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NOTA À EDIÇÃO ILUSTRADA

NÃO EXISTE VERDADEIRAMENTE uma literatura fi scal mas seria bom 
que ela existisse. Poderíamos então ensinar e aprender os impostos 
por pequenos contos, três ou quatro páginas romanceadas, com 
situações da vida real e personagens de carne e osso que não fossem 
o Abel, o Bento e o Carlos que fazem as hipóteses da tradição. Seria 
questão de imaginar umas boas histórias, de salpicar nelas questões 
difíceis e de não abusar dos números para não fazer do imposto o 
centro do enredo.

Tudo isto pode fazer-se e fazê-lo seria certamente saudável. Pri-
meiro, porque o direito se experimentaria então como nos surge 
no dia-a-dia, em episódios mais ou menos confusos onde importa 
sobretudo distinguir o essencial do acessório; depois, porque seria 
uma excelente forma de obrigar à leitura e de provocar à escrita 
alunos que geralmente escrevem e lêem com sacrifício; enfi m, por-
que imaginar contos fi scais constitui uma forma útil e agradável de 
ocupar algumas horas depois das aulas.

Enquanto essa literatura fi scal não toma corpo, publicam-se aqui 
uns casos práticos mais carnudos. São casos testados já nas aulas da 
Faculdade de Direito de Lisboa e que se dirigem fundamentalmente 
aos alunos do curso geral, que têm contacto com estas matérias 
por altura do terceiro ano. Alguns são casos mais antigos que se 
foram alterando ao longo dos últimos sete ou oito anos, outros são 
casos mais recentes criados para explorar as últimas alterações da 
lei fi scal; uns são casos mais secos, empregues em testes onde há 
pouco tempo para ler, outros são mais sumarentos porque a vida 
do tó-das-pizzas ou da mãezinha riquita não se resume com tanta 
facilidade. Todos eles são casos publicados sem resolução, porque 
a não têm verdadeiramente, quando cada ano se altera o salário 
mínimo e se criam novas deduções à colecta, para proteger a família 
afastada, os cursos de água ou as ligações de banda larga. Os alunos 
mais empreendedores sempre descobrirão umas fotocópias com a 
resolução do ano anterior para depois verem que ela não tem grande 
utilidade e que o que importa é aprender nas aulas como se “pega” 
em cada matéria. 
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Esta segunda edição dos Casos Práticos mantém-nos inalterados 
no seu conteúdo mas conta com a novidade grande das ilustrações 
do André Letria que, de mão cheia, dá corpo aos personagens que 
recheiam estas pequenas histórias. Qualquer pretexto seria bom 
para trazer aos bancos da Faculdade de Direito o que em Portugal 
se faz de melhor no campo da ilustração – e parece-nos com certeza 
boa a ideia de habituar os alunos universitários a conviver no seu 
dia-a-dia com um pouco do que é bonito, obrigando-os ao mesmo 
tempo a saber lidar com o que é difícil. As ilustrações do André 
Letria dão-nos asas para voar uns instantes acima dos engarrafa-
mentos, dos autocarros cheios e dos pequenos-almoços tomados à 
pressa, mas sempre sem esquecer que por trás de cada ilustração 
estão problemas jurídicos que só descendo à terra e com trabalho 
sério podemos resolver.

A resolução de casos práticos e de casos práticos como estes traz 
consigo uma opção de método quanto ao ensino do direito fi scal, a 
opção por um ensino que obrigue cada aluno a conviver com a lei e 
a compreender em diferentes pontos do sistema o que signifi cam os 
princípios e conceitos que a fundamentam. Quer-se dizer que não 
se imagina que a dogmática geral do direito fi scal se possa compre-
ender evitando o contacto com a lei que muda todos os anos e com 
o particular modo de funcionamento de cada imposto. Difi cilmente 
se pode compreender o princípio da capacidade contributiva sem 
conhecer o modo como operam as deduções à colecta; o princípio 
da equivalência sem olhar à base tributável dos impostos especiais 
de consumo; o princípio da legalidade sem perder algum tempo 
a analisar as faculdades de adaptação local dos impostos sobre o 
património. 

O manejar da lei implica também fazer contas, deitar os dedos 
à calculadora, descobrir por experiência própria que os encargos 
tributários variam pela interpretação da lei e pela qualifi cação dos 
factos e que muitos dos problemas de legitimação do sistema de-
correm da diferença que há entre o direito pensado e o direito vivo. 
A ideia de que ao jurista cabe a teoria e ao contabilista a prática 
da fi scalidade não produz bons fi scalistas sequer – pelas razões da 
ciência e pela força do mercado, o ensino do direito fi scal deve 
combinar dogmática e técnica. 

O plano desta colectânea refl ecte o curso normal das aulas prá-
ticas na Faculdade de Direito de Lisboa e junta-lhe mais alguma 
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coisa ainda. Depois de algumas hipóteses introdutórias em que se 
exploram os princípios gerais do sistema descemos às suas várias 
ramifi cações, constituindo o IRS o principal campo de trabalho 
ao longo do semestre. Trata-se de uma opção com algum sentido: 
o IRS é um imposto que tem muito de intuitivo, que confronta de
modo claro o aluno com as grandes escolhas políticas do sistema e 
que lhe desperta a curiosidade natural das coisas que nos interes-
sam pessoalmente. Chegar ao fi nal do semestre possuindo alguma 
familiaridade com o IRS e compreendendo por onde passam nele 
os grandes princípios parece uma meta de trabalho boa e que ge-
ralmente se cumpre com sucesso.

Não se pode ignorar, ainda assim, que a aprendizagem do direi-
to fi scal tendo por referência a tributação dos rendimentos é uma 
opção que vai progressivamente perdendo o sentido. À medida 
que as contribuições para a segurança social se tornam a principal 
forma de tributação dos rendimentos pessoais, que os impostos 
sobre as sociedades se vão contraindo pela força da globalização e 
que o imposto sobre o valor acrescentado se impõe como a âncora 
dos sistemas fi scais modernos, sentimos que a orientação da ciência 
jurídico-fi scal para os princípios, conceitos e opções ideológicas dos 
impostos sobre o rendimento se torna cada vez mais inconsequente 
e nos faz correr o risco de ensinar um sistema que não existe já 
– como aqueles que ainda no fi nal do século dezanove se deixavam
absorver pela tributação predial quando os impostos sobre o con-
sumo alimentavam os cofres públicos. 

A prazo, é inevitável que na descida ao sistema que são estes casos 
práticos se dê a mesma atenção ao IVA que se dá aos impostos sobre 
o rendimento e que o estudo do direito fi scal não exclua os tributos
comutativos ou paracomutativos que se multiplicam no dia-a-dia: as 
taxas, os tributos ambientais, os impostos especiais de consumo, as 
contribuições sociais, os tributos parafi scais e outras fi guras de que 
geralmente nos ocupamos apenas para melhor delimitar o imposto. 
Mas cada coisa a seu tempo – por agora, aqui fi ca uma mão-cheia 
de casos práticos para trabalhar nas aulas, sem folhas soltas nem 
fotocópias perdidas.

Lisboa, Janeiro de 2006
Sérgio Vasques
svasques@mail.fd.ul.pt
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