Ex.m·• s Srs. Membros do Congresso da ;Republica Portuguesâ ·:
.

I

·No uso do direito que lhes é conferido pelo n.o 3o. 0

po art.

3. 0 da Constitüição

da Republica, vêm a Associação dos Empregados no Fôro Português e os escrivães de
direito das 6 Varas civeis da comarca de Lisbôa expôr a V. Ex.as as reclamações que
se lhes affiguram justas sobre a lei n. 0 6 de 5 de julho de 1913, que regulou o

<•

direito

de encarte •>, e respectivo regulamento approvado pelo decreto· n. 0 257 de 3 I de dezembro .do mesmo anno que, consoante o n.e 24 §un. do art. :t6 da Constituição da Repüblica,
tem, caracter provisor io em quanto não fôr sanccionado pelo Congresso, chamando para
taes diplomas a attenção de V. Ex.as e pedindo sejam votadas as providencias legislativas necessarias para remediar os males apontados.
A lei n." 6 de 5 de julho de r 9 t3, unificando em um só imposto, denominado
<I

direito de encarte)), os impostos e emolumentos mencionados no seu art.

a legislação da monarchia constitucional,

ref~rente

aos <edireitos . de

1. 0 ,

substituiu

~mercê»,

que, por

sua vez, havia succedido á que, no regímen absoluto; regulava os impostos conhecidos
pela denominação de unovose velhos direitos)) (decreto de 3t de çie,zembro.de I836,
art. 5.0 ; .

Se no regimen absoluto sernelhante imposto era considerado como <• o tributo
mms justo do reino por ser imposto ás ..'!lércês)), como refere Fernandes Thomaz no

1{epertorio geral das leis extravagantes ( 1843, tomo
decreto de 3 de agosto de

I

2.

0
,

pag. 1 o r, n.o · r63), citando o

678, se neste decreto o Príncipe regente dizia que, sendo

os novos e velhos direitos impostos ((nas mercês e graças que jazia dos bens, rendas e

officios da Corôa •l, era isto razão para que tal imposto ~se · cobrasse ·com toda a promptidão, a verdade é que, estabelecido pela carta constitucional, no
principio, que pela Constituição da Republica está incluído no n.o

2

§ I3

do art. 145, o

do art. 3. 0 (Dr. Mar-

noco e Sousa~ Commentario á consti'tuição, pag. 52), da egualdade de tódos os cida-·

d:ãos perante as funcçóes publicas, deixando consequentemente o provimento nellas de
ser umfavor e passando a· traduzir tão sómente a obtenção de um direito pela realisa·
ção das condições por lei exigidas, não se comprehende muit0 bem a subsistencia do
referido imposto que aliás continuou a existir durante todo o p criodo da monarchia
constitucional.
Abstrahindo, porém, da legitimidade de tal imposto, o facto é que a actual
lei do «direito de enc::ute '), publicada no regímen republicano, não só veio aggruvar a
resp ectiva taxa que, sendo, para os Jirei:os de mercê por scrvcntias

vitalícias~

de :- o

"/o

do rendimento d e um ant'lo, sempre conservada desde r 836; conforme a tabella atmexa
ao decreto de 3 r de dezembro desse anno, é agora, para o direito de

encarte~

!idade desse rendimento (lei citada art. 3. 0 ), mas attingir, com dfeito

retroaétivo~

da totafun-

ccionarios nas condições dos reclamantes, aos quaes foram liquidados, em deviJo .tempo,
os direitos de mercê, · de harmonia com a legislação ·vigente ao tempo da nomeação, c
muitos ·dos quaes já solveram p<1ra com o Estado a totalidade desses direitos, unicos a
que se "ujeitaram quando obtiveram os provimentos nos seus logares, visto no~ respectivos diplomas se não lhes ter dec~arado que ficavam sujeitos, emquanto nesses logarcs
permanecessem, a quaesquer lotações novas que delles viessem a fazer-se.
Este effeito retroactivo· d~ lei está claramente preceituado no art. 18 com referencia ao

§ 2 .o -do

art. 3. o e ao art. g.o e §§ :da lei, textos esses que dizem assim:

u

Art.

