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J. L. Saldanha Sarlches / A n d r e Soleado de Matus

os funcionarios administrativos municipais que intercEm nos processos de execufiio fiscal t2m direito. por tal facto. a percepflo de quaisquer remuneracoes acessorias. Este
problema emerge, alias tal como o outro. de urna sucessiio de leis na materia em
causa, que provocou duvidas, ainda niio resolvidas, acerca da continuaqiio da vig2ncia de determinadas normas na ordem juridica.

2 - R E ~ I I T N E R A C ~ EACESSORIAS
S
NOS PROCEDIMENTOS DE EXEC U C ~ OFISCAL - RELANCE HISTORICO
No direito portugu2s, o direito dos funcionarios administrativos, nomeadamente
dos que interv2m nos processos de execufiio fiscal, 21 percepfiio de remunerafbes
acess6rias tem urna origem bastante antiga. Para niio recuar mais, basta lembrar a
reforma dos vencimentos do funcionalismo civil - urna das primeiras grandes reformas do Estado Novo - aprovada pel0 DL n." 26 115, de 23 de Novembro de 1935.
Do notivel relat6rio deste diploma constam virias refer2ncias as remunerafbes acessbrias, especialmente aos emolumentos pessoais, como forma de retribuif50 dos funcionjrios administrativos.
0 legislador comeqava por chamar a atenfiio para as dificuldades da reforma: <<E
de h i muito reclamada pela opiniiio publica e pel0 interesse da administrafiio a
reforma de vencimentos do funcionalismo; poucos porCm se terlo dado conta do
estado actual do problema, das suas dificuldades e dos mhltiplos aspectos a considerar
em tal assunto. Muitos limitam-se a pedir ou desejar aumentos na retribuifiio dos seus
cargos; outros chamam a atenfiio para a mesquinhez, exagero ou disparidade dos
ordenados, mas sera dificil encontrar quem tenha a ideia exacta dos prejuizos materiais e morais causados por algumas dezenas de anos de reformas desordenadas. de
sobreposiqbes legislativas nem sempre aconselhiveis e filhas de crit6rios tam diversos que terem elas vivido em paz C grande maravilha. Agora impbe-se ao Governo
a ingratissima tarefa de endireitar urna irvore que se deixou crescer e engrossar
demais,,.
De seguida, empreendia-se uma analise do ccestado actual dos quadros e vencimentos,,. Aqui, comeqava-se por referir que ccOutro defeito, ou vicio fundamental, C
a baixa remuneraqiio real ou aparente atribuida aos funcionarios, sobretudo aos das categorias superiores,,, devida a ccimpossibilidade financeira, dificuldades politicas ou
simples criterio de economian (destaques originais). Contra aquele defeito ou vicio
<<Ecerto que a vida reagiu e em numerosos casos a acumulafiio de funfbes, as senhas
de presenqa, os emolumentos, os lugares de comissirio do Governo, as gratificaqbes
pelo pretenso exercicio de comissoes que niio eram sen50 o prolongamento ou exercicio do cargo principal remediaram em parte a situaqiio), (destaque acrescentado).
Esti aqui expresso corn clareza o furidamento ultimo da consagrapiiu do direitu dos funcionkios admiriistrativos 3 percepqlu de remunerafbes acessorias: tratava-se de corrigir. por via de urna rernunerac50 paralela. injustifas materiais decorrentes do baixo
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nivel de urna remuneraqiio normal que. por qualquer motivo. nlo podia ser aumentada (').
No entanto, o legislador apressava-se a mencionar (<asperturbafbes decorrentes
dos emolumentos),. De facto, cca existCncia de cofres de emolumentos, verdadeiros
suplementos de ordenado nalgumas repartifbes. direcfbes ou servifos. criou em muitos casos, sem mais raziio que niio haver para todos, desigualdades enomes de vencimentos entre funcionirios de igual graduafiio. E compreensivel a rivalidade e no
fundo a injustifa criada por tal sistema, demais quando se via o Estado distribuir por
alguns o que, por definiflo. o contribuinte era obrigado a pagar para t o d o s ~ ;ademais, ccNiio s6 era possivel - porque muitas vezes se verificava o facto - operar este
sistema subversEes na hierarquia. sendo em absoluto mais fortemente retribuidos os inferiores que os super-ores,,.
Passando a enunciar a cct6cnica e aspect0 financeiro da reforma,,, o legislador
sssumiu imediatamente que cchouve de lanfar m5o de rem6dios her6icos para se chegar a resultados aceitaveis,,. Niio se trataria. portanto, de urna reforma radical que cortasse totalmente com o passado, mesmo nos seus aspectos mais negatives; tratar-se-ia.
isso sim, de ccestabelecer [as] bases suficientes das futuras reformas, visto o actual estado
de coisas niio constituir alicerce razoivel para nada,,. Entre aqueles resultados apenas razoiveis estava cca encorporafiio das receitas dos cofres de emolumentos na
receita geral do Tesouro,,, mas niio a eliminafiio dos pr6prios emolumentos.
A leitura da secfiio do relat6rio que o legislador se sentiu na obrigaflo de dedicar aos emolumentos permite compreender as razdes desta opflo: ccA reforma niio e
nem deveria ser radical nesta questlo. N6s temos actualmente o emolumento pessoal,
unica remunera~iiode servifos prestados directamente ao public0 por determinado
funcionirio. Ficou dito acima que nlo se referia a estes a reforma e por isso tamb6m
niio toca nos emolumentos que percebem. Temos, alem disso, o emolumento que se
acumula ou conjuga com o vencimento orfamental e o cofre de emolumentos que
funciona como distribuidor equitativo de suplemento de ordenados ou das remuneracbes por servifos especiais prestados. Criados algumas vezes para aumentar vencimentos em que n50 havia a coragem de tocar abertamente, os cofres nZo slo s6 alimentados por emolumentos mais ou menos devidos aos funcionjrios, mas tambCm por
adicionais a irnpostos permitidos para aquele fim. Quer pela natureza das receitas, neste
caso, quer pel0 destino, quando o seu produto se distribue mediante certa formula
pelos funcionarios de determinado quadro. o cofre de emolumentos e inharmonizivel
com a presente reforma e teve de ser extinto. Continuariio a arrecadar-se as receitas,
e durante algum tempo a inscrever-se em separado como at6 agora para se fiscalizar
a sua entrada, mas o respectivo produto e escriturado em receita do tesouro. 0 problema de saber at6 que ponto poderiam ser mantidos emolumentos em beneficio

