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Da crise fiscal do Estado
à crise do Estado fiscal*
Dos primórdios à atualidade, conheça as tendências adotadas ao longo da História
para o financiamento dos Estados e as sugestões de política fiscal apresentadas.
Afinal, «a defesa do Estado social pressupõe a defesa do Estado fiscal.»
Por António Carlos dos Santos** | Artigo recebido em março de 2016

«Para este abismo selvagem, o Demónio prudente,
Imóvel na orla do Inferno, lança o olhar,
Meditando na viagem: pois não é estreito o passo
Que lhe cumpre transpor.»
Milton

«Este milagre do diabo mudo fez diferentes efeitos nos ânimos dos presentes.
Houve quem louvou, houve quem condenou, e houve quem admirou.»
Padre António Vieira

N

uma perspetiva política, a
noção de Estado fiscal significa a existência de um
Estado que se financia predominantemente mediante impostos, encarados como entregas monetárias
coativas, unilaterais e definitivas de
cidadãos e empresas para satisfação
de necessidades de entes públicos
(o Estado em sentido amplo), desprovidas de caráter sancionatório e
justificadas por um princípio soli-
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darístico, a capacidade contributiva. Historicamente, o Estado fiscal
foi antecedido pelo chamado Estado patrimonial cujas receitas advinham sobretudo de preços, de venda de ativos ou de lucros derivados
de atividade empresarial estadual.
No Estado patrimonial típico, o Estado da monarquia absoluta, o património do rei confundia-se com o
património da coroa.
Os tributos, como forma de extor-

são fundada na força pura, eram
conhecidos desde a antiguidade,
havendo notícias da sua existência
na Suméria, na Bíblia e, mais tarde, na Grécia e em Roma. Na Idade
Média, os camponeses e agricultores eram forçados a entregar parte
da sua colheita e os artesões parte
da sua produção a reis, príncipes e
senhores em troca de proteção nas
aldeias e cidades (muralhas, policiamento), de iluminação por velas
e tochas e da criação e conservação
de vias de comunicação para circulação de matérias-primas, mercadorias e pessoas. Existiam impostos
num sentido próximo do moderno,
mas estes eram criados e cobrados
de forma esporádica, extraordinária, para financiamento de guerras,
cruzadas e despesas imprevistas,
sem que houvesse uma máquina
administrativa, um corpo burocrático público permanente destinado
à sua arrecadação. Desde a Magna
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Carta (1215), a previsão e cobrança
de impostos eram autorizadas por
parlamentos incipientes (representativos da estratificação social,
como, entre nós, as cortes compostas pelos três estados), no que constitui um embrião do Estado moderno. Estado este que pressupõe um
aparelho permanente, (aparentemente) separado da sociedade, cuja
existência não seria possível sem
o contributo decisivo de legistas,
contabilistas, estatísticos e cobradores de impostos.
Imposto como forma
de financiamento do Estado
O liberalismo, saído das revoluções
francesa e americana, difundiu o
imposto como forma de financiamento (quase exclusivo) do Estado.
Foram vendidos os bens do património do Estado, antecipando os
modernos processos de privatizações. O imposto, ideologicamente

visto como contribuição, era legitimado pelo princípio do autoconsentimento da tributação e passou
a ser cobrado regularmente por
funcionários. A imposição afirmava-se assim como a técnica liberal
de financiamento público por excelência. As alternativas à existência
de impostos seriam a coletivização
do património e dos fluxos (fusão entre economia e Estado) ou a
inexistência de Estado (anarquia).
Neste quadro mental, o imposto era
visto como um mal menor. Era uma
forma de financiamento público
que assentava na separação entre
público e privado, religando estas
esferas, a exemplo dos processos
eleitorais numa sociedade política
fundada na democracia representativa que religam, de tempos a tempos, Estado e sociedade (confundida com o universo, muito reduzido
no período liberal, dos eleitores).
Ao lado do imposto existiam outras

