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SUPLEMENTO AO BOLETIM DA FACULDADE DE DIREITO
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FACULDADE DE DIREITO
COIMBRA

Problemas da Reforma Fiscal (*)

1. A reforma fiscal de 1958 a 1965, que incidiu
sobre a tributação directa, foi concebida como início
de uma reforma que cuhninaria na substituição do sistema
dos impostos cedulares e imposto complementar pelo
sistema do imposto único de rendimento. É com estas
palavras que fecha o relatório do Código do Imposto
Complementar, publicado em Novembro de 1963:
«Por muito vasta, porém, que tenha sido a
reforma, a verdade é que ainda fica um longo calninho
a percorrer, que é o da paulatina substituição, até
onde as circunstâncias o permitirem, da tributação
real pela tributação pessoal. Simplesmente, esse é um
carninho que só poderá começar a ser trilhado dentro
de algWIS anos, quando os resultados da reforma da
tributação directa já permitam decidir com segurança
qual o alargamento que há-de dar-se sucessivamente
ao imposto complementar para compensação do
gradual recuo dos impostos parcelares».
(*) Conferência feita na Associação PiscaI Portug uesa
Julho de 1979, aqui publicada com notas, e que constitui
'um resumo e em grande parte um desenvolvimento de
fiscal 1M CO/lstitllição de 1976, comunicação apresentada à
das Ciências de Lisboa.
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Assim fecha o relat6rio do C6digo. O facto, todavia,
é que nada se fez, de então para cá, no sentido de sa
paulatina substituição da tributação real pela tributação
pessoal (1). Elevaram-se, é certo, a taxas do imposto
complementar; mas não para compensação de descida que
se operasse nas taxas dos impostos cedulares, as quais, pelo
contrário, até subiram. Estamos, pois, a esse prop6sito,
na mesma situação de há 15 anos. Com uma agravante:
enquanto há 15 anos podia projectar-se para longo prazo
a substituição da tributação real pela tributação pessoal,
hoje tal substituição tem de ser encarada para prazo
relativamente curto. Impõe-no a Constituição.
Esta dedica dois artigos ao sistema fiscal~ artigo 106. 0,
onde enuncia as finalidades do sistema, c o artigo 107.°,
onde define a sua estrutura -, e fá-lo em termos de tornar
imperiosa uma profunda reforma.
Diz o artigo 106.°, n. à 1, que «o sistema fiSCal será
estruturado por lei, com vista à repartição igualitária da
riqueza e dos rendimentos e à satisfação das necessidades
financeiras do Estado».
Como se vê, atribui-se ao sistema dos impostos uma
finalidade fiscal: satisfação das necessidades financeiras do
Estado, isto é, cobertura das despesas públicas; e uma
fmalidade extrafiscal: repartição igualitária da riqueza e dos
rendimentos.
Muitos consideram injusta a repartição igualitária
- a cada um parte igual -, preferindo-lhe a repartição
de acordo com outro critério, como a cada um segundo
as suas necessidades, ou a cada um segundo os seus
méritos. ou a cada um segundo o seu trabalho. Mas,
(I) Já em 1972 verificámos nada ter sido feito, nem sequer
estudado para o fazer. efr. O peso da tribrltação pessoal do rendimento, no Boletim de CiênciaJ Económicas, vol. XV (1972), pág. 191 segs.
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independentemente disso, que é do domínio ético, tem-se
acusado a repartição igualitária de provocar menor aforro,
menor investimento e menor esforço dedicado à produção,
pelo que ela contraria o desenvolvimento econónúco.
É certo que os argumentos do menor aforro e do menor
investimento nada valem perante a nossa Constituição,
que é a Constituição de um Estado cuja econonúa se
pretende em transição do capitalismo para o socialismo
- transição que se operará mediante o sucessivo alargamento do sector público à custa do sector privado: ora,
se neste houver menor aforro e investimento, a diferença
será adequadamente compensada por maior aforro e
investimento no sector público.
Mas vale o argumento do menor esforço dedicado à
produção. Se todos os trabalhadores ganharem o mesmo,
seja qual for a natureza, o tempo e a intensidade do
esforço, deixa de haver interesse em laborar mais e melhor
para ganhar mais também, e o natural é que a maior
parte dos trabalhadores passem a exercer as suas tarefas
com pouco zelo e diligência e muito absentismo. O natural,
pois, é que se prejudique, e fortemente, o desenvolvimento econórnico.
