Titularização de Créditos do Estado e da Segurança Social

Decreto-Lei n.º 303/2003 de 5 de Dezembro*
O Decreto-Lei n.º 453/99, de 5 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º
82/2002, de 5 de Abril, introduziu no ordenamento jurídico nacional o regime
aplicável às operações de titularização de créditos, prevendo-se expressamente
a possibilidade de o Estado e outras pessoas colectivas públicas procederem à
cessão de créditos para efeitos de titularização.
Entretanto, procedeu-se à definição legal dos princípios e regras gerais aplicáveis
à cedibilidade de créditos da titularidade do Estado e da segurança social para
efeitos de titularização.
Naquele âmbito, disciplinaram-se os aspectos essenciais relativos à tutela dos
direitos e garantias dos contribuintes e outros devedores, bem como à gestão e
cobrança dos créditos cedidos. Atento o propósito de proceder a uma definição
legal integrada dos termos e condições aplicáveis à transmissão de créditos para
efeitos de titularização e, simultaneamente, de explicitar o regime aplicável à
realização de operações de titularização sobre créditos cedidos pelo Estado e
pela segurança social, importa concretizar o enquadramento legal destas últimas.
Nestes termos, o presente decreto-lei vem introduzir um conjunto de alterações
ao Decreto-Lei n.º 453/99, de 5 de Novembro, tendo em vista consagrar
determinadas regras especialmente aplicáveis à cessão de créditos do Estado e
da segurança social para titularização e clarificar alguns aspectos respeitantes à
identificação dos tipos de créditos susceptíveis de titularização, dos efeitos
processuais da respectiva cessão para titularização e das operações de gestão e
cobrança.
Acresce que a experiência entretanto colhida aconselha que se corrijam
algumas ineficiências do regime jurídico da titularização de créditos definido no
Decreto-Lei n.º 453/99, de 5 de Novembro, que têm vindo a dificultar a
montagem de operações de titularização de créditos e de outros activos.
A principal novidade legislativa respeita à possibilidade de utilização de outros
activos que não apenas créditos nas operações de titularização designadamente no que respeita à utilização de carteiras de obrigações como
garantia do cumprimento -, no sentido de acompanhar o movimento inovador
que tem vindo a caracterizar o mercado da titularização. Assim, o regime da
titularização de créditos passa a ser aplicável, mutatis mutandis, às operações de
titularização de outros activos, cabendo à Comissão do Mercado de Valores
Mobiliários emitir a regulamentação necessária para o efeito.
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Saliente-se ainda que, para além de alguns acertos normativos introduzidos, foi
eliminada a proibição legislativa de titularização de créditos vencidos, deixando
que os agentes do mercado apreciem a qualidade das operações realizadas,
face à classificação de risco que a empresa de notação de risco lhes atribua.
Complementarmente, o presente diploma altera o Decreto-Lei n.º 219/2001, de 4
de Agosto, introduzindo regras relativas às obrigações acessórias impostas às
sociedades de titularização de créditos e às sociedades gestoras de fundos de
titularização de créditos, eliminando a obrigação de manutenção de um registo
do período de detenção de unidades de titularização ou obrigação titularizadas.
Contudo, aquelas entidades continuarão a estar obrigadas à manutenção de
registos e à prestação de informação para efeitos de controlo.
Foram ouvidos o Banco de Portugal e a Comissão do Mercado de Valores
Mobiliários.
Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo
decreta o seguinte:
Artigo 1.º
Alteração ao Decreto-Lei n.º 453/99, de 5 de Novembro
1 - Os artigos 1.º, 4.º, 5.º, 6.º, 12.º, 18.º, 21.º, 24.º, 27.º, 29.º, 44.º, 45.º, 48.º, 58.º, 59.º,
60.º, 61.º, 62.º, 63.º e 64.º do Decreto-Lei n.º 453/99, de 5 de Novembro, com a
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 82/2002, de 5 de Abril, passam a ter a
seguinte redacção: (alterações introduzidas no diploma respectivo)
Artigo 2.º
Alteração ao Decreto-Lei n.º 219/2001, de 4 de Agosto
Os artigos 2.º e 7.º do Decreto-Lei n.º 219/2001, de 4 de Agosto, com a redacção
dada pela Lei n.º 109-B/2001, de 27 de Dezembro, passam a ter a seguinte
redacção: (alterações introduzidas no diploma respectivo)
Artigo 3.º
Créditos do Estado e da segurança social susceptíveis de titularização
Verificadas as condições previstas no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 453/99, de 5 de
Novembro, o Estado e a segurança social podem, designadamente, ceder para
efeitos de titularização:
a) Créditos emergentes de relações jurídico-tributárias provenientes de tributos
fiscais e parafiscais, incluindo impostos directos e indirectos e as contribuições e
quotizações para a segurança social;
b) Créditos respeitantes a rendimentos do património mobiliário e imobiliário do
Estado;
c) Créditos decorrentes da aplicação de coimas, multas e outras sanções
pecuniárias cobradas coercivamente em processo de execução; ou
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d) Créditos respeitantes a custas processuais que não sejam pagas nos prazos
legais.