figuras com natureza tributária, em
especial as taxas, prestações coativas de caráter bilateral não sancionatórias, assentes numa lógica de
troca, mas de troca não mercantil.
Enquanto os impostos deviam ser
utilizados para o financiamento de
bens públicos, as taxas eram sobretudo usadas para o financiamento
de bens semipúblicos, bens de natureza divisível cuja fruição poderia
ser efetuada com exclusão de terceiros. Ao lado das taxas continuavam a existir residualmente algumas receitas patrimoniais, assentes
numa lógica de mercado (preços)
ou figuras que se situavam entre as
taxas e os preços, como as tarifas
e, na produção para o mercado, os
preços regulados ou políticos. O Estado saído do liberalismo era, pois,
essencialmente um Estado fiscal,
isto é, um Estado financiado por
impostos. O que não impedia o recurso, em larga escala, ao emprés-
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timo (forçado ou não). Se tomarmos
como referência o burgo de Paris no
século XVIII, mais de 50 por cento
das receitas necessárias para fazer
face às despesas de consumo na cidade provinham da dívida pública.
Faceta jurídica do Estado fiscal
O conceito de Estado Fiscal adquire, porém, em certos setores, uma
faceta jurídica. A noção de Estado
fiscal arvora-se então em princípio
de direito fiscal, servindo, primeiro, para estabelecer limites ao Estado patrimonial e, mais tarde, à
dimensão do próprio Estado fiscal.
Com isto assumiu uma configuração normativa (o ser transfigura-se
em dever ser) cuja função era impedir um alargamento do perímetro do Estado e um financiamento excessivo dos poderes públicos
por via fiscal. No fundo, impedir a
expropriação ou o confisco por recurso à fiscalidade. A defesa desta
perspetiva visa essencialmente a
proteção da propriedade privada
vista como um direito anterior ao
Estado e o primado da iniciativa
privada, afirmando um princípio de
subsidiariedade no que toca à ação
económica dos poderes públicos.
Nos anos 20 do século passado, o
alargamento do sufrágio direto e
universal, a emergência e legalização dos sindicatos e dos partidos
de massas do operariado e classes
trabalhadoras (partidos sociais-democratas, partidos socialistas e
partidos comunistas), numa palavra o alargamento da democracia
na esfera política, mais tarde os esforços de guerra, conduziram a uma
ação direta dos poderes públicos na
economia e na sociedade, muito
mais ampla do que a que ocorrera
no período liberal. Aumentou a despesa pública, tal como a lei de Wagner havia previsto e, com isso, sur-
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giu uma necessidade acrescida de
financiamento do Estado. É então
que começa a falar-se de crise fiscal
do Estado. Uma polémica da época
entre dois importantes intelectuais
austríacos, um sociólogo, Goldscheid, e um economista, Schumpeter, espelha bem o dilema da época.
Tendências entre
as Grandes Guerras
Com a Grande Depressão de 1933 (e
o Plano Roosevelt, mais tarde legitimado no plano da teoria económica pelo pensamento keynesiano) e
com a Segunda Guerra Mundial (as
economias de guerra tendem a ser
economias essencialmente dirigidas) assistiu-se a um reforço da intervenção do Estado no quadro das
economias capitalistas, passando a
regulação pelo mercado a ser vista
como imperfeita e mesmo ineficiente, obrigando a correções das suas
múltiplas falhas. Já anteriormente,
a Revolução Russa, desencadeada
num país fundamentalmente agrário, com escasso desenvolvimento das forças produtivas, e numa
situação de guerra, havia procedido a uma intensa coletivização
da economia e a uma tendencial
substituição (nunca terminada) dos
mecanismos mercantis por uma
planificação imperativa, e, consequentemente, levando a uma forte
presença do Estado na vida socioeconómica, reforçada com a Constituição estaliniana de 1936.
Quando se analisa o papel reservado aos impostos (única questão que
importa aqui salientar), as experiências norte-americana e soviética de intervenção estatal são profundamente distintas. Na primeira,
o imposto foi largamente usado
como forma de direção da economia e de financiamento do Estado.
Na segunda, não, com a exceção do

período leninista da nova política
económica (NEP) em que o imposto, embora de forma subsidiária, foi
usado como instrumento, não apenas de financiamento público, mas
também de direção económica. A
importância da técnica tributária
na economia russa, apenas surge
muito mais tarde, com a introdução
do cálculo económico nas empresas coletivizadas, em que estas deixaram de entregar diretamente os
seus excedentes ao Orçamento do
Estado, para passarem a ser objeto
de tributação como forma de financiamento do Estado.
Estado social europeu
e novas necessidades
Na Europa Ocidental, a despesa pública vai voltar a necessitar de financiamento acrescido por via fiscal
após a Segunda Guerra com a emergência dos vários modelos de Estado
Social em contexto democrático. A
opção seria entre um modelo com
mais impostos e serviços públicos
por eles financiados ou um modelo com menos impostos e serviços
privados pagos por meio de preços definidos pelo mercado (e, em
muitos casos, por via de subsídios
públicos). Entre maior intervenção
do Estado e menor intervenção do
Estado na vida socioeconómica. No
limite, uma visão mais liberal deixaria ao setor privado (e ao mercado como regulador) o fornecimento
dos serviços de saúde, educação e
segurança social (temperado por
seguros privados), limitando-se o
Estado a assegurar a qualidade das
prestações sociais e a garantir que
todos a elas tivessem acesso. Maior
intervenção estatal (posto que os
recursos financeiros fossem bem
geridos) significaria maior coesão
social e maior solidariedade entre
os cidadãos (implicando progres-