Dá-se a circunstância, porém, de o desenvolvimento
ser fmalidade da nossa econonúa, afirmada em alguns
artigos da Constituição, como no artigo 91.°, n. ô 2, onde
se preceitua que «o Plano deve garantir o desenvolvimento
harmonioso dos sectores e regiões». Ora, quando esse
desenvolvimento for impedido pela repartição igualitária,
o Estado terá de escolher. E deverá fazê-Io, evidentemente, consoante a solução que assegure o máximo
bem-estar.
Em qualquer caso, todavia, a repartição igualitária
não é objectivo de realização imediata, uma vez que não
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se afigura e, eqtÚvel eliminar rapidamente, sem enormes
perturbações, as actuai desigualdade da riqueza e dos
rendimento, O mais que pode pretender-se é corrigir
pouco a pouco essas de igualdades, é torná-las cada vez
menores ao longo dos anos, é tender para a igualdade.
Cônscia disso, a Constituiçã considerou incumbência
priorit.Ú'ia do E tado no artigo 81.°, alfnea d), « perar
as necessárias correcções das desigualdades na distribuição
da riqueza c do rendimento».
A escolha não é portanto, entre de envol imcnto
económico e rcpartição igualitária, mas entre aquele e a
correcção das desigualdades.
2. Vejamos agora a estrutura do sistema fiscal.
Dá-no-la o artigo 107.°, que refere quatro impostos
- três de tributação directa: imposto sobre o rendimento
pessoal, imposto sobr o rendimento das empresas e
imposto sobre sucessões e doações, e um de tributação
indirecta: imposto de consumo.
O imposto sobre o rendimento pessoal, diz o n. ° 1
do artigo, «Visará a diminuição das desigualdades, será
único e progressivo, tendo em conta as necessidades e
os rendimentos do agregado familiar, e tenderá a lilnitar
os rendimentos a um máximo, definido anualmente pela
lei».
O imposto será único; incidirá, portanto, sobre todo
o rendimento do contribuinte, sobre o seu rendimento
global. Mas que é rendimento?
São duas, fimdamentalmente, as noções de rendimento
para efeitos fiscais: rendimento-produto, que é o acréscimo patrimonial líquido proveniente de participaçâo na
actividade produtora; rendimento-acréscimo, que é todo
o acréscimo patrimonial líquido, seja ou nâo proveniente

de participação na actividade produtora. Rendimento-acréscimo é, assim, mais lato, mais compreensivo, do que
rendimento-produto (2).
Algumas parcelas do rendimento-acréscimo - as
aquisições a título gratuito - ficam sujeitas, pelo n. o 3
(2) A noção de rendimento-acréscimo foi recentemente acusada,
no Relatório Meade (THB INSTITUTB FOR FISCAL STUDlES, Tlle Slructllre
allJ Reforlll of Direct Taxatio", Allen & Unwill, Londres, 1978, pág. 31),
de levar a resultado inaceitáveis, como um deste género:
A tem 100 000 contos colocados a 10% em obrigações, o que lhe
assegura um rendimento de 10000 contos. Em dado ano, a taxa de
juro sobe de 10% para 11,1%, pelo que desce de 10000 contos o
valor dos titulos. Consequentemente, A não tem rendimento tributável, pois os 10000 contos que ganha em juros são compensados
pelos 10000 contos que perde em capital.
O Relatório não se conforma com que quem recebe 10000 contos
de juros possa ficar imune de imposto. Pela nossa parte, confessamos
que isso não nos choca, uma vez que, no caso figurado, o contribuinte
só deixa de ter rendimento no ano em que se verifica a subida do
juro, voltando no ano seguinte, se entretanto o juro não subir de novo,
a ter o rendimento de 10000 contos.
Aliás, o que sucede aqui é semelhante ao que acontece com o
reporte das perdas: se este é admitido, e uma empresa tem em dado
ano um prejuízo de 10000 contos e no ano subsequente um lucro de
10000 contos também, de igual modo ela não possui, neste segundo ano,
qualquer rendimento colectável.
O Relatório Meade apresenta uma outra noção de rendimento,
que evitaria ficarem livres de imposto os capitalistas com 10000 contos
de juros: rendimento é tudo o que quem quer pode consumir durante
o período sem detrimento dos recursos e das espectativas que o
habilitem a manter o mesmo consumo no futuro. No nosso caso,
A poderia consumir este ano os 10000 contos de juros sem que isso
afectasse as suas expectativas de continuar a consumir 10000 contos
nos anos vindouros. Poderia ... se não entrasse nas suas espectativas a
falência da entidade emitente dos títulos ou, tratando-se do Estado,
a conversão destes em títulos de rendimento menor.