18 o-

Os funciona rios que no dia

1

de julho de

i

9 13

ccjá tenham ·integralmente pagos os direitos de mercê, emolumentos e
· ,, sêlo, devidos pelos seu-; lugares, conforme e legislação anterior, fi<•Cam sómente obrigados, salvos os casos do art. 3. 0

§ 2. e do árt.
0

9. 0

<•

e seus parágrafos, a solicitar na Direcção Geral das Contribuições e

«Impostos a verba declaratoria do encarte, a fim

d~

não lhes ser feito

<cdesconto nos vencimentos certos, e de, no caso de vencimentos lotalançar~se

«dos, poder

á margem do

<1 pagamento a que se refere o art.

§
<c

I .0

-

I

~eu

auto de posse a declaração de

4·

Os funcionarios que estejam pagando os extintos

impostos de direitos de mercê, emolumentos das secretarias de Es-

,. tado e sêl·õ dos diplomas, podem, se assim o requererem, passar ime<t dia ta mente

desde o dia

1

de julho de 19 1 3, ao regime da presente

<• lei, levando-se-lhe, neste caso, em conta, para o direito de encarte: o
«que· já tiverem pago até essa data.

§
«reito em

2. 0
1

-

Em qualqut.r caso, o novo regime começará de di-

de Janeiro de 19 I 4 para os funcionarios que a essa data

<cainda não tiverem concluído o pagamento dos extintos direitos de
<'mercê, emolumentos e sêlo, aplicando-se á liquidação do debito are<•gra do parágrafo anterior.,.
cArt. 3. 0 -

§ 2 °-No caso de melhoria por aumento de ven-

<ccimento ou lotação, nomeação para outro emprego, ou transfer-:!ncia,
,, a taxa do direito de encarte será determinada pela totalidade d:1s pro(( ventos com a melhoria, e será aplicada, apenas, á parte do vencimento
cc

pelo qual não tenha sido pago por anteriores provimentos ou fun•

ccções

civis~

o direito de encarte ou os extintos direitos .de mercê e res-

<• pectivos emolumentos das secretarias do Estado e sê lo dos diplomas
«das mercês lucrativas em vigôr á data respectiva liquidação.

)I

<•Art. g.o- A fim de se poder calcular a totalidade do ven-

<<cimento para a determinação do direito de encarte, a Direcção Geral

•r das , Contribuições.. e Impostos procederá á revisão d9s lotações dos
f(

lugares com emolumentos 7 salarios ou quaisquer outros proventos,.

«publicando se no Dia rio do Governo o ·resultado dessa revisão.

§

1.

0

-As lotações devem ser revistas

d~

cinco em cinco

t<anos, e, conforme tiver resultado aumento ou diminuição, assim será
«calculada a importancia a pagar de futuro pelo direito de encarte.

§ 2.

0
-

Quando porêm o aumento ou diminuição dosemo-

i<Iumen tos, sala rios ou quaisquer outros . proventos, provier de lei exn pressa,
(I

desde logo se procederá á revisão, e, pelo seu resultado, se

calculará o direito de en"2àrte para o futuro o.

·

Quebram absolutamente tues disr>osições a tradição do nosso direito sobre o
assurnpto e os bons princípios que o devem orientar.
Effectivamente, no regímen de transição dos (• novos e velhos direitos» para
os «direitos de mercê •>, declarava a Portaria ·de r 2 de Junho de z838 (Diario do Governo n. 0

·

140

de

15

de junho) que

<lOS

direitos de mercê por nomeações anteriores ao

decreto de 3! de dq_embro de z836 se pagam segundo o regulamento da extincta

chan~

cellaria que foi substituidà pela superintendencia dos -novos e velhos direitos'>; e que os
das nomeações posteriores ao mesmo decreto se pagam pela tabella que o acompanha