Artigo 4.º
Gestão e cobrança dos créditos do Estado e da segurança social
1 - Quando o Estado ou a segurança social assegure a gestão e cobrança de
créditos cedidos para titularização, é celebrado, simultaneamente com a cessão,
um contrato escrito relativo à gestão e cobrança de créditos com a entidade
cessionária no qual se definem, designadamente, o montante, as modalidades e
a forma de pagamento da respectiva remuneração.
2 - O Estado ou a segurança social pode exercer todos os direitos e prerrogativas
previstos na lei de forma a assegurar a boa gestão e cobrança dos créditos e, se
for o caso, das respectivas garantias, a qual inclui a prática dos adequados actos
conservatórios, modificativos e extintivos daqueles créditos ou garantias, sem
prejuízo do respeito pelos direitos e garantias dos contribuintes e outros
devedores.
Artigo 5.º
Efeitos processuais da cessão de créditos do Estado e da segurança social
1 - Os procedimentos e processos, de qualquer natureza, que tenham por objecto
ou que envolvam créditos tributários cedidos para efeitos de titularização correm
os seus termos de acordo com a lei, como se não tivesse ocorrido qualquer
cessão, sendo parte legítima o Estado ou a segurança social, conforme aplicável,
e os devedores, sem que possa ser suscitada a habilitação ou a intervenção
provocada da entidade cessionária.
2 - Aos procedimentos e processos administrativos ou tributários pendentes ou que
se iniciem após a cessão para titularização de créditos tributários do Estado e da
segurança social aplicam-se todas as regras respeitantes aos procedimentos
administrativo-tributários, judiciais tributários e de execução fiscal, os quais
seguem, sem qualquer alteração, os seus termos legais.
3 - A competência dos tribunais tributários de 1.ª instância e das secções do
contencioso tributário do Tribunal Central Administrativo e do Supremo Tribunal
Administrativo mantém-se como se o cedente mantivesse a titularidade dos
créditos.
Artigo 6.º
Realização de operações de titularização de créditos
do Estado e da segurança social
A tipologia e as características dos créditos, o valor nominal da globalidade dos
créditos, o preço inicial definitivo e o eventual preço diferido, as modalidades e
forma de pagamento e a entidade cessionária, bem como os demais termos e
condições de cada operação de titularização de créditos do Estado e da
segurança social, são definidos por portaria conjunta do Ministro das Finanças e
do ministro competente em função da titularidade dos créditos objecto de
cessão para efeitos de titularização.
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Artigo 7.º
Titularização de créditos fiscais e parafiscais a ceder
pelo Estado e pela segurança social em 2003
1 - O Estado e a segurança social procederão em 2003 à cessão de créditos para
efeitos de titularização respeitantes ao imposto sobre o rendimento das pessoas
singulares, ao imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas, ao imposto
sobre o valor acrescentado, ao imposto sobre as sucessões e doações, ao
imposto do selo, ao imposto de circulação, ao imposto de camionagem e às
contribuições e quotizações para a segurança social, bem como à cessão de
créditos respeitantes a coimas e juros compensatórios e moratórios que,
independentemente da data da respectiva constituição, sejam actualmente
objecto de cobrança coerciva e cujos processos de execução hajam sido
instaurados entre 1 de Janeiro de 1993 e 31 de Julho de 2001, no que respeita às
contribuições e quotizações para a segurança social, e entre 1 de Janeiro de
1993 e 30 de Setembro de 2003, em relação aos restantes créditos.
2 - Os créditos a que se refere o número anterior poderão ser objecto de
substituição, pelo Estado e segurança social, no âmbito da respectiva operação
de titularização, caso se verifique posteriormente à sua realização que,
nomeadamente, os mesmos não existem ou têm valor diferente do declarado,
por quaisquer créditos de igual natureza que respeitem a factos tributários
ocorridos até 31 de Dezembro de 2003, ainda que o respectivo processo de
cobrança coerciva seja iniciado em data posterior.
Artigo 8.º
Republicação
O Decreto-Lei n.º 453/99, de 5 de Novembro, e o Decreto-Lei n.º 219/2001, de 4 de
Agosto, com as alterações introduzidas pelo presente diploma, são republicados
em anexo.
Artigo 9.º
Entrada em vigor
O presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
Visto e aprovado em Conselho de Ministro de 25 de Setembro de 2003. - José
Manuel Durão Barroso - Maria Manuela Dias Ferreira Leite - Maria Celeste Ferreira
Lopes Cardona - António José de Castro Bagão Félix.
Promulgado em 26 de Novembro de 2003.
Publique-se.
O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.
Referendado em 27 de Novembro de 2003.
O Primeiro-Ministro, José Manuel Durão Barroso.