( ? I A actud~cladedo relardno 2. nesre aspecro. ev~dente pasacloa sctenra anns. o fcndmeno dls renlun e r a ~ d e sacessor~ase a sua just~l-icacjioniio s6 sc mantern, coma se dar,oaram rncsmo para esferaa sslrunhas ao funcional~smoadm~n~strarlvo
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directo do funcionirio. sem prejuizo dos principios fundamentais da reforma. foi resol~ i d ocom a conservaqiio do emolumento pessoal, pelo serviqo prestado directamente
ao publico e pela fisaq.50 do limite do total das remuneracdes percebidas. que niio pode
ultrapassar certa percentagem dos vencirnentos fixos da categoria superior na respectiva escala. Neste termos o emolumento. sem poder prejudicar a hierarquia establecida
nas funqdes, podera continuar a desempenhar o papel dc estimulante do trabalho onde
este, niio estando prescrito ou delimitado em prazos. bern poderia ser preterido ou
adiado corn prejuizo da administraciio. Niio 6 esta a soluqiio teoricamente ideal mas
a mais prudente e razoivel no estado actual dos nossos costumes)).
Ou seja. mcsmo depois de assinalar os virios aspectos negatives da retribuiqiio
dos funcionirios administrativos atraves de emolumentos e, em geral de quaisquer
modalidades de remuneraf6es acesshrias, o lrgislador optou por niio os eliminar totalmente, limitando-se a introduzir algumas modificacdes no regime at6 entiio vigente de
mod0 a eliminar os vicios que consicierava mais perniciosos e incompativeis com a
reforma entiio empreendida.
A aplica~iiodas bases da reforma aos funcionarios cujos vencimentos eram inscritos no orcamento do Ministerio das Financas foi feita mediante o DL n." 21 116,
publicado na mesma data (22 de Maio de 1935) que o DL n." 21 115. 0 seu art. 10."
consagrava o direito dos chrfes, sub-chefes e aspirantes das reparti~desde financas a
emolumentos pessoais consistentes em 0.35% (0.45% em Lisboa e Porto) da cobranca
do imposto sobre as sucessdes e doac6es e sisa e aqueles que constassem de legislaqio especial, com exclusiio dos das execuc6es fiscais. Quanto a este ultimos caberia.
nos termos do art. 1I.', aos magistrados e funcionirios dos tribunais de execupdes fiscais de Lisboa e Porto.
A reforma salazarista dos vencirnentos dos funcionirios administrativos foi a
liltima grande reforma nesta matgria. No qur toca a controversa quest50 da subsist2ncia das remunera~6esacess6rias. nunca o legislador voltaria de forma expressa a
tocar nela; nem mesmo durante o Estado Novo. em qualquer das sucessivas leis que
regularam a materia, se viriam a extrair consequEncias das consideracdes preambulares tecidas pelo legislador da reforma de 1935.
Assim, inclusivamente, os emolumentos pessoais previstos pelo art. 10." do DL
n." 26 116. de 23 de Novembro de 1935, foram aumentados para 0.6% e 0,4% pelo
art. 12.' da Lei n." 1 - 0 2 , de 22 de blaio de 1947. que reviu certos aspectos respeitantes
ao imposto sobre as sucessdes e doacdes e sisa.
0 DL n." 45 006. de 27 de Abril de 1963, que aprovou a organizaqio dos servipos de justiqa fiscal, integrou os funcionirios das secretarias dos tribunais do contencioso
das contribui~dese impostos no quadro geral da Direcciio-Grral das Contribui~oese
Impostos (art. 6."). nniio apenas por nio se justificar a autonomia em relaqiio i s func6es gerais dos servicos das contribuiqdes e impostos. mas tambin1 para permitir uma
justa equiparaqiio de todos. ern materia de rernuneraqd~s~,
(ultimo parligrafo do relat6rio do diplorna~.Ao introduzir algumas rnodificaqoes no niodo dt. distribuiqiio dos
emolurnentos dos funcionirios. o art. 102.' da organizaqiic) dos serviqos de justica
fiscal rnanteve expressamente o sistema que. em virtude da reorganiza~iioefectuada.
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passou a abranger os e m o l u m e n t ~decorrentes