•l

;

semelhantemente na Portaria d_e 3o de outubro de 18S2 (Coll. de leg. port. de 18S2
pag. 669 e 6 r o), estabelecendo-se no n

o 2

que os direztos devem ser exigidos segundo o

preceito das leis que vigoravam ao tempo do provimento ou concessão da ·mercê, preceituava-se no n.o 1 que dos funccionarios ali i·referidos ~<os que foram providos depois da pro-

mulgação do decreto de 3!. de. de{embro de z836.J> eram .obrigados ao pagamento dos

direztos de mercê ~em virtude dos preceitos desse decreto o e ' «OS que jor'am providos antes delta pagariam em virtude 'do 'alvará de

r1

de abril ie 166i») -conhecido pelo ·«Regi-

mento dos novos direitos de chanéellarifh (Na Coll. leg. port. cOmpilada por -José Justino ·de AiJ.drade e Silva, 2:a seriei r 6S7 a 1674; pag. '5o) .
. Consoante os m·e smos iJrihcipios~ resolviam os j'ornais de direito as hypothe..;
ses que se lhes apresentayam.
Assim · dizia o Direito (anno

I2

pag. 491) que, embora a lotação dos empre-

gos não fosse per'manente porque as drcumstanciàs inudàm, ctfeita uma lotação; ella·
deve .regular emqúanto se não"faz óütni 'e por 'isso ' 4todas as nomeações feitas no ihter._:

vallo devem pagar em harmôn'ia com a que ·existia na epocha da nomeação e que <<é
I)

conforme á legislação existente que a lei manda pagar os direitos de mercê··· ; assim ensinava a Revi"sta de legislação e jurfsprudencia (anno I 3, pag. 39 I) qúe o cremvregado

pagará segundo as avaliações ou lotações fixadas ao tempo ' do· despacho~~ e' que addiar
a liquidação <<Com o ·pretexto de que se vae proceder a novas lotaçõe3, qúando mi actualidade ha uma lotação, bóa ou mà; -segundo a qual se ·pode fázer ·a Íiqiüdação nos
prasos fixados na lei,

e violar :claramente as disposições

terminantes da mésma iei' e'

offender directamente os direitos adquiridos á sombra della 11 .
· Isto · é, reconheceu-se sempre que os funccionarios nomeados para cargos sem
vencimentos certos pagavam os • seus· direitos conforme a · lotação feita ab tempo da
~~ ~ ,

nomeação, ficando -quites para com o Estado emquanto nesses cargos se co'nserva's sem. ·

Se a referida lei n.o 6 de 5 de julho de I 9 I 3 quebra as tr'a díções do·nosso direito ·
sobre o imposto de que se tra'ta, não menos offende os sãos prinCípios que o:deyem regular; ·
Havendo, com: effeito; cargos publicas rertninerados com ôrdenado certo e ·
outros que tem rendimento incerto, se se comprehende que, no caso de ·áugment6 do

ordenado esta beleddo para o cargo ou de promoção a emprego de maior vencimento, os
serventuarios dos cargos de primeira especie sejam

obrigado~

a pagar direitos por esse

augmento, como foi no regimen anterior preceituado pela pauta regulamentar do decreto
de 3I de dezembro de
16 de agosto de

1~36~

1 8g8,

Portaria de 19 de março de 1867,eart. 0 3. 0 dodecretode

porque passam a receber vitaliciamente tal augmento, outro

tanto não acontece com os cargos da segunda especie.
Admittido o imposto sobre o exercicio das funcções publicas remuneradas,
não devia elle incidir apenas sobre os que tem remunerações certas; e como os de remuneração incerta podiam produzir hoje mais, amanhã menos, estabeleceu-se, desde
antigos tempos, o systema das av~l~ações ou lotações e, porque as circunstancias variam,
o da revisão de taes lotações.
Fixada a lotação e tendo a liquidação do imposto de fazer-se em determinado
praso, era por essa lotação fixada a percentagem a pagnr ao Estado; e, uma vez ella
paga, ainda que os proventos do cargo, durante o exercício delle, não correspondessem
aos ·fixados pela lotação, o funccionario não tinha direito a pedir a reducção da importancia paga, com fundamento na diminuição dos rendimentos do mesmo cargo.
)'R..evista de legislação e jurisprudencia, anno 27, pag.

1 18) .