A definição, como o próprio Relatório reconhece, não é, pois,
susceptível de aplicação prática, uma vez que o rendimento viria a
depender de previsões, exigindo a determinação do seu montante um
acerto, em cada caso, entre o contribuinte e a Administração fiscal.
Ver também, sobre o problema, C . V. BROWN e P. M. JACKSON,
Public Sector Economics, Martin Robertson, Oxford, 1978, pái. 256.

do artigo 107.° a um impo t pr6pri , que é o imposto
sobre suces - es e dações. De modo que o problema
reduz-se a saber e os restantes acréscimos patrimoniais
que não sejam rendimento-produto fàzem parte, ou não,
do rendimento pessoal. Ora, parece indubitável que sim.
Se o não flzessem, a Constituição ter-se-ia dispensado de
tributar muito acréscimos patrimoniais importantes, o que
não seria nada compatf el om o objectivo da repartição igualitária.
Não quer dizer que não tenham de ser excluídos do
rendimento pessoal outros acréscimos patrimoniais além
das sucessões e doações. Têm de o ser, mas por dificuldades de ordem administrativa: é o caso de serviços que
cada um presta a si pr6prio e de produtos que para si
pr6prio manipula ou fabrica, entre os quais sobressaiem
os senriços e produtos do trabalho das donas de casa.
Torna-se praticamente impossível determinar a existência
e o valor desses acréscimos patrimoniais, e por isso se
desiste de os incluir no rendimento.
Nos acréscimos que não constituem rendimellto-produto, e entram no rendimento pessoal, figuram as
mais-valias. Não parece que se ponha o problema da sua
definição para efeitos práticos, uma vez que elas já se
encontram defuudas em termos aceitáveis no rebt6rio
do C6digo do respectivo imposto, o qual considera mais-valias as valorizações dos bens que não foram produzidos,
comprados ou conservados para vender. Tais valorizações,
como se sabe, s6 costumam ficar sujeitas a tributação,
entre n6s como lá fora, quando realizadas através da
transmissão dos bens. Mas põe-se o problema do tratamento a que as mais-valias hão-de ser submetidas: se ao
mesmo tratamento dos restantes rendimentos, ou se a um
tratamento especial, mais benévolo, que se justificaria
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sobretudo pela extrema irregularidade das valorizações
ealizadas.
Talvez se pergunte, porém, se será permitido pôr
este problema, dado que o imposto de rendimento é
único e, como tal, parece que não pode tratar diferentemente as várias parcelas da sua matéria colectável. Mas
o facto é que pode. Pois o imposto s6 nominalmente é
único. Com efeito, a Constituição obriga a que faça
discriminação a f.wor dos rendimentos do trabalho. Assim
resulta do n.O 3 do artigo 107.°, que manda tomar em
conta, para efeitos do imposto sobre sucessões e doações,
a transmissão por herança dos frutos do trabalho, e isso,
decerto, para que tal transnússão seja passível de imposto
mais leve que a transmissão dos frutos do capital. Ora,
não se compreenderia que fosse benenciadl 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 fazer discriminação a favor dos rendimentos do
trabalho. E, se tem de fazer essa, evidentemente que
não repugna à sua índole fazer qualquer outra. É possível,
portanto, caso isso se pretenda, submeter as mais-valias
a regime especial.
O imposto de rendimento, além de único, será progressivo. Através, precisamente, da sua progressividade é que
ele vai contribuir para a dinúuuição das desigualdades.
E como quer contribuir de modo importante, o n.O 1 do
do artigo 107. 0 acrescenta que ele «tenderá a linútar os
rendimentos a um máximo nacional, deflllido anualmente
pela lá>. A taxa marginal do imposto tenderá, pois, para
os 100%.
Ora, se o máximo dos rendimentos for baixo, teremos
uma tributação tão fortemente progressiva que decerto
afectará em muito os incentivos à actividade privada e,
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daí, o desenvolvimento económico. É de exigir, portanto,
que o máximo anualmente fixado seja alto (3).
Por último, o imposto terá em conta as necessidades
e o rendimentos do agregado fanúliar. Significa isto
que a unidade tributária não é o indivíduo, mas a família.