~
dt. execuqdes fiscais. ao contririo do
que sucedia na versiio originaria da rzforma de 1935.
Com algumas alteracdes de pormenor, o sistema foi tambem expressamente mantido pelo art. 17.' do DL n." 45 405>de 29 de Maio de 1968. Mais uma vez. contudo,
o legislador parecia assumir a transitoriedade da soluqio, j i que este diploma era
aprovado para vigorar enquanto niio fosse aprovada cca reorganizaqio definitiva dos services de administraciio fiscal>).
No entanto. essa transitoriedade voltou a ser posta em causa em 1971. Mediante
o DL n." 449171. de 26 de Outubro. aprovou-se um novo regulamento das custas dos
processos das contribuic6es e impostos e uma nova tabela dos emolumentos dos services das contribuicks e impostos. No preimbulo do diploma, o legislador considerava
mesmo que .a dispersio do regime das custas e emolumentos dos servicos tributirios
por uma pluralidade de diplomas legais desarticulados entre si, complexes na sua
aplicacio, e, na maior parte, desactualizados, constitui fundamento bastante para que
se procure reunir toda a materia num s6 regulamento e tomar mais simples a sua
execuciio,,. 0 art. 22." do regulamento das custas estabelecia ainda uma nova f o m a
de emolumento, calculada sobre o montante do imposto de justica devido nos processos
de execuciio fiscal: 75% deste eram destinados aos f u n c i o n ~ o s revertendo
.
os restantes
25% para o Estado. Apesar de tudo, notava-se um parcial retorno ao espirito da
reforma de 1935, uma vez que se registava uma diminuiqio nas percentagens dos
emolumentos percebidos pelos funcionarios (passava a existir uma percentagem linica
de 3%: art. 2." do DL n." 449171, de 36 de Outubro) e que o montante dos emolumentos
pessoais nunca poderia exceder 113 da remuneraciio fixa do funcionirio (art. 3.". n.' 1.
do DL n." 449171, de 26 de Outubro).
0 Estado Novo n90 voltou a legislar sobre a mattria dos emolumentos pessoais
dos funcionirios administrativos, nomeadamente no contencioso tributario. Assim. a
revoluqiio de 25 de Abril de 1974 encontrou a situaciio legislativa acabada de descrever.
Por forca da tendsncia descentralizadora e localista da Constituiqiio de 1976 e das consequentes modificacdes legislativas, resultantes na municipaliza~iode alguns tributes.
as normas entiio vigentes passaram, mediante uma interpretacio actualista, a aplicar-se aos funciondrios das autarquias locais que, tratando-se de impostos de cobranqa
municipal, desempenhassem as funqdes hom6logas i s dos funcionirios da adrninistraciio
tributdria estadual que intervinham nos processos de euecuciio fiscal.
Esta consequsncia foi assumida pelo j i referido n." 1 do art. 58." do DL n." 247187,
de 17 de Junho. a0 determinar que ccquando as funcdes [. . .] de juiz auxiliar nos processos de execuqiio fiscal niio sejam desempenhadas pelo assessor autlrquico. seriio as
mesmas. por deliberaciio do orgiio executivo. cometidas aos titulares de cargos de
direcc50 ou chefia de servicos de apoio instrumental,). 0 diploma niio tocava prupriamente na materia do montante dos emolumentos. limitando-sr a estaklecer que 1150
poderiam ultrapassar, respectivarnente. 70% ou 30% do rnontante anual do venciniento base da categoria do respective funciondrio. consoante se tratasse de titulare
de cargos de direcciio ou chefia de serviqos dr apoio instrumental ou de outros funcionirios. que interviessem no process0 como escriviies (n.OS 2 e 3 do mesrno artiyo).
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No que respeita as autarquias locais. o sistema foi expressamente mantido em vigor
pelo DL n." 353-N8C). de I6 de Outubro. que estabeleceu regras sobre o estatuto
remuneratorio dos funcionarios e agentes da Administraciio publica: o seu art. 43.'. n." 2,
detenninava que ate a revisiio das condiqdes de evercicio das funqdes notariais e de
