pela impugnante, tiio so em I ." instzncia.
Lisboa. 3-5-2000

1 - A historia do problerna
Por razoes que nunca percebemos muito bem, o art. 10." do Codigo d o IRS contCm desde a sua redacqiio originiria urna norrna. a alinea a) d o seu n." 2, excluindo
d a tributa~iioas rnais-valias provenientes d a alienaqiio de " o b r i g a ~ 6 e se outros titulos
d e divida".
E nunca percebemos b e m esta estranha generosidade d o legislador porque a o
lado desta norma encontravarnos duas outras normas de exclusiio tributdria cum razdes
facilmente perceptiveis.
Lima. ji desaparecida, a excluir tributa~iioas mais-valias das unidades de participaqiio em fundos de investirnento, que por favorecer indevidamente os fundos de capit a l i z a ~ i i oe m relaqiio aos fundos de distribuiciio foi h i muito revogadu; e uma outra
a isentar as m a ~ s - v a l i a sobtidas na venda d e acc6es detidas durante mais d e doze
meses.
A isencllo aos fundos d e invzstiinento fez parte dos desajeitaclos esforqos d o
legislador p o r t u p u ? ~para encontrar um regime d e neutralidade fiscal para o s funclos
d e investirncnto.
A segunda e u m beneficio fiscal para o s investimentos n longo prazo: ou pel0
nlenos niio inteiralnente especulativos, detidos por urn ano pelo investidor.

,Abuse de direiro t. cibusus da jurisprud~rli.ia
--

Porque bulas hiio-de ter as mais-~aliasdas obrigaqdes - que afinal sempre existem - um regime fiscal mais favorrive1 do que 0s juros destas mesmas obngaqaes (')I
Ou que as mais-valias das acqdes?

Mas porquE isentar as mais-~aliasde obrigaqdes?
A doutrina ja tern sustentado que as obrigaqaes niio originam verdadeiras mais-valias ( I ) : e niio as originariam porque num titulo de rendimento fixo o valor de
uma obrigaqiio depende do juro que o titulo pode proporcionar.
Por isso teremos um aumento do preqo que alguem esta disposto a pagar por
uma obrigaqiio com rendimento fixo se a descida da taxa de juro fizer corn que as novas
obrigaqdes ofereqam uma taxa nominal mais baixa do que as antigas: o capital investido vai procurar obter a mesma remuneraqiio.
Justificando a subida do valor da obrigaqiio: emitida por 1000, podera agora ser
vendida por 1100 porque o juro baixou.
E desta f o m a a mais-valia da obrigaqiio sera uma falsa mais-valias, destinada apenas a compensar a menor rentabilidade (em termos de juros nominais) de um valor
mobiliario.
Este tipo de raciocinio deixa. contudo, por tratar uma questiio cada vez mais
importante: o poder que C concedido aos sujeitos econ6micos para, mediante o uso de
contratos por natureza atipicos, produzirem direitos novos a partir de direitos antigos,
criando os hoje famosos derivados financeiros (').
E essa tCcnica de transformaqiio de valores mobiliirios e m valores mobiliirios ja
na altura d a produqiio do C6digo convidava a maior prudEncia do legislador.
Como se pode ver pela utilizaqiio conente de uma figura que, sem a complexidade te6rica dos derivados. C h i muito usada entre nos para transformar a obrigaqiio
clissica numa outra coisa: a obrigaqiio convertivel em acqiio ( 3 ) .
Uma forma negocial muito simples que, ligando um titulo de valor nominal fixo
a um outro de valor varihvel, permite que estas novas obrigaqdes experimentem
mais-valias e menos-valias tal como o titulo a que estiio juridicamente ligadas.
E do ponto de vista fiscal permite ao titular receber uma niais-valia, se optar
pela alienaqiio, corn urn regime fiscal mais favoravel do que o do juro como fruto tipico
da obrigaqiio.
E o mais curioso C que tudo isto foi feito entre nos sem que s e tivesse experimentado o menor sobressalto: embora os principios d a justiqa fiscal e da neutralidade da lei fiscal e m relaqao aos varios instrumentos financeiros devessem ter levado
a uma mudanqa da lei.

