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o Sistema

Fiscal
na Constituição de 1976 (*)
I

1. o sistema fiscal é o sistema dos impostos. E os
impostos costumam distinguir-se em impostos fiscais, que
são os que o Estado cobra apenas para a cobertura das
despesas públicas, e impostos ex:trafiscais, que são os que
ele cobra para a cobertura das despesas públicas e o conseguimento de outras fmalidades, ou só para o conseguimento de outras fmalidades. O facto, porém, é que os
impostos fiscais nunca são ex:clusivamente fiscais, uma vez
que o Estado, ao lançá-los, tem sempre em vista uma certa
repartição dos encargos pelos contribuintes; nem nunca os
impostos ex:trafiscais são ex:clusivamente extrafiscais, uma
vez que as receitas dos próprios impostos só com outras
finalidades que não a cobertura das despesas acabam
sempre, mais cedo ou mais tarde, por ser nela aplicadas.
Não se cobram. impostos, portanto, com o objectivo
do permanente estesouramento. Daí que possamos considerar todos os impostos como cobrados para a cobertura,
agora ou logo, das despesas públicas.
(*) Comunicação apresentada à Academia das Ciências de Lisboa,
em sessão da Classe de Letras de 19 de Abril de 1979, e que se publica
acrescida de notas.
1 _ Boletim de Citadas Econ6micas - Vol. XXII
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Entre n6 , é o 11. o 1 do artigo 106. 0 da Constituição
que defme as fmalidades do sistema dos impostos. Nestes
termos:

«o sistema fiscal será estruturado por lei, com
vista à repartição igualitária da riqueza e dos rendimentos e à satisfação das necessidades fmanceiras
do Estado».
Cá temos a finalidade fiscal, embora estranhamente
mencionada em segwldo lugar: satisfação das necessidades
financeiras, isto é, cobertura das despesas públicas; e uma
fmalidade extrafiscal: repartição igualitária da riqueza e
dos rendimentos, o que significa que o Estado, através
da distribuição dos seus encargos pelos particulares, deve
procurar a igualação da fortuna e dos proventos deles.
Isto pressupõe, evidentemente, que o Estado possa
consegui-lo e, portanto, que não haja leis imutáveis da
repartição, como parece que não há (1). O Estado, porém,
não pode consegui-lo através apenas do sistema fiscal.
Porque a igualação exige não só que baixem até ao nível
médio a riqueza e os rendimentos dos que têm mais que
esse nivel, como que subam até ele a riqueza e os rendimentos dos que têm menos. Ora, o sistema fiscal só pode
fazer com que baixe a parte dos primeiros; não pode fazer
(I) Com efeito, observa-se em muitos países a tendência para
o achatamento da curva de Lerenz e a consequente baixa do índice de
concentração de Gini. Ver PEN, blComc distriblltiol1, Pcnguin Books,
1971, págs. 72 segs., 284 segs.; SOLTOW, Lo/lg TIl/I cllatlges iII Britisl,
II/come IlIcqllality, NICHOLSON, Tlze distriblltion of persol/al iI/come e MILlER,
blCome distributioll iII the United States, artigos reproduzidos em ATKlNSO
(ed.), Wealtlz, ltlCollle al/d IlIeqllality, Pengtún Books, 1973, respectivamente a págs. 73 segs., 99 segs. e 111 segs.; LECAlLLON, L' il/égalité des
revenllS, Cujas, Paris, 1970, págs. 50 segs.; DUB e FRlBOLAENOER, GovertlIIIrnt Fil/anu, 6.' cd., Irwin, Homewood, 1977, pág. 109.
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com que suba a parte dos últimos. Esta há-de subir por
via de outros meios, sobretudo das despesas públicas, através de transferências de rendimentos dos ricos para os pobres
e do fornecimento aos pobres de serviços gratuitos ou a
preços inferiores ao custo. O sistema fiscal, portanto,
não pode realizar a repartição igualitária, apenas pode
contribuir para ela.
Note-se, ainda, que a repartição igualitária é objectivo
do sistema, objectivo dos impostos tomados em conjunto,
e não de cada um dos impostos em particular. Podemos,
pois, perfeitamente ter, ao lado de impostos que se proponham essa repartição, outros que visem diferente finalidade extrafiscal. O que não podemos é ter impostos que
visem uma finalidade cujo conseguimento faça com que o
sistema, em vez de contribuir para a igualação da riqueza
e dos rendimentos, os torne ainda mais desiguais.
2. Mas porquê a repartição igualitária?
O artigo 81.° da Constituição indica as múltiplas
tarefas - nada menos de catorze - que incumbem prioritariamente ao Estado. E nelas figura, logo à cabeça (aI. a),
a de:
«Promover o aumento do bem-estar social e
económico do povo, em especial das classes mais
desfavorecidas».
O Estado deve ter em vista, portanto, o máximo
bem-estar social, isto é, não económico, e o máximo bem-estar económico. Ora, este é propiciado pela riqueza e
pelo rendimento. Se a Constituição pretende, pois, a repartição igualitária, é porque supõe que ela assegura o máximo
bem-estar.
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Simplesmente, s6 pode supor isso com base em três
premissas: 1..) associação positiva entre riqueza ou rendimento e bem-estar, 2.') utilidade decre cente da riqueza e do
rendimento; 3.') idênticas curvas de utilidade para todos (1) .
Com efeito, se ao aumento e à diminuição da riqueza
e do rendimento corresponde, respectivamente, o awnento
e a diminuição do bem-estar; se a utilidade marginal da
riqueza e do rendimento aumenta quando eles diminuem
e diminui quando eles aumentam; e se, por último, todos
atribuem a cada um dos montantes possíveis da riqueza
e do rendimento a mesma utilidade marginal- sem
dúvida que, enquanto houver desigualdade de riqueza e de
rendiment , a passagem de uma ou outr das mãos dos que
têm mai para as mãos dos que têm menos implicará uma
perda de utilidade dos primeiros menor do que o ganho
de utilidade dos últimos; sem dúvida que, por outras
palavras, o aumento de bem-estar dos pobres será maior
do que a diminuição de bem-estar dos ricos. Com a igualação da riqueza e dos rendimentos consegue-se, portanto,
o máximo bem-estar.
Consegue-se, se forem cientificamente válidas as
premissas. Ora, nenhuma delas o é.
Na verdade, não se demonstra que haja sempre associação positiva entre riqueza ou rendimento e bem-estar.
Se um qualquer multimilionário ou um qualquer asceta
atingiu o máximo desejado de bcm-estar, um acréscimo
de riqueza ou rendimento terá para ele utilidade nula ou,
até, negativa.
Como não se demonstra que a utilidade da riqueza
ou do rendimento seja sempre decrescente. D ecerto que
(I) Cfr. V. MORGAN e A. MORGAN, The Ec01101lli,s of Publi,
Policy, Edinburgh University Press, 1972, págs. 72 segs ..
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será crescente, se o acré cimo permitir a aquisição de bens
que só não se compravam antes por serem relativamente
caros (1).