juiz auxiliar nas autarquias locais as remunerac6es acessorias referidas no art. 58.' do
DL n." 247187 mantern os limites maximos nele estabelecidos corn referencia aos
montantes anuais dos vencirnentos base auferidos imediatamente antes da data da
produylo de efeitos do presente diploma, sujeitos a actualizaclo. nos termos da actualizaqlo salarial anual),. hlais uma vez, o legislador assumia a natureza transit6ria
das remuneraqdes acessorias dos funcionarios administrativos que participassem nos
processos de execuqlo fiscal. mas sem erradica-las definitivamente.
0 DL n." 199190, de 19 de Junho, veio alterar o regulamento das custas dos processos de contribuicdes e impostos. aprovado pelo j i citado DL n." 449171. de 26
de Outubro. Na verdade. trata-se do primeiro diploma legal que vem lanear algurna confuslo na materia at6 entlo controversa mas relativamente clara da titularidade de um
direito dos funcion5rios administrativos i percepe50 de emolumentos emergentes da
cobranqa da taxa de justiqa. De facto, o art. 22.' original do regulamento das custas
dos processos de contribuiqfxs e impostos destinava 25% da taxa de justiqa cobrada ao
Estado e 75% aos funcionarios que tivessem intervindo no processo; na sua nova
redacqiio, mantendo o destino de 25% da taxa de justica cobrada para o Estado, o
mesrno artigo passa a determinar que os restantes 75% se destinem, n5o aos funcionarios
adrninistrativos. mas ao ~ s e r v i c oonde [a taxa de justiqa] foi cobrada,) [al. b?].
0 novo regulamento das custas dos processos fiscais e aduaneiros, aprovado pel0
DL n." 29198, de 1 1 de Fevereiro. que revogou o DL n." 449171, de 26 de Outubro,
deixou de prever o destino das custas (nomeadarnente. da taxa de justica) cobrados em
processos tributarios. Tal mat6ria foi regulada no proprio diploma preambular (o DL
n." 29198. de 11 de Fevereiro), cujo art. 4.". epigrafado Destino dl1 receitu, determina
que <<Asreceitas provenientes da taxa de justica, emolumentos. reembolsos de despesas
e actos avulsos cobrados nos tribunais tributarios de I." instPncia e nos servicos fiscais revertern 75% para a DGCI e 25% para o Estado,,.
0 que pensar deste relance pela historia das rernuneracdes acessorias dos funcionirios adrninistrativos, maxime autiquicos. intervenientes em processos de natureza
tributiria?
Em prirneiro llrgnr. a existencia de um direito 2 percepclo de remuneracdes acessorias. especialmente emolumentos pessoais. por parte dos funcionarios administrativos intervenientes em processos de natureza tributiria 6 antiquissima no direito portugues do funcionalismo publico em sentido amplo.
Em segz~iz(iol ~ ~ g aar partir
,
da reforma dos vencimentos do funcionalismo publico
civil de 1935. a euistEncia de um tal direito passou a ser vista pelo legislador como
essencialmcntc negati~a.por alegadamente implicar o cometimento de desigualdades
e injustiqas. scndo a partir de enti70 entendida como situaqlo transit6ria. a enadicar definitivamente em futuras reformas r entretanto mantida por r a ~ o e sde convenicncia de
cli\:vrsa indolc.
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Err terceiro lusctr, apesar da transitoriedade acabada de referir. o direito do5 funcionarios administrativos percepqao de rernuneracSes acessorias, especialmente emolumentos pessoais, foi sendo sucessivamente mantido. muitas vezes de forma exprzssa.
e algurnas vezes mesmo alargado no seu Pmbito material e quantitative. pelas sucessivas leis que incidirarn sobre a rnateria.
Em quarto lrcgtzr, existe actualmente uma situaqlo de ambiguidade normativa.
resultante do facto de em circunstCncia alguma ter o legislador protessado revogar
expressamente as normas que conferem aos funcionarios administrativos um direito
percepclo de emolumentos.