. Ora se assim é, se antes como agora (citada lei n. 0 6 de 5 de julho de 1913,
art.o 7.os,

10

§ 3. 0 e 14 §

1. 0 ),

ao funccionario investido em qualquer cargo nãoé resti-

tuído o que tiver pago a mais, na . hy}-mthese de a revisão da lotação vir a provar ser
o rendimento delle inferior ao que serviu de base para a liquidação do imposto, a mais
~}ementar

má, o

justiça manda que, uma vez pago o imposto á face de uma lotação, bôa ou

empre~ado

nada mais tenha a pagar emquanto em tal ~argo se conserve, embora

uma revisão da lotação, passados annos, accuse maior renditnento, que servirá de base
ajutura liquidação a fazer a qualquer novo serventuario.

O prejudicado será umas vezes o Estado, outras o funccionario: são as consequencias inevitaveis da fórma de remuneração incerta do cargo, são os resultados
forçados da natureza das cousas, em ·q ue se não· pode conseguir uma justiça

absoluta~

mas uma justiça rdativa, fundada apenas em um calcdo de probabilidades.
De resto, a observancia destes bons princípios se veria consignada nos
1.'0

§§

e 2. 0 do art. 0 9·o da lei, se o art. 0 18 já mencionado não viesse destruir completa-

mente a do utrina d elles.

Por todas as considerações expostas e pelas mais que ao espírito de V. Ex.as,
ponderando detidamente o assurnpto, certamente accudirão, ' esperam os reclamantes a
derogação da referida lei quanto ao effeito retroactivo que nella se dá, para o que se
ihes aftigura ser sufficiente a approvação de projecto de lei que em seguida tornam a
liberdade de formular e que tanto mais justo é quanto é certo que, se os proventos dos
cargos que desempenham tem sido porventura maiores que os fixados na lotação que
serviu de base para o pflgarnento dos direitos de mercê, não é menos verdade que
desde as suas nomeações até hoje e· principalmente no regimen republicano, tem crescido

o

numero de serviços que os reclamantes são obrigadcs a desempenhar gratuita-

mente (Cod. de proc. civil art.o

I

14; tabella de emolumentos e salarios judiciaes de 13

de maio de 1896, art. 08 7ó c 84; lei de
ciaria, art.o 16 n. 0

·2;

art o 3o e tabella no

:H

d_~ julho de 18gg, sobre assistencia judi-

regulamento do registo civil art. 0
2

21

r : lei de

annexa, art. 0 9·n;decreto .de 25 maio Jc

1o

ItJI I ,

de julho de r g 12 .,
art

o

14 § 3.o (pro-

cessos da Provedoria Central dá Assistencia de Lisbôa ); lei de 26 de julho de I 9 I 2)
sobre expropriações por utilidade publica, art.o 23; lei eleitoral n. 0 3 de 3 de julho de
19 I 3} art. 0 29; lei n. 0 88 de 7 de agosto de 1913, art.us
Lisboa,

T5

de maio de

I 9 q.

.

I

81 e

182

§ 3.

0

etc.).
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PRiOJEGTO DE LEI
Art. 0
19 I

I •

0

-São supprimidas no

§ 2 . do art. 0 3. da lei n.o 6 de 5 de julho de
0

0

3 as palavras o ou lotação".
Art. 11

2. 0 -São

suprimidas no art. 0

I8

da lei as palavras ((e do art. 0 9.o e seus

para grafos,>.
Art. 3. 0 palavras

CIOS

Ao

§

r .o do art.o

I

8 da citada lei são acrescentadas, depois das

funccionarios ", as seguintes: .de cargos cujos vencimentos não sejam fixa*

dos só por lotação».
Art.o 4. 0 -Ao

§ 2. do artigo
0

18 da citada lei são acrescentadas, depois das

palavras <•Os funcionarias)), estas outras: (<a que allude o
Art.o 5."-Fica em geral

~evogada

§

I . 0 ll

a legislação em contrario e especialmente

quaesquer disposições cóntrarias do regumento n. 0 257 de 31 de dezembro de I 9 I 3.

·