E não se demonstra, por último, que todos tenham
idênticas curvas de utilidade. Desde logo porque, sendo a
utilidade subjectiva, não pode comparar-se a satisfação
que as parcelas de riqueza ou de rendimento propiciam às
várias pessoas. Aliás, ainda que pudesse, não se seguiria
que as curvas de utilidade fossem as mesmas para todos (2).
Trata-se, como se vê, de três premissas indemonstriveis; trata-se, pois, de três postulados. São postulados
que a sociedade aceita quando se propõe resolver problemas
de repartição em. ordem ao máximo bem-estar económico (3).
Ela parte, então, do facto de que os homens são iguais
por natureza, e conclui daí que todos são susceptíveis da
mesma escala de satisfações: temos, assim, idênticas curvas
de utilidade. Depois, e porque os indivíduos costumam
dedicar as doses iniciais da sua riqueza ou rendimento
à satisfação de necessidades primárias, e as doses ulteriores
à satisfação de necessidades que são socialmente cada vez
menos valio a, ela atribui uma utilidade minguante às
sucessivas doses: temos, assim, utilidade decrescente. Por
(I) Cfr. as nossas Lições de Fi//atlças P,íblicas, Coimbra, 1977,
pág. 2 2 e os Autores aí citados.
(2) LERNER (The EcOtlON/ics of COI/Iro I, Macmillan, 1946, págs.
25 segs) demonstr u que, pressupondo- e a utilidade decre cente do
rendimento e a comparabilIdade das utilidades, mas não a identidade
das curvas, o mai provável é conseguir-se com a repartição igual o
m áxi mo bCIll-estar. Mas a demonstração assenta numa outra probabilidade - a de ser aproximadamente o mesmo o número de pessoas
que têm alta e das que têm baixas curvas de utilidade - que é difícil
de admitir. Ver Mu GRAVE, The Tlreory of P"h/ic Fil/lIIlC!!, Mcgraw-I-li II , 1959, págs. 106 e segs ..
(3) Cfr. R . M SGRAVE e P. MUSGRAVE, P"b/ic Fi//al/ce i/1 tf,eory
ot,d pmc/ice, 2.' ed., Mcgraw-Hill, 1976, pág. 91.
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último, da admite que a utilidade nunca é nula ou negativa,
uma vez que s6 por excepção o pode ser: temos, assim,
associação positiva entre riqueza ou rendimento e bem-estar.
Eis, em resumo, porque é que a sociedade se baseia
naqueles postulados.
3. A repartição igualitária tem sido objecto de diversas críticas, umas no domínio ético, outras no donúnio
econ6mico.
No donúnio ético: há quem entenda que não é justo
distribuir os bens de harmonia com a norma a cada wn
parte igual; que o justo é distribuí-los de harmonia com
norma diferente; por exemplo, uma destas: a cada um
segundo as suas necessidades, a cada um segundo os seus
méritos, a cada um segundo o seu trabalho (1). Mas
trata-se de critérios de justiça, que são insusceptíveis,
portanto, de análise científica.
Não sucede o mesmo com as críticas no donúnio
econ6mico: afirma-se aí que a repartição igualitária contraria
o desenvolvimento, uma vez que afecta negativamente os
incentivos ao trabalho, ao aforro e à assunção de riscos.
Com ela, será menor o esforço dedicado à produção,
menor a formação de capitais, menor o lançamento e
expansão de empresas. Poderá vir a ter, por isso, um efeito
contraproducente. Na verdade, se com repartição igual o
rendimento for de 400 e a cada um couberem 20, e com
repartição desigual o rendimento for de 600 e aos que
ganharem menos couberem 25, não há dúvida de que a
repartição igual, em vez de beneficiar os pobres, os prejudica.
(I) Sobre tais e outras normas, ver FORTE, Politica Económica,
trad., vol. 1. ., Editorial Presença, Lisboa, 1965, págs. 73 segs ..
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Mas serão pertinentes as críticas? Elas desenvolvem-se
assim (1):
Com a repartição igual,é menor o aforro, pois diminuem os rendimentos dos ricos e aumentam os dos pobres;
ora, os ricos têm menor propensão ao consumo do que os
pobres; diminuem, portanto, os rendimentos de que se
poupa mais e aumentam aqueles de que se poupa menos.
Com a repartição igual, é menor o lançamento e
expansão de empresas, é menor o investimento, pois o
lucro fica reduzido a um montante relativamente pequeno;
ora, um dos principais factores do investimento é o lucro
esperado; reduzindo-se o lucro a pouco, deixam de ser
aliciantes muitos dos empreendimentos, e sobretudo os
empreendimentos mais vultosos.
Com a repartição igual, é menor o esforço dedicado
à produção, pois o salário toma-se independente do esforço
despendido: é o mesmo, qualquer que seja a qualidade,
o tempo, a intensidade do trabalho. Tanto ganha o médico,
o adl'ninistrador de empresa, o operário qualificado como
o trabalhador manual. Nessas condições, passa a não haver
interesse em trabalhar mais e melhor para receber mais
também. Até passa a haver interesse em trabalhar o menos
possível, em trabalhar apenas o bastante para fazer jus à
participação na partilha do rendimento.
Não vamos discutir aqui a valia - que, aliás, tem sido
exagerada (2) - das duas primeiras críticas: a do menor
aforro e a do menor investimento, visto tratar-se de criticas que não podem invocar-se perante a nossa Constituição. Pois esta é a Constituição de um Estado que pretende
(I) Cfr. V. MORGAN c A. MORGAN, The Ecollomics oi Public Policy,
cit., págs. 54 segs; LECAlLLON, L'jllégalité des revellUS, cit., págs. 166 segs ..