3 - UM DIREITO DOS FUNCIONARIOS AUTARQUICOS
CAO DE EbIOLUMENTOS NOS PROCESSOS DE
FISCAL NO DIREITO VIGENTE?

A

PERCEP-

EXECUCAO

At6 i entrada e vigor do DL n." 199190, de 19 de Junho - que, recorde-se. alterou o regulamento das custas dos processos de contribuiqdes e irnpostos aprovado
pel0 DL n." 449171. de 26 de Outubro -, era indiscutivel a existencia de um direito
dos funcionarios administrativos a perceberem, a titulo de emolumentos pessoais. uma
parte das custas devidas em processos de execuclo fiscal em que tivessem intervindo.
Foi este filtirno diploma, ao detenninar que os 75% das custas nl0 afectadas ao Estado
eram destinadas, niio aos funcionirios que tivessem intervindo no processo, mas ao service onde a taxa de justica foi cobrada. que lanqou alguma confusiio na matiria.
Contudo, os funcionarios rnunicipais encarregados dos servicos de execuqaes fiscais continuaram a receber os respectivos emolumentos retirados da taxa de justiqa
devida em processos de cobranca de dividas i s autarquias locais. E. pensa-se. corn
fundamento juridic0 para tal.
De facto, ao estabelecer que a taxa de justica era destinada. nlo aos funcionirios
que tivessem intervindo no processo em que foi cobrada, mas ao servico em que foi
cobrada, o legislador limitou-se a corrigir um lapso tkcnico-juridico recorrente nas
normas anteriormente vigentes. E que niio era tecnicamente correct0 dizer-se que a
taxa de justiqa era destinada aos funcionarios. Corno se viu, a reforma de I935 extinguiu os antigos cofres de emolumentos e deterrninou que as receitas cobradas passassern
a ser escrituradas como receitas do tesouro, o que nunca mais deixou de suceder.
Portanto, a taxa de justica n5o 6 . naturalmente uma receita dos funcionarios. ainda que
a eles seja afecto urn determinado montante dela retirado; so pode ser. portanto. da pessoa colectiva titular do crCdito em causa. que a inscreveri orcamentalmente como
receita sua ou de um seu servico.
Ao dizer que 75% da taxa de justica devida 6 destinada ao serviqo em que foi
cobrada e nlo aos funcionarios desse servico. o art. 22.' do regulamento das custas dos
processos de contribuiqdes e impostos. na vers5o do DL n." 199190. de 19 de Junllo.
n l o estava. pois. a tomar qualquer posiciio quanto ao destino final dos mo~ltalites
arrecadados. Isto porque o facto de determinado montante constituir receita dc uirl ser-