GABINETE DE ESTUDOS

sividade na tributação); menor intervenção estatal significava que
as despesas com saúde, educação e
segurança social fossem pagas pelos indivíduos (em vez de impostos
pagariam preços pelos serviços que
necessitassem). Quando os salários
são baixos (como frequentemente
ocorre) para a satisfação das necessidades básicas das famílias (medidas por um padrão social médio
e inflacionadas por um crescente
marketing) abria-se a via do recurso
ao crédito. Este modelo, frequentemente denominado de neoliberal,
deixaria, na melhor hipótese, as
prestações sociais públicas reservadas a pobres e excluídos, numa
lógica assistencialista (deixando de
ser vistas como expressão de um
direito de cidadania), complementadas por ações caritativas impulsionadas por igrejas, instituições
privadas de solidariedade social e
outras organizações não-governamentais.
Neste quadro, a crise fiscal do Estado seria, no fundo, a crise do financiamento por impostos do Estado
social. Este não teria ao seu dispor
as receitas públicas, em especial
os impostos, necessários para o financiamento das funções sociais
do Estado. Havendo limites à suportabilidade da carga fiscal e ao
recurso à dívida pública, a solução
seria (aparentemente) imposta pela
realidade («não há alternativa»,
TINA no acrónimo inglês): cortar
na despesa pública, em especial, na
despesa que sustenta as prestações
do Estado Social (pensões, subsídios de desemprego, rendimento
mínimo de inserção, etc.). Esta estratégia, para além de reduzir drasticamente as funções sociais do Estado (cuja concretização passaria a
ser efetuada pela iniciativa privada
numa lógica de mercado), procu-

Hoje, o imposto sobre o rendimento das pessoas singulares
(...) vê a sua progressividade abalada, as contribuições
sociais não asseguram a estabilidade do sistema
da segurança social, os impostos sobre as empresas
passam a ser o lugar por excelência da competição fiscal
(ou melhor: do dumping fiscal).

rava simultaneamente aumentar os
incentivos à demanda de trabalho,
por muito precário e mal pago que
este se mostrasse. A famosa curva
de Laﬀer que pretendia demonstrar
que a carga fiscal não poderia subir
indefinidamente, havendo um momento (nunca definido pois, a existir, essa meta seria móvel) a partir
do qual subir taxas de imposto daria
menor receita, servia de legitimação à contenção do financiamento
por via fiscal do Estado social. As
palavras proferidas pelo ex-ministro das Finanças Vitor Gaspar, em
24 de outubro de 2012, eram bem
claras na definição desta estratégia
assente na insustentabilidade financeira do Estado social: «Existe
aparentemente um enorme desvio
entre o que os portugueses acham
que devem ter como funções do
Estado e os impostos que estão dispostos a pagar.»
As soluções da troika
Poderia pensar-se que a solução
para esta “quadratura do círculo”,
em época de grave crise financeira impulsionada por outros fatores
(crise bancária, internacional e interna), seria fazer pagar a fatura da
crise a quem a desencadeou (curiosamente parecia ser essa a orien-

tação saída do Conselho Ecofin, de
7 de outubro de 2008), reformular
a estrutura do Estado, aumentar a
progressividade dos impostos, aliviando o esforço fiscal dos estratos
menos favorecidos da população.
Mas não foi o que ocorreu. A solução encontrada (legitimada pela
crise financeira e pelo programa
mal desenhado dessa estranha entidade chamada troika) foi cortar na
despesa social e, simultaneamente,
aliviar os impostos a pagar por empresas (IRC, numa lógica de serôdia concorrência fiscal), buscando
promover a chamada «economia
da oferta» essencialmente baseada
nas exportações, dada a escassez da
procura interna. Cortou-se, assim,
em pensões, salários da função pública, prestações sociais e aumentaram-se os impostos dos estratos
médios e de reduzidos rendimentos
(a regressiva sobretaxa do IRS, o
IVA, a proposta - abortada por pressão popular - de redução da TSU, o
recurso a múltiplas taxas e contribuições, umas verdadeiras, outras
falsas), na base duma enorme desigualdade na partilha dos sacrifícios. O excesso de receita passou a
ser essencialmente canalizado para
a salvação do sistema financeiro e
para satisfação do serviço da dívi-
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da pública (juros), em larga medida incrementada pelo crescimento
da dívida privada, nomeadamente
financeira. Com isso deu-se uma
redistribuição de rendimentos invertida: dos mais pobres para os
mais abastados e um incentivo à
manutenção de práticas pouco sãs
na banca e outras instituições financeiras.
Em qualquer caso, sublinha-se, vários outros fatores (em regra, omitidos no discurso oficial) contribuíram para a crise de financiamento
do Estado social como é o caso de,
em nome da competitividade e da
concorrência fiscal, serem criados
desagravamentos e benefícios fiscais de