(2) NEVIN, Textbook oi Econolllic Analysis, 4.' ed., Macrnillan,
1976, pág. 319.
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fazer evoluir do capitalismo para o sociali mo a economia
do PaIs. Tal evolução traduzir-se-á no progressivo alargamento do sector público à custa do sector privado. Por
conseguinte, se houver, com a repartição igual, menor
aforro e investimento no sector privado, lá estará o sector
público para o compensar , realizando ele maior aforro
e investimento.
A última crítica - a do menor esforço -, essa é que
respeita a ambos os sectores, ao privado e ao público.
Mas tambêm não vale tanto como parece. Basta lembrar
que muitos dos que trabalham não possuem a liberdade
de escolha marginal entre trabalho e ócio. É o que sucede
com os operários das fábricas, que não laboram quanto
tempo querem, mas o número de horas fixado por lei ou
por contrato; como não laboram, nos estabelecimentos
automatizados, com o ritmo que querem, mas com aquele
que a velocidade das máquinas lhes impõe. É o que sucede
ainda com os administradores das empresas, os quais, não
estando sujeitos a horário de trabalho, têm a responsabilidade pessoal de certas tarefas que hão-de cumprir independentemente, em larga parte, do esforço que isso lhes exija.
Acrescente-se haver pessoas, embora raras, que não trabalham por incentivos materiais, mas por incentivos de
outra ordem ou por prazer - e conclua-se que, na verdade,
o argumento do menor esforço tem menos valor do que
parece (1)
Tem valor suficiente, porém, para poder prever-se
que, com a repartição igual, nâo só desapareça quase
por completo o estimulo a trabalhar mais e melhor, como
passe a trabalhar-se geralmente com menos diligência,
menos zelo, mais absentismo . Para poder prever-se, numa
(I)

SPElGHT,

Economics, 3.' ed., Methuen, Londres, 1968, pág. 596.
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palavra, que será menor, e, até, porventura nulo ou negativo, o desenvolvimento económico.
Há, portanto, uma larga incompatibilidade entre
repartição igualitária e desenvolvimento (1). Mas, se a
repartição igualitária é objectivo do nosso sistema fiscal,
o desenvolvimento é objectivo da nossa economia, igualmente afirmado na Constituição. Dispõe esta, com
efeito, no referido artigo 81. 0, al. e), que incumbe prioritariamente ao Estado «orientar o desenvolvimento económico e social no sentido de um crescimento equilibrado
de todos os sectores e regiões»; e acrescenta no artigo 91. °, 2:

«o

plano deve garantir o desenvolvimento harmonioso dos sectores e regiões, (... ) a justa repartição
individual e regional do produto nacional (... ),..
Aqui temos, neste artigo, mencionados os dois objectivos - o do desenvolvimento económico e o da justa
repartição, a qual não pode ser senão a repartição igualitária. Não se compreenderia, na verdade, que o Estado
se propusesse esta através do sistema fiscal e se propusesse
(1) Incompatibilidade que não tardou muito a ser reconhecida
na URSS. Com a Revolução, desencadeou-se uma vaga de igualitarismo, de que resultou apertar-se consideravelmente o leque salarial.
Em 1931 , porém, durante o 1. o plano quinquenal, Staline reagiu abertamente contra aquilo a que chamou o nivelamento esquerdista no
domínio dos salários, pronunciando-se, em nome dos princípios do
socialismo marxista e do aumento da produtividade, por um sistema
de tarifas que tivesse devidamente em conta a diferença entre trabalho
qualificado e trabalho não qualificado, entre trabalho penoso e trabalho
fácil (cfr. PAPAJOANNOU, Les Marxistes, Éditions J'ai Lu, Paris, 1965,
pág. 449). Acentuou-se, desde então, a desigualdade das remunerações.
Todavia, a partir dos anos 50, tem-se verificado nova tendência para a
redução das diferenças salariais.
Sobre as várias fases da política dos salários na União Soviética,
ver DAVID LANll, The end of i/1equality?, Penguin Books, 1971, págs. 30
e segs., 71 segs ..
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utra atra és do Plano. Nos caso, pois, cm que a repartição igualitária contrarie o desen lvimento económico,
por qual de e o Estado optar?
A Constituição não o diz; mas - salvo quando nã
fique assegurada a cobertura daqueles custos que constituem na expressão de Perroux, os custos do homem (1)
- parece que o Estado deve ptar pelo desenvolvimento:
é que este oferece vantagens a todo os grupos, enquanto
a repartição igualitária ó as oferece ao grupo dos que são
beneficiados, e com a agra ante de trazer prejuízos a
outro grupo - ao grupo dos que vêem os seus rendimentos
diminuídos. Por conseguinte, é de admitir que do desenvolvimento provenha, em regra, maior acréscimo de bem-estar do que da repartição igualitária.
4. Independentemente, porém, das cedências que a
repartição igualitária haja de fazer ao desenvolvimento
económico, o facto é que não é de um momento para outro,
nem sequer de um ano para outr , que se pode passar,
sem perturbações graves, da actual desigualdade da riqueza
e dos rendimentos para a sua igualdade. Só gradualmente,
e ao cabo de muitos anos, é que tal desiderato será realizável
em condições satisfatórias. Foi decerto por ter a consciência disso que a Constituição, no artigo 81. 0, alo d),
considerou tambem incumbência prioritária do Estado:
«Operar as necessárias correcções das desigualdades na distribuição da riqueza e do rendimento».
(I) Ctt. L'éconol1lie du xxm.e siecle, Paris, 1961, pág. 294. Perroux
considera abrangidos nos custos do homem três grupos de custos: os
que impedem os seres humanos de morrer, como a luta contra a mortalidade no trabalho profissional e fora dele; os que lhes asseguram uma
vida fisjca e mental mínima, como os cujdados médicos e os subsídios
de invalidez, velhlce ou desemprego; os que lhes permitem uma vida
especificamente humana, como a instrução elementar.
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Ao Estado, como se vê, incumbe corrigir as desigualdades; não lhe incumbe eliminá-las desde logo.
E foi por ter a consciência de que as diferenças de
remuneração hão-de permanecer durante muito tempo que
a Constituição, no artigo 53.°, aI. a), reconheceu a todos os
trabalhadores direito a uma retribuição segundo a quantidade, natureza e qualidade do trabalho - direito a uma
retribuição diferenciada, portanto.
Quer dizer: não se pretende realizar imediatamente
a repartição igualitária da riqueza e dos rendimentos, e nem
sequer realizá-la em futuro próximo; o que se pretende
é que se vão corrigindo as desigualdades, de modo a estas
se tornarem cada vez menores; é que se tenda para a
igualdade, a qual representa, assim, o limite duma tendência (1).
5. Importa observar, todavia, que uma coisa é a
repartição igualitária da riqueza, outra, a repartição igualitária dos rendimentos. Podemos ter aquela sem termos esta,
como podemos ter esta sem termos a primeira.
A riqueza, o património, é constituída por bens capitais e por bens de consumo duradouros. Ora, os bens de
(I) Não aludimos, para a interpretação do artigo 106.·, 1, aos
trabalhos parlamentares, porque a discussão desse preceito lU Assembleia
Constituinte é totalmente inconclusiva.
A Comissão de Redacção apresentou um te>.'to em que se falava
de «repartição mais igualitária da riqueza e dos rendimentos.. Surgiram
propostas no sentido de «repartição igualitária. e de «justa repartiçãot,
das quais acabou por ser votada a primeira por unaninúdade, tendo
dito um dos seus subscritores (deputado Jorge de Miranda): «Com
isto, evidentemente, não impomos uma repartição aritmeticamente
igualitária, mas precisamos, sem temor, o objectivo primacial da repartição. (Diário da Assembleia CotlstitHinte .. n. o 78, de 12 de Novembro
de 1975, pág. 2642, 2. I co1.).
Não se esclareceu, porém, se se pretendia que a repartição igualitária fosse de realização próxima ou longínqua.
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con umo não dã rendimento ncnhum (rendimento monctário, entenda-se); e s bens capitai p dem er d mesmo
valor mas propiciarem rendimentos diferente , p r serem
diferentes a ta "as de capitalização. E aos rendimelltos
da riqueza acrescem os rendimentos d trabalho, cujos
montantes são diversos. De modo que duas pess as com a
me ma riqueza podem ter rendimentos desiguais não só
por serem desiguais os rendimentos do seu património,
como por também o serem os rendimento do seu esforço.
Outrossim dua pessoas, ambas praticamente sem riqueza
nenllUma, podem ter os mesmos ou diferentes rendimentos
do trabalho.
No entanto, se diminuirem as desigualdades dos
patrimónios, tenderão a diminuir as desigualdades dos
rendimentos. Pois, reduzem-se as diferenças nos rendimentos dos patrimónios sem que por isso se agravem,
ou agravem na mesma proporção, as diferenças llOS rendimentos do trabalho (I).
De seu lado, se diminuírem as d sigualdades dos rendimentos, tenderão a diminuir as desigualdades dos patrimónios. Isso porque aumentam os pequenos rendimentos
à custa dos grandes, reduz-se o aforro e, portanto, a formação ou acréscimo de património.
É por força dessas duas tendências que o artigo 106. o
da Constituição aponta para a repartição igualitária da