Deve entender-se por família, à f.:lce do artigo 36.°, n.O 1,
da Constituiçã , tanto o agregado que se baseia no casamento como o que resulta da simples muão de facto.
Sobre o rendimento da fanúlia, formada de um ou outro
modo s bre o englobamento dos rendimentos de todas
as pessoas que a c nstitl1em, é que vai incidir o imposto.
Com que taxa, porém?
O problema, como se sabe, tem interesse porque o
imposto é progressivo; mas só tem interesse quando o
rendimento da fanúlia não é apenas de um dos seus
membros, e sim de vários. Se ganha o homem e também
ganha a mulher, a tributação do rendimento dos dois,
englobad s, vai fazer com que o rendimento da mulher
pague imposto pela taxa marginal do homem e, portanto,
por taxa mais alta - porv ntma muito mais alta - do
que aquela por que pagaria se a tributação se operasse em
separado. O rendimento da mulher como que sofre, assim,
uma pena por ela ter deixado de ser sozinha.

(3) O Relatório Mcade (T"e Strllcture atld Reforlll of Direct
Taxatiotl, cito pág. 311) pronuncia-se por baixas taxas marginais tanto
no fundo como no cimo da escala: baixas no fundo da escala porque,
sendo aí grande o número do> contribuintes, há interesse em que não
se prejudiquem os seus incentivos a ganharem mais; baixas no cimo
da escala (embora não as taxas médias) porque, sendo aí pequeno o
número dos contribuintes, pouco se perde em redistribuição e muito
se pode ganhar em incentivos aos que têm rendimentos algo menores.
O Relatório não espera, porém, que a sua ideia de taxas nurginais
baixas no cimo da escala seja aceita, visto contrariar uma opinião
fortemente enraizada.
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Nos diversos países em que, como no nosso, a unidade
tributária é a ['múlia ou, pelo menos, o conjunto dos
cônjuges, tem-se procurado obviar, no todo ou em parte,
a essa situação, mediante sistemas diversos, desde o do
quociente familiar até ao das tabelas especiais de taxas.
Se vier, porém, a optar-se entre nós pelo sistema do
quociente, o objectivo do imposto, que é a diminuição
das desigualdades, não consentirá que se faça desse sistema
uma aplicação integral. Pois, entre duas fanúlias de composição idêntica, ele beneficia a que tem maior rendimento.
Com efeito, é a fanúlia de maior rendimento que, por
virtude da divisão em partes e da progressividade do
imposto, vê diminuída em maior proporção a sua taxa (4).
3. O n. Ó 2 do artigo 107. Ô refere-se à tributação das
empresas, a qual, diz ele, «incidirá fundamentalmente sobre
o seu rendimento real». Foi nessa base que se procedeu
em 1963 à r forma da contribuição industrial e se criou
o imposto sobre a indústria agrícola. Mas este imposto
tem estado suspenso, e a contribuiçao industrial, vítima
sobretudo da falta de fiscalização das scritas, sofreu tais
entorses que se encontra hoje longe de incidir, na maior
parte dos casos, sobre o rendimento real das empresas.
Este rendimento é o lucro real, que pode ser efectivo
ou presumido. Precisamente para que possa ser presumido
é que a lei diz «fundamentalmente». Dá-se, porém,
o seguinte: o lucro das empresas individuais também é

(4) Por isso é que no Luxemburgo o sistema do quociente familiar
só se utiliza até determirudo montante de rendimento, aplicando-se
acima deste a taxa de base ao rendimento global, mas com dedução
para encargos de fanúlia (cfr. INTERNATIONAL FI CAL ASSOCIATION,
Congresso de Madrid, Le régi/l/e fiscal des "nités fa/l/iliales, nos CaJ,iers
de droit fiscal illternatiollal, vol. LVIIa, Roterdão, 1972, pág. II-l96 segs.).
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rendimento pessoal do respectivos donos, assim como o
lucro das sociedades atribuído aos sócios também é rendimento pessoal deste. Vai tributar-se o lucro, a título
de rendimento das empresas, e voltar a tributar-se, a título
de rendimento pessoal dos donos ou dos sócios? Se isso
se fizer, haverá o que se tem chamado uma dupla tributação; impropriamente, aliás, pois do que se trata, em
rigor, é de discriminação contra o lucr , o qual vem a
sofrer tributação mais pesada do que os restantes rendimentos (5).