2

( I )

- Falhas na lei e planeamento fiscal

Perante esta situaqiio - a lei anunciava solenemente, cum comu e alhende de rege,
que as mais-valias das o b r i g a ~ d e snjlo seriam tributadas - que comportamento se
esperava da parte dos planeadores fiscais?
As obrigaq6es convertiveis em acqdes - que provavelmente n?,o tiveram motivaqbes exclusivamente fiscais, por ser um neg6cio que vale por si mesmo, sem tais
vantagens - foram um primeiro exemplo das vantagens fiscais destas mais-valias. Pode
contudo dizer-se que estas operaqoes eram pelo menos parcialmente motivadas pel0
que a jurisprud6ncia britlnica designa por bona fiJe commercial reasons.
Mas ja o passo seguinte era o exemplo de escola do neg6cio cujas motivaqdes siio
apenas obter uma poupanqa fiscal: procedendo h importaqiio do modelo britSnico do
bondwashing ( 5 ) .
AtravCs de urna operaqiio expressamente concebida para este efeito conseguia-se
que uma obrigaqiio, cujos juros acumulados sjlo directamente proporcionais ao tempo
decorrido, fosse vendida num period0 proximo da data de vencimento da obrigaqjlo de
pag,ar os juros: como consequ6ncia deste facto trazia-se para Portugal o que talvez seja
a forma mais divulgada de construir um acto de evitaqiio fiscal.
A transformaqh de rendimento em mais-valia ngo tributada ou tributada a uma
taxa mais baixa.
E como a Administraq90 fiscal reagiu a esta operaqjlo que provocou algum clamor pubiico criando uma norma que preenchia esta lacuna e Ihe deu como habitualmente efeitos retroactivos - o clamor public0 incitava o Governo a agir e a Administraqiio fiscal esti hierarquicamente submetida ao Governo - estas operaqbes foram
sujeitas a tributaqiio.

(I) E a posic50 de EBNETZ,Die Besreuerung des Wert:uwachs-Ei11 Tllroriri~trherAnsar; in Rahmen
de.7 Einkommenbesrrurung (Baden Baden, 1975).
(?) Sobre isro veja-se apenas TERESA
V E ~ GDE
A F&Rt-\,~VUVUS
Insrrurnenros financeiros - Regime
F i ~ c a l .CTF, n." 275 (1994), 9-77; S,ANTOS
QUELHAS.
Sobre u evolu$do Recenrr do Si.rrrrnu Finarlceiro
iiVovos "Prrrduro.7 Fir~anceiros")(Co~rnbra.1996): CASTROSILLA.Cunrahi1i:rc~ria de Furi~rose Opqdes.
FISCO. n." 69 I 1994), 34-59. Sobre os aspectns lzeals dos 7~:iips.GIIKL:S.The L~,oul.-\.spr~.r,~
Oj .Situirc
(LondoniDnrdrech~i'Boston.19961.
Sobre esra figura h i rnuito usada srltrc nos legaimcnte regulada dcsde 107 1 R L I PEN^. Ohrr,g~:('(ic.!
('onvcrrir'ei.~err1 Acqrir.7, 0 Direito. I03 (19-11 e corn maior amplid20 nurna (>bra rnais recrnte
FATILG
~ .O\ ~ I E Obrig~lqfies
S.
Converri~eiscJm..\c.<.o'e..s (U.C. Porto, 1999).
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3 - A decis5o judicial
lndependentes d o Governo e sem sujeiqiio a qualquer tipo d e i n s t r u ~ d e ss l o ,
como C sabido, os tribunais: a estes cabe apenas julgar de acordo com a lei.

-

ia) 0 que levou a que. pix exemplo. na ltdlia o legislador tribule as mais-valia da sua vcnda. Pl,(;ll.
L ' I m p o s r ~rull
~ Rediro ~irlluPersona Fisiche. In h ~ 1 , ~ ~ c cTrurraro
cl.
di Dirirro Triixtrcirio ( P a d o ~ a l'JL)Jl.
.
IV ? I .
/ WHELAN,
Reyidaring A~,cuunriny:Ltmirs in rhe Law, in BRO~~WI('H
/ HOI~~.+IIOLJ,
('i %IA(:BAKXET
.\I-COUIIIIII,~
clnd rhr I.uw (Hzmel. Hempatead, 1992). 103- 104.