(I) As diferenças nos rendimentos do trabalho podem agravar-se
se passarem a trabalhar menos os que virem os seus patrimónios aumentados e passarem a trabalhar mais os que virem os seus patrimónios
diminuídos. Muitos, porém, continuarão a trabalhar o mesmo; e é
natural que os que passarem a trabalhar menos e mais diminuam e
aumentem, respectivamente, os rendimentos do trabalho em medida
menor do que aquela em que foram aumentados e diminuídos os rendimentos do seu património.

13

riqueza e dos rendimentos: à medida que a riqueza esteja
menos desigualmente distribuída, serão provavelmente
menores as desigualdades de rendimentos; e à medida que
o rendimentos estejam menos desigualmente distribuídos,
serão provavelmente menores as desigualdades de riqueza.

II

6. Mas a Constituição não se limita a enunciar as
fmalidades do sistema fiscal; defme a própria estrutura
deste. Fá-lo no artigo 107.°, onde refere quatro impostos
- três incidentes sobre o rendimento: rendimento pessoal,
rendimento das empresas, sucessões e doações, e um sobre
o consumo.
Vejamos, embora sucintamente, cada um deles de
per SI.
Diz o n. ° 1 do artigo 107.°:

«o

imposto sobre o rendimento pessoal visará
a diminuição das desigualdades, será único e progressivo, tendo em conta as necessidades e os rendimentos
do agregado familiar, e tenderá a limitar os rendimentos a um máximo nacional, definido anualmente
pela lei».
Aqui temos o objectivo e as características do imposto
de rendimento pessoal. O objectivo: o imposto visa a
diminuição das desigualdades; repare-se que não visa
propriamente a sua eliminação, por onde se comprova,
mais uma vez, que a repartição igualitária não é fmalidade
imediata, mas simples tendência do sistema. As características: o imposto é único, é progressivo, incide sobre o
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rendimento da fanúlia, tende a limitar os rendimentos a
um mh;mo nacional (I) .
Estas características prendem-se de perto com
objectivo do imposto. Efectivamente, ele não poderia
propor-se a diminuição das desigualdades se não fosse único,
se não recaísse sobre todo o rendimento de cada contribuinte, pois o que se pretende igualar é o rendimento todo,
e não apenas esta ou aquela parcela.
Da mesma forma, ele não poderia ter em mira a
diminuição das desigualdade se não fosse progressivo,
isto é, se fosse proporcional. É que o imposto proporcional
deixa intactas as desigualdades; o Estado precisa de 30,
A e B têm o rendimento, respectivamente, de 100 e 200;
pagam ambos, portanto, 10%, e B continua, depois do
imposto, com um rendimento duplo do de A. Não
sucede assim com o imposto progressivo: se A paga 8%
e B 11%, o rendimento de B fica reduzido a menos do
dobro do de A. Por conseguinte, o desnfvel torna-se
menor.
(I) O n.· 1 do artigo 107.· fala de rendimento pessoal, mas
não o define. Deve entender-se, no entanto, que nele inclui, não s6
o rendimcnto-produto, o rendimento provindo de participação na
actividade produtora, como os restantes acréscimos patrimoniais, salvo
as sucessõcs e doações, que para estas há um imposto próprio, referido
no n.· 3 do mesmo artigo. Entram, pois, no rendimento pessoal as
mais-valias e outros ganhos fortuitos, como os do jogo. Se não fosse
assim, e uma vez que não se previu a tributação à parte das mais-valias,
ficava praticamente ao arbítrio do legislador ordinário o tributá-las
ou não, o que seria incompreensível num sistema fiscal que tem por
meta a repartição igualitária; além de quc repre entava um retrocesso
em relação ao sistema vigente, no qual já são tributadas algumas
mais-valias e o são, aliás, a título de rendimento (ver, sobre isto e sobre
os conceitos fiscais de rendimento, as nossas Lições de Fil/al/ças Príblicas,
cit., págs. 342, nota 1, e 298 segs.).
Quer dizer: rendimento é o rendimento-acréscimo, mas não se
considera rendimento pessoal, para efeito do respectivo imposto, o acréscimo por sucessão ou doação.
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E também o imposto não poderia visar a diminuição
das desigualdades se não tomasse em conta os encargos de
fauúlia, os quais variam com o número e a idade das
pessoas que a constituem. Ora, esses encargos hão-de
ser naturalmente deduzidos, não ao rendimento de cada
um dos membros da fanúlia, mas ao rendimento de todos
em conjunto, ao rendimento do agregado familiar. Compreende-se, pois, que seja sobre este rendimento que o
imposto incida.
Por último, ele não poderia contribuir importantemente para a diminuição das desigualdades se não tendesse a limitar os rendimentos a um máximo, isto é, se
não tendesse para uma taxa marginal de 100%. Aqui,
porém, é provável surgir o conflito entre o objectivo
igualitário e o do desenvolvimento econ6mico, o que
levará a estabelecer um nível alto do máximo de rendimento, a fim de não prejudicar consideravelmente os incentivos à actividade privada.
Note-se que o facto de o imposto de rendimento
pessoal ser único nâo significa que ele o seja verdadeiramente, isto é, que não admita discriminações qualitativas.
Uma teria sempre de admitir: a discriminação a favor dos
rendimentos do trabalho. É que, como veremos em breve,
o n. o 3 do artigo 107. o manda ter em conta, para efeitos
do imposto sobre as sucessões e doações, a transnússâo por
herança dos frutos do trabalho. Manda tê-la em conta,
decerto para que seja passível de tributação mais leve do
que a transmissão dos frutos do capital. Ora, não se compreenderia que fosse beneficiada a transmissão por morte dos
frutos do trabalho, e não o fosse a sua aquisição em vida.
O imposto de rendimento pessoal tem, pois, de admitir
a discrinúnação a f.wor dos rendimentos do trabalho.
E se tem de admitir essa, porque não há-de admitir outras
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que sejam requeridas pela política econ6mica ou fiscal?
De qualquer modo, o cert é que o 11.° 1 do artigo 107. °
não mprega a e. pressão imposto único no seu sentido
ngoroso.
E note-se, por outro lado, que a tomada cm conta dos
encargos d fanúlia pode fazer-s mediante deduções,
não s6 à matéria colectável ou à colecta, mas à pr6pria
taxa do imposto (1). É admissível, portanto, qualquer
dos sistemas ultimamente eÀ'Perimentados no estrangeiro,
como o da divisão conjugal (splittillg) ou o do quociente
familiar, uma vez que com esses istemas não deixa de se
atingir o rendimento total da família, servindo eles tão
somente para determinar a taxa.

7. Vejamos agora o imposto sobre o rendimento das
empresas. Dispõe o n.O 2 do artigo 107.°:
«A tributação das empresas incidirá fWldamentalmente sobre o seu rendimento real».

Quer isto dizer que a matéria colectável do imposto
não será o lucro normal, o lucro que poderia ser obtido,
mas sim o lucro real, o lucro que efectiva ou presumidamente se obteve.
Ora, o lucro constitui rendimento pessoal dos donos
das em.presas individuais; como constitui rendimento
pessoal dos s6cios das sociedades, na parte em que lhes é
atribuído. Por conseguinte, se se tributar o lucro, a título

(1)

COSCIANI,

lstitllzioni di Scienza delle Finanze, 6. I ed., UTET,

Turim, 1970, pág. 237.
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de rendimento das empresas, e depois a título de rendimento
pessoal dos seus donos ou dos sócios das sociedades, teremo dupla tributação(1). Só a não teremos se o imposto
sobre as empresas se limitar ao lucro das sociedades que
não seja atribuído aos sócios (2).
Haverá razões para a dupla tributação? Pode invocar-se uma razão de política fiscal: as empresas conseguem
frequentemente, mediante artifícios de contabilidade, ocultar parte do seu lucro; o imposto seria, portanto, um processo de corrigir as diferenças - processo imperfeitíssimo,
aliás. Como pode invocar-se, mas apenas relativamente às
sociedades, uma razão de política económica: incidindo o
imposto sobre todo o lucro, quer o não atribuído, quer o
atribuído aos sócios, o lucro atribuído ficará mais fortemente tributado, pelo que as sociedades se sentirão estimumuladas a atribuir menos lucro, a levar mais lucro a reservas e, portanto, a aumentar o investimento.
O n. O 2 do artigo 107. o prevê a tributação das empresas,
mas não parece que imponha a tributação de todas elas.
O mais indicado, pois, é que, a exemplo do estrangeiro,
se crie, ao lado do imposto de rendimento pessoal, um
imposto de sociedades, apenas sobre o lucro não atribuído
aos sócios ou - se calarem motivos de política fiscal ou
económica - sobre todo o lucro que elas obtiverem.