Curioso, todavia, é que poderemos ter discriminação
mesmo no caso de o imposto sobre o rendimento das
empresas incidir apenas sobre o lucro das sociedades,
e não sobre todo o lucro, mas só sobre o lucro não
atribuído aos sócio e levado, portanto, a reservas. Pois
que a retenção do lucro traduz-se em aumento do património das empresas, o que naturalmente provoca valorização das quotas ou partes sociais; ora, se estas forem
transmitidas, a valorização constituirá mais-valia a incluir
no rendimento pessoal dos sócios. Cá temos a discriminação: o lucro é tributado como lucro retido e, depois,
como mais-valia das quotas ou partes sociais.
Quer dizer: um imposto sobre o rendimento das
empresas, ao lado de wn imposto de rendimento pessoal,
ou implica necessariamente ou eventualmente a discriminação contra o lucro (6). Em que termos a terá querido
o n. ô 2 do artigo l07. o ?

(5) Cfr. COSClANI. Scie/lza delle Finalize. 8.' cd., Utet. Turim,
1977. pág. 555. Como aí se observa. haverá dupla tributação apenas
quando do lucro de uma sociedade faça parte lucro de uma outra,
em que aquela participa. Nesse caso. com efeito. o mesmo lucro é
passível duas vezes do mesmo imposto.
(6) A menos. claro está, que o imposto seja repercutido.
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Repare-se que ele não exige a tributação de todas
as empresas: na verdade, se o imposto deve incidir fundamentalmente sobre o rendimento real, têm de ficar excluídas
as empresas pequenas, cujo rendimento real, mesmo s6
presumido, é impossível de conhecer. E não exigindo
a tributação de todas as empresas, o n. o 2 naturalmente
permite que o imposto incida apenas sobre parte do rendimento das que forem tributadas. O que ele não permite,
isso sim, é que as empresas que forem tributadas o sejam
por um rendimento, ou parte de um rendimento, diferente do seu rendimento real; isto é, não permite que
as empresas sejam tributadas por um lucro normal.
Ora bem: há-de reduzir-se ao mini mo o âmbito
da discriminação, instituindo-se um imposto de sociedades,
e apenas sobre o lucro não atribuído aos s6cios: vimos,
com efeito, que nesse caso a discriminação é meramente
eventual; ou há-de estender-se o âmbito da discriminação
ao máximo, instituindo-se um imposto sobre o rendimento de todas as empresas, sejam individuais ou societárias?
As empresas individuais são geralmente pequenas e
excluídas, portanto, da tributação; as que não ficam
excluídas são tão poucas e de tão reduzida importância
que o melhor é fazer como lá fora e restringir a tributação às empresas societárias. Teremos, assim, o imposto
de sociedades.
Há-de esse imposto incidir sobre todo o lucro delas,
apenas sobre o lucro não atribuído aos s6cios, apenas
sobre o lucro atribuído, ou sobre um e outro, mas com
taxas diferentes?
Estão aqui em jogo, sobretudo, razões de política
econ6mica. Se o que se pretende é combater a tendência
ao gigantismo das empresas, à formação de mercados
3 - Boletim de Cl!nciat Económicas - Vol. XXII
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oliogopolista ou monopolistas, lança-se um impost ,
com taxa progressiva, sobre todo lucro das sociedades;
ma , se o que e pretende é fc mentar
consumo, estimula-se a atribuição de lucros aos s6ci s, tributando
somente, ou com taxa mais alta, o lucro retido: as
sociedades, para pagarem menos impost , reterão menos
lucro; e se o que se pretende é incrementar o investimento, adopta-se a posição contrária: sujeita-se a imposto
apenas, ou com taxa mrus alta, o lucro atribuído aos
s6cios, de modo que as sociedades, para os s6cios pagarem
menos imposto, reterão mais lucro.
bis as soluções que se abrem ao imposto de sociedades,
a ser criado com base no n.O 2 do altigo 107.°. Est:llUOS
a supor, claramente, que a tributação do rendimento
pessoal não padecerá de lacunas que precisem de ser
integradas. Pois, se padecer, o imposto de sociedades
pode ser ainda um processo de aleatoriamente as colmatar.
Fora desse caso, atentemos, então, em. que entre as
incumbências prioritárias do Estado figura, nos termos
do artigo 82.°, alínea g), a de «eliminar ou impedir a
formação de monop6lios privados». Como um dos meios
mais eficientes de a impedir é o imposto de sociedades,
parece que ele deve incidir, com taxa progressiva, sobre
todo o lucro das empresas. Tomando em conta, porém,
o objectivo do desenvolvimento económico, há-de fazer-se
a destrinça entre lucro levado a reservas e lucro atribuído
aos sócios, a fim de tributar este com taxa mais alta do
que o primeiro. Uma solução de compromisso, como
se vê, entre a necessidade de impedir os monopólios e a
de estimular o investimento.