Abusii de dir?iio e uhusos do jurisprude'nciil

Ora qua1 foi a sua decisao?
No acordlo que estarnvs a comentar o STA considerou este tipo particular de
rnais-valia. a que parecia estar isenta de imposto pela peculiar redacqao dada i alinca a )
do n." 2 do art. 10." corno rendirnento de capital e por isso sujeita a irnposto: rnesmo
antcs da mudanqa da lei.
Varnos seguir passo a passo o seu raciocinio.
Corneqa o acordao por afirrnar:
0 art. 1." do CIRS "prescreve incidir o 1RS sobre o valor anual dos rendirnentos ... de capitais (n." 1) e ficarern sujeitos a tributagio tais rendimentos, quer em
dinheiro, quer em especie ... seja qua1 for o local onde se obtenharn, a rnoeda e a forma
por que sejarn auferidos".
E isso que esta realrnente contido no n." 1 do art. 1." do IRS?
0 que I i conseguirnos encontrar e que o IRS incide "sobre o valor anual das categorias seguintes". Urna das quais C a Categoria E: rendimentos de capitais.
E ndo e a mesrna coisn dizer que o IRS incide sobre '.rcndirnentos de capitais"
e dizer que este incide sobre a categoria X onde essa especial catego* de rendirncnto se encontra previsto.
Mas desta citaqiio o STA extrai uma interessante conclusZo:
0 CIRS usa na previsZo legal de tributaqiio dos capitais urn "con.junto norrnativo
[quel configura o tipo legal de incidencia do IRS sobre os rendirnentos de capitais em
termos estritsrnente econbmicos, em que o resultado cconornico 6 o elernento essencial, d o que resulta serern abrangidos no 5rnbito da previszo legal todos os factos
que o perrnitam atingir, sejarn negocios directos, sejarn neg6cios indirectos".
Ha que opor a isto duas objec~des:
A prirneira C que o CIRS. e para 116.5 este e urn dos seus principais defeitos, est5
nos antipodas dos sisternas que utilizam uma concepqZo abrangente de rendimento.
Como sucede por exemplo. com particular nitidez no sisterna fiscal none-amencano.
Nesse siste~na"gross income" 6 "all income from whatever source derived' ( h ) .
Aquilo que tern caracterizado o sistenia portuguss e urna ingloria tentativa de
definir rendimento, categoria a categoria. o que criou entre outros. o problerna da trib u t a ~ a odos rendirnentos ilicitos dificilrnente enquadrados em qualquer destas categorias (').
Urna vez que em Portugal, segundo o STA sernpre afirniou, vigora o principio da
tipicidade fiscal.
E a segunda C que, rnesrno se tivesse adoptado este modelo de previsao em que
:i norma so e densificada quando se passa para as exclus6es de tributaq90. la estava
a tal alinea sobre as rnais-valias das obrigaq6es a convencer todos os que estudam direito
fiscal que neste caso nZo haveria - n5o podia haves - tributac;Zo.

I ' Lkr, sobre isro, G K A E ~
/ SCHEXK.
.
Ft2deriii I I I C ~ I ~ Tarorion
L'
~ ~ e s t k uNeil.
r ~ , kork. 1995).
1-1
L . s ~ ~ l I~S r~ cI do
.
autor. .Martciui 30 Direiio Fi.si.(l/ (Lishoa.

-

Pr!nripIes und Pi,itcier. 3%d

1131)Xi,

$ 3 ?, l e 5.

-

4 - Rendimentos de capital e mais-valias
J-I-

D o ponto dc vista econ6mico a rnais-valia C urn rendirnento de capital: urna
sociedade que n5o distribui lucros e antes o s reinveste prepara-se para dar aos
seus s6cios ou accionistas urn ganho no momento em que alienarern as suas participac;6es.
E por isso a definiqiio de rnais-valias. geralrnente corn urn regime rnais favorivel que os ganhos de capital por se concentrarem nurn unico rnornento e coincidirern
corn a alicnaylio de ulrl brrn. coloca geralrnznle sCrios problemas (8).
Se fosse verdade que o legislador portugu&s tivesse adoptado um conceito economico d e rendirnentos de capital, a colocaq2o dos rendimentos de capital nurna cedula
e das mais-\/alias numa outra cedula nZo teria qualquer sentido.
Mas corno pretendia dar urn [ratamento aos rendimentos de capital e outro as
rnais-valias - que gozam de nurnerosas isenqoes e de taxas liberatorias - seguiu a
doutrina traditional de considerar mais-valias os ganhos resultantes de urns alienaqzo:
ha rnais-valia, escreve KLAIJSVOGEL,"quando ternos um ganho resultante da aliena$50 d e urn bern icon6mic0, na medida ern que esta aliena~iion5o constitui o object0
especifico de urna actividade ernpresarial" (').
A o contririo de rendimento de capital: este 6 urn conceito tipico do rendirnento
fonte e por isso o rendimento de capital C sernpre tratado pel0 art. 6." do Codigo do
IRS corno quslquer coisa que ernana regular e periodicamente de um bern sern que a
sua percepqlo esgote a utilidade desse mesmo bern (lo).
Urn rendimento que juridicamente 6 urna consequZncia da titularidade de urn
bern, que constitui urn fruto desse rnesrno bem ("j.
Exactarnente o contrario das mais-valias obtidas por meio da alienaqzo de Llm hem
e sernpre medidas pela diferenqa entre valor de aquisic;Zo e valor de alienaciio. Como
sucede neste caso: especialrnente no caso da venda de valores rnobiliarios.
E por isso esta operaqZo C tributada pelo art. 10.' do CIRS que determina:
"Constituem rnais-valias os ganhos obtidos [...I" corn a "A1ienac;Zo onerosa de partes sociais [. . .] e de outros valores rnobiliarios".

( R ) No direito alemZo s5o tributados oa ~~ekuluiiongeschlifre17
na gest5o do patrimi~nioprivado:
ganhos proporci~lnadosprla venda de bens que estlveram pouco tempo na poise do titular. J ~ K O BEin.
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