(1) Não rigorosamente, uma vez que os impostos são diversos;
o que teremos, rigorosamente, é discriminação contra o lucro das
empresas individuais e o lucro das sociedades atribuído aos sócios, um
e outro sujeitos a maior tributação de que o lucro levado pelas sociedades a reservas.
(2) Desde que, evidentemente, não se tributem as ma.is-valias
de que beneficiem, por virtude da retenção do lucro, as quotas ou
partes sociais, nem as futuras atribuições aos sócios do lucro retido,
quer se façam mediante incorporação de reservas, quer em liquidação
das sociedades.
2 - Boletim ele

~nci:u

Bconómic:u - Val. XXU
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8. Seguidamente, o artigo 107.° refere-se ao imposto
sobre as sucessões e doações. Preceitua o n.O 3:

«o

imposto sobre sucessões e doações será progressivo, de forma a contribuir para a igualdade entre
os cidadãos, e tomará em conta a transmissão por
herança dos frutos do trabalho».
Este imposto incide sobre as aquisições de bens a título
gratuito - as aquisições por herança, legado ou doação.
Tais aquisições representam acréscimos patrimoniais para
o herdeiro, legatário ou donatário e são, portanto, rendimento seu. Em nenhum país, porém, elas aparecem
incluídas no rendimento pessoal, constituindo antes objecto
de tributação à parte. Isso deve-se não s6 à circunstância
de o imposto sucess6rio ser anterior ao imposto de rendimento, como, e sobretudo, à de ter características especiais.
A Constituição atribui-lhe o papel de contribuir para
a igualdade entre os cidadãos, e por isso o pretende progressivo. Mas progressivo em função de quê? Nos
vários países, o imposto tem sido progressivo em função
da herança, em nmção da quota hereditária, ou em função
de uma e outra (1). Mas se se quer que ele contribua
(1) O imposto sobre a herança visa a atingir a concentração de
riqueza que se operou nas mãos do defunto, enquanto o imposto sobre
as quotas hereditárias visa a atingir o enriquecimento do herdeiro ou
legatário. efr. as nossas Lições de Fil/atiças Plíblicas, cit., pág. 301. Sobre
as espécies possíveis de imposto sucessório, ver MEADE, Efficiency,
eqllalily and Ilte ol/mersltip of properly, Harvard University Press, 1965,
pág. 5S segs.; R . MUSCRAVE e P. Mu GRAVE, Pllblic Fil/aI/ce il/ tlteory
and praclice, 2.' ed., cit., pág. 359 segs.
Não obstante o imposto ser pago pelo herdeiro, ele pode inBuenciar a conduta do autor da herança: pois é um incentivo ao trabalho e ao
aforro de quem deseja deixar uma certa fortuna , que ainda não possui,
ao seu ou seus herdeiros; como é um desincentivo ao trabalho e ao aforro
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eficazmente para a diminuição das desigualdades, então,
há-de ser também progressivo em função da situação
econ6mica do herdeiro . Se A e B herdam ambos 1 000,
mas A tem um grande rendimento e B um rendimento
pequeno, A deve pagar imposto por taxa mais alta do
que B.
É neste sentido que a Constituição aponta; o que não
impede que se possa ainda atender, para a graduação das
taxas, às relações de parentesco.
Mas a Constituição vai mais longe; preceitua que o
imposto, além de progressivo, tome em conta a transmissão
por herança dos frutos do trabalho. Frutos do trabalho
transmitidos por morte são os aforros de ordenados e
salários e as coisas que com estes se adquiriram, existentes
no patrim6nio do defunto. Pretende-se, como já acentuámos atrás, que tais bens beneficiem de regime de favor
em relação aos restantes, que são frutos do capital; isto é,
que a sua transmissão seja tributada por taxa menor do
que a dos últimos. Para tanto, é preciso que o imposto
também incida sobre a herança, uma vez que é ao nível
desta, e não das quotas hereditárias, que a distinção se
justifica.
Trata-se, no entanto, de uma distinção quase sempre
impossível de fazer em termos rigorosos. Como há-de
saber-se, perante a maior parte das heranças, quais os bens
nelas existentes que são fruto do trabalho? Tanto mais que
os frutos do trabalho podem transformar-se em capital e
ser, por sua vez, fonte de frutos deste.
O problema s6 é susceptível de solução aproximada.
Dizem os factos que os pequenos patrim6nios são constide quem não se preocupa com isso e reage contra a absorção pelo Estado
de parte dos haveres que transmitir. Esta última hip6tese s6 se verifica,
claro está, quando é alta a taxa do imposto.
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tuídos mai frequentemente por aforras de rendimento
do trabalho do que de rendimento do capital. Pode partir-se, portanto, do princípio de que os pequenos patrimónios são na sua totalidade frutos do trabalho, e isentá-los, então, do imposto ou tributá-los com uma taxa
dirnillU ta.
É uma solução grosseira, como se vê; mas não divisamos outra, salvo a de fazer tábua raza da lei, com base na
sua inexequibilidade.

9. Finalmente, o n. o 4 do artigo 107. o contempla a
tributação do consumo. Nestes termos:
«A tributação do consumo visará adaptar a
estrutura do consumo às necessidades de socialização
da economia, isentando-se dela os bens necessários
à subsistência dos mais desfavorecidos e suas fanúlias
e onerando-se os consumos de luxo».
Manda a Constituição, portanto, que o imposto de
consumo contribua para a adaptação deste às exigências
de socialização da economia; e que o faça mediante a
isenção dos bens de primeira necessidade e o agravamento
da taxa sobre os bens de luxo.
A lógica está à vista: isentam-se os bens de primeira
necessidade porque isso significa isentar do imposto os
pequenos rendimentos, os quais são utilizados, integral ou
quase integralmente, no consumo desses bens; tributam-se
mais fortemente os bens de luxo porque isso significa
tributar mais fortemente os grandes rendimentos, os quais
são utilizados em maior proporção do que os rendimentos
médios no consumo de sumptuosidades.

21

Quer dizer: pretende-se tirar carácter regressivo à
tributação do consumo, que ela teria inevitavelmente se
não fossem isentos ou desonerados os consumos primários (1), e pretende dar-se-lhe carácter progressivo, que ela
poderá ter, pelo menos até certa altura, se forem pesadamente onerados os consumos de luxo. Pretende-se, pois,
que a tributação do consumo adjuve a tributação do rendimento no objectivo da diminuição das desigualdades.
10. Aí fica a estrutura do sistema fiscal e a função
atribuída a cada um dos impostos. É uma estrutura que
condiz com a dos sistemas fiscais dos países desenvolvidos:
de um lado , a tributação do rendimento, através do imposto
de rendimento pessoal, do imposto de sociedades e do
imposto sobre as sucessões e doações; do outro, a tributação do consumo(2). E todos estes impostos, salvo o
(1)

Ver os cálculos, feitos para os Estados Unidos, em R . Muse P. MUSGRAVE, P"blic Fin(/tIce iII theory alld practíce, 2.' ed., cit.,
pág. 332.
(2) É cert que os sistemai de alguns países desenvolvidos comportam ainda um impo' t ordinário sobre o património, cuja matéria
colectável é geralmente o património líquido. Trata-se, porém, de
um imposto de taxa moderada, inferior à do rendimento médio, de
forma que acaba por incidir, não sobre o próprio patlim6nio, mas
obre o seu rendimento. Com tal imposto ficam, portanto, mais
forteme/ue tributados o rendimentos do capital, assim se operando,
embora de modo imperfeito ainda que o imposto fosse perfeito (dr. as
nossas Lições de Fillflllças PtÍblicas, cit., pág. 326), a discriminação dos
rendimentos. Mas o imposto está longe de perfeito, visto ser de
execução dificílima, quer no respeitante ao conhecimento da matéria
colectável (muitos dos elementos patrimoniais são facilmente ocultáveis),
quer no que toca à determinação do seu valor.
Claro que pode estabelecer-se um imposto sobre o património
qUe incida sobre o próprio património, isto é, um imposto de taxa
tão alta que não possa ser pago com o rendimento do capital. Se for
progressivo, esse imposto atingirá em maior proporção as grandes
fortunas, contribuindo para corrigir as desigualdades de riqueza. É um
imposto, porém , que não pode ser ordinário, que não pode ser cobrado
GRAVB
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imposto de sociedades, Vlsam a redistribtúção da nqueza
e dos rendimentos.
Não vêm para agora as dificuldades da implantação
do sistema, mormente do imposto único, que requer o
apuramento satisfatório de todas as parcelas da matéria
colectá el. Mas vem para agora reconhecer que se escolheu
a estrutura mais apropriada aO fim em vista. Com efeito,
a alternativa seria substituir o imposto de rendimento
pelo imposto sobre a despesa. Simplesmente, este imposto
sobre a despesa, que a bem dizer ainda não foi experimentado lá fora (1), além de suscitar outras dificuldades sérias,
não serviria o objectivo do sistema fiscal: é que, entre as
pessoas com o mesmo rendimento, faria discriminação
a favor daquelas que gastassem menos, assim premiando
a acumulação de riqueza; ora, como a acumulação é obra
sobretudo, ou em maior escala, de pessoas já ncas, ISSO
reforçaria as desigualdades .

J. J.
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todos os anos, pois, se o fosse, reduziria a zero todos os anos o rendimento do capital, pelo que o contribuinte deixaria de ter interesse em
obter o rendimento e abandonaria o capital produtivo. O imposto
sobre o próprio património tem, portanto, de ser extraordinário, cobrado
por uma só vez ou, então, de longe a longe.
Por isso, decerto, é que a Constituição não se lhe referiu,
confiando a correcção sistemática das desigualdades de riqueza ao
imposto sobre as sucessões e doações. O qual, aliás, também sofre,
embora em escala bastante menor, das dificuldades de execução do
imposto sobre o património.
(1) S6 o foi na India e no Sri Lanka, mas por pouco tempo e
restrito às pessoas com altos uiveis de consumo (cfr. DUB e FRIDLABNDER,
GOlltmmenl Finanu, 6.' ed., cit., pág. 349).