4. Dispõe o n. Ó 3 do artigo 107.° que ~o imposto
sobre sucessões e doações será progressivo, de forma a
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contribuir para a igualdade entre os cidadãos, e tomará
em conta a transmissão por herança dos frutos do trabalho».
Enquanto o imposto de rendimento pessoal é progressivo para reduzir as desigualdades de rendimentos, este
imposto sobre sucessões e doações é progressivo para
reduzir as desigualdades de riqueza.
O imposto sobre doações serve de simples complemento ao imposto sobre sucessões, de modo que tem
de adaptar-se a este. Só com este, por ISSO, nos preocupamos de seguida.
Conclui-se logo do n. o 3 do artigo 107. Ii que o
imposto sobre sucessões há-de incidir sobre a herança.
Pois aquele n. o 3 manda ter em conta a transmissão por
morte dos frutos do trabalho. Ora, é ao nível da herança,
e não das quotas hereditárias, que pode razoavelmente
fazer-se a distinção entre frutos do trabalho e frutos do
capital, para sujeitar a transmissão dos primeiros a taxa
mais leve do que a dos últimos. Temos, assim, e diferentemente do que hoje sucede 110 nosso País, imposto progressivo sobre a herança.
Mas o imposto sobre a herança apenas progride em
função do montante desta, sendo a sua taxa, portanto,
independente quer da parte deixada a cada um dos herdeiros,
quer da respectiva situação económica. Se A, que é rico,
herda 1 000, e B, que é pobre, herda 500, mas os 1 000
de A fazem parte de uma herança pequena, e de uma
herança grande os 500 de B, este paga im.posto por taxa
mais alta do que A, não obstante ser menor tanto o valor
por ele herdado como a sua fortuna ou rendimento.
Em certos casos, pois, um imposto nestas condições, em
vez de corrigir as desigualdades, pode bem agravá-las.
Para que tal não suceda, é preciso adicionar-lhe um imposto
sobre as quotas hereditárias, que leve em conta a impor-
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tância desta e a fortuna ou rendimento dos herdeiros.
De preferência, entre nós, o rendimento, que mais não
seja por uma forte razão de rdem prática: é que o
rendimento dos herdeiros já é conhecid do Fisco através
do impost de rendimento pessoal, enquanto a fortuna
deles teria de ser determinada ca o por caso, o que, além
de traballloso, dificilm.ente seria exeqtÚvel em termos
satisfatórios (7).
O imposto sobre sucessões há-de desdobrar-se, portanto, em imposto obre a herança e imposto sobre as
quotas hereditárias. E há-de ser progressivo em função
do valor da herança, do montante das quotas e do rendimento dos herdeiros, além de, claro está, da distância
do parentesco. Por onde se vê a complicada reforma
que tem de introduzir-se no nosso actual imposto sobre
as sucessões, o qual é apenas progressivo em função do
parentesco e das quotas hereditárias.
Mas a Constituição manda tomar em conta a transITÚssão por herança dos frutos do trabalho. Manda tomá-la
em conta, já o acentuámos, para a sujeitar a taxa menor
do que a transmissão dos frutos do capital.
Ora, sabe-se o que são frutos do trabalho: são o
dinheiro ganho com trabalho e os bens que com esse
dinheiro se adquiriram; mas não se sabe distinguir, na
maior parte das heranças, os bens que são fruto do

(7) A opção entre fortuna e rendimento depende, em princípio,
da caracterização do imposto sobre as quotas hereditárias: conforme se
entenda que incide sobre o património ou sobre o rendimento do
herdeiro, assim estará indicado que ele seja progressivo em função
da fortuna ou do rendimento deste. Só em princípio, pois que
outras razões - como a razão de ordem prática referida no texto
- poderão fazer optar pelo rendimento do herdeiro mesmo quando
não se entenda inchúdas nele as aquisições a título gratuito.
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trabalho daqueles que o não são. De modo que o preceito
mostra-se insusceptível de aplicação rigorosa.