s5o das condiqoes dz exercicio das furi~6eseln causa n5o ocorrzu at6 hoje; apenas foi
abandonada a denominacdo infeliz dz jui: a ~ ~ x i l i amantendo-se
r,
em vigor o art. 58."
do D L n." 247187, de 17 de Junho ('). Niio teri sido. portanto. pelo facto determinante
de caducidade referido no art. 43.'. n." 2, do DL n." 353-NS9. que o direito 9 percepqio
de emolumentos retirados das custas tcra deixado d e existir.
Este direito deixou de cxistir, isso sim. por. com a revogaqiio dos arts. 2." a 4."
do DL n." 449i71. de 26 de Outubro. ter deixado de existir na ordem juridica qualquer
norma que preveja a distribuiqiio das custas processuais, ou de parte delas. pelos funcionarios dos sewiqos em que tenham sido cobradas e que nessa cobranqa tenham participado.
Isto sucede por um motivo simples. Por forqa d o art. 7-43,'. n." 2. da Constitui$50. a definiqao d o estatuto (incluindo o estatuto remuneratbrio) dos funcionarios
administrativos das autarquias locais C matCria de reserva dr lei t8). Ora, nas zonas
incluidas na reserva de lei. a administraqiio phblica n5o pode praticar qualquer acto,
juridic0 ou material, que n5o tenha corno fundamento uma norma de fonte legal (").
Niio cxiste. portanto, qualquer direito a remuneraqso por parte de funcionirios administrativos sem que tal remuneraq90 esteja przvista numa norma legal. Consequencia
imediata daquilo que se afirma C que tambCm n9o podem quaisquer remuneraqdes
dos funcionarios ser estabelecidas por norma constante d e fonte de hierarquia inferior
i da lei - por exemplo, um regulamento autirquico. Devc, assim, considerar-se
prejudicado o direito dos funcionirios autirquicos que intervcnham e m processes de
execuq2o fiscal a perceber quaisquer emolumentos retirados daquela taxa.
.4 supressiio destes direitos - aliis, provavelmente preterintencional - n5o se afigura, no entanto, isenta de problemas. Deve recordar-se que a razio de ser, historicarnente identificada, da consagraqiio dos emolumentos pessoais - a de ulbapassar pelo
lado a inadequaqio das remuncraqdes principais e m relacso a dignidade e responsabilidade das funq6es exercidas - njio pode ainda considerar-se totalmente ultrapassada.
Por outro lado. n90 e nitido que n50 esteja e m causa uma afectaqao de direitos adquiridos: sendo certo que o caracter transitbrio dos emolumentos pessoais tem sido afirmado pelo legislador. de modo implicit0 ou mesmo explicito, a verdade C que a situaqiio subsistiu quase setenta anos apos a primeira proclamaq5o de tal transitoriedade.
A s o l u p o da quesdo passa necessariamente pela definiqiio do conceit0 de direitos adquiridos e da exacta extensiio da sua tutela constitucional, problemiticas que. recentemente
trazidas para a ordem d o dia pelo anhncio governamental de um conjunto de medidas
legislativas (precisamente no imbito do funcionalismo phblico). niio deverio ter que
esperar muito tempo pela clarificaqiio da jurisprudencia constitucional.
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O presente texto analisa o conteudo do principio da capacidade contributiva e as exigcncias
que dele resultam para a tributaqso do rendimento e do patrimonio. Quanta B tributaqiio do
patrimonio, conclui-se que a concretizaqiio do principio exige um impost0 sobre o patrimonio
liquid0 global. soluqiio que, no entanto, se depara con1 problemas de concretizaqio graves.
This article explores the principle of ability-to-pay and its meaning both for income and
wealth taxes. As far as wealth taxes go, the author makes the point that the principle
demands a broad-based net wealth tax, which, however, is a tax model that meets with many
practical difficulties.
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1 - A CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E A
DIhIENTOS PESSOAIS

TRIBUTACAO

DOS REN-

0 principio da capacidade contributiva constitui um dos temas mais vivamente discutidos pela moderna doutrina tributarista. E assim por raz6es evidentes: porque em
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