Só pode aspirar-se, portanto, a uma aplicação aproximada. E não vemos outra senão esta: os pequenos patrimónios - os patrimónios que não excedem, neste
momento, algumas centenas de contos - são formados
mais frequentemente com frutos do trabalho do que com
frutos do capital; não repugna, pois, admitir que todos
eles provêm integralmente de frutos do trabalho; serão,
assim, as transmissões por morte desses pequenos patrimónios que ficarão isentas do imposto sobre a herança
ou sujeitas a uma sua taxa reduzida.
Embora seja esta uma solução grosseira, parece-nos
preferível adoptá-la a desistir da aplicação do preceito,
cujo intuito tem muito de louvável.
5. A tributação do consumo, diz o n. o 4 do
artigo 107. 0 , «Visará adaptar a estrutura do consumo às
necessidades da socialização da economia, isentando-se
dela os bens necessários à subsistência dos mais desfavorecidos e suas famílias e onerando-se os consumos de luxo&.
Pretende-se, pois, favorecer o consumo dos bens de
primeira necessidade, isentando-o de imposto, e prejudicar
o consumo de bens de luxo, tributando-o mais fortemente do que o de bens apenas supérfluos. A isenção
dos bens de primeira necessidade traduzir-se-á na isenção
dos pequenos rendimentos, que são gastos inteiramente
ou quase na compra desses bens; por seu tumo, a tributação
mais forte dos bens de luxo traduzir-se-á na oneração
dos grandes rendimentos, que são gastos em larga medida
na compra de sumptuosidades. Uma tributação assim do
consumo não terá carácter regressivo, visto ficarem isentos
os rendimentos pequenos, e terá carácter progressivo,
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pelo menos até certa altura, visto ficarem pesadamente
tributados os rendimentos grandes. Tamb'm contribuirá,
pois, para a diminuição das de igualdades.
6. Eis os quatro impostos - imposto de rendimento
pessoal, imposto de sociedades, imposto sobre sucessões
e doações imposto de consumo - que, segW1do a Constituição, hão-de integrar o nosso sistema fiscal. Não quer
dizer que o artigo 107. 0 proiba a existência de mais
impostos; nada impede que os haja, desde que não colidam
com a estrutura do sistema nem prejudiquem o seu
objectivo, que é a diminuição das desigualdades, ou só
o prejudiquem em solução de compromisso com outro
objectivo que também incumba ao Estado, nomeadamente
o desenvolvimento económico.
Ao analisarmos aqueles quatro impostos preocupámo-nos com os problemas basilares, ou que assim nos
pareceram, suscitados pela implantação do novo sistema
fiscal, tendo tentado, aqui e além, solução para vários
deles. Que pensar, todavia, do sistema em si mesmo?
Verifica-se, desde logo, que não oferece nada de
inédito na sua estrutura, pois esta coincide com a dos
sistemas flscais dos países desenvolvidos. Decerto que
encontramos em alguns desses países, além do imposto
de rendimento pessoal, o imposto sobre o património.
Não um imposto sobre o próprio património, isto é,
um imposto de taxa tão alta que desfalque a fortuna
dos contribuintes (tal imposto, aliás, só poderia ser extraordinário) (8), mas um imposto de taxa reduzida, de taxa
que não excede o rendimento do capital, e que se traduz,
(8) Salvo, evidentemente, se apenas incidisse com essa taxa sobre
as grandes fortunas, isentando as outras ou sujeitando-as a taXa menor.
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portanto, na tributação do rendimento através do patrim6nio. Com esse imposto, não s6 se atingem mais
fortemente os rendimentos do capital, que ficam, assim,
sujeitos a dois impostos (o ;mposto de rendimento pessoal
e o imposto sobre o patrim6nio), como se atingem os
valores do patrim6nio que não dão rendimento, exemplo
as j6ias e as obras de arte, os quais representam, por
vezes, riqueza vultosa. Nessas condições, não deveria
a Constituição ter instituído um imposto ordinário sobre o
patrim6nio?
Não obstante ser tal imposto um processo defeituoso
de discriminar os rendimentos, supomos que a grande
razão para que o não fizesse era de ordem administrativa.
É que um imposto sobre o patrim6nio requer a determinação periódica do valor deste e, portanto, do valor
de cada um dos elementos que o constituem. Ora, por
um lado, muitos dos elementos do patrim6nio, alguns,
por vezes, altamente valiosos, são facilmente ocultáveis;
por outro, é difícil a avaliação de muitos dos elementos
que os contribuintes não conseguem esconder. Segue-se
daí que, mesmo nos países com eficiente Administração
fiscal, o imposto sobre o patrim6nio padece de consideráveis imperfeições na sua execução. Que faria no nosso
País, em que a AdmÍJústraçâo fiscal está longe de satisfatória!
Justifica-se, pois, que a Constituição não tenha instituído o imposto sobre o património. Deixou isso ao
arbítrio do legislador ordinário, que poderá criá-lo quando
as circunstâncias administrativas se tiverem capazmente
modificado.
O que o nosso sistema fiscal tem de novo não é,
portanto, a sua estrutura; é a sua flllalidade: a repartição
igualitária. Sem dúvida que em outros países também
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há propósitos de redistribuição através dos impostos.
Em nenhum deles, todavia, nem sequer em países socialistas, se chega ao extremo de pretender a igualação da
riqueza e dos rendimentos.
Esta igualação surge entre nós, é certo, como linúte
de uma tendênàa, como igualação só realizável, por isso,
a longo prazo. No entanto, a tendência está bem marcada:
logo no imposto de rendimento pessoal, com a sua taxa
marginal de 100%; depois, no imposto sobre sucessões
e doações, com a sua tributação progressiva não só da
herança como das quotas hereditárias; por último, no
imposto de consumo, com a sua isenção dos consumos
primários e oneração dos consumos de luxo.
7. Falta saber, contudo, se o sistema fiscal definido
na Constituição é o melhor que ela podia ter adoptado
para se prosseguir, no momento presente, a finalidade
da repartição igualitária. Pensamos que sim. A dúvida
s6 pode pôr-se relativamente ao imposto de rendimento
pessoal. Porque não substituí-lo pelo imposto directo
sobre a despesa, por um imposto que, em vez de incidir
sobre todo o rendimento, incida apenas sobre a parte do
rendimento despendida, sobre a parte gasta em consumo?
Este imposto teria desde logo a vantagem de poder
dispensar o imposto de consumo, assim simplificando o
sistema. Todavia, o imposto sobre a despesa, em prol
do qual ainda há pouco se pronunciou o Relatório
Meade (9), praticamente não foi até agora experimentado
em parte alguma. Tinha de ser, portanto, o nosso País
(9) Ver Tlle Structl4rt and Reform of Direct Taxatiotl, cit, especialmente a págs. 502 e 517.

41

a arcar com todas as dificuldades da primeira experiência,
o que não seria nada aconselhável.
Acresce que o imposto sobre a despesa discrimina a
favor do aforro. Se A e B têm igual rendimento de 1 000,
e A ga ta 800, poupando 200, e B gasta 700, poupando
300, A paga mais imposto do que B. Discrimina, pois,
a favor da acumulação de riqueza. Ora, a acumulação
é obra sobretudo, ou em maior medida, de pessoas já
ricas. Estas são assim beneficiadas, pelo que as desigualdades
aumentam. Quer dizer: o imposto sobre a despesa desserve
o objectivo da repartição igualitária.
Por ambas essas razões, bem se compreende que a
Constituição não o tenha preferido ao imposto de rendimento pessoal.
8. Só mais uma palavra, relativa ao ritmo da reforma.
Por um lado, esta torna-se urgente, visto que o sistema
em vigor, com as tombas que lhe foram lançando ao
longo de quase quinze anos, desde as que o afastaram
da tributação dos rendimentos reais até às que introduziram
a progressividade nos impostos parcelares, encontra-se
distorcido e é fonte de graves desperequações e injustiças.
Mas, por outro lado, a reforma precisa de ser maduramente estudada, e depressa e bem não há quem. Acrescente-se que os períodos de grande instabilidade económica,
como aquele que vivemos, não são azados para pôr em
execução as alterações profundas no regime dos impostos
que a Constituição exige.
Está indicado, pois, que se prossigam com afmco os
trabalhos de preparação da reforma, cujo estado de adiantamento, aliás, desconhecemos, mas que não se sacrifique
à premência dela a ponderação cuidadosa das soluções;
como está indicado que só se ponha a reforma em vigor
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quando a economia do Pais haja readquirido uma certa
estabilidade, tendo baixado consideravelmente, portanto,
a ta -a da inflação.
Se não se fizer assim, arriscamo-nos a ter uma reforma
falhada . Ora, como já dissemos um. dia «é sempre peor
ter uma reforma falhada d que não ter nenhuma
reforma» (10).

J. J.
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(10) A Reforma Fiscal, na Boletim de Ciê/lcias Económicas, vaI. IX
(1965-1966), pág. 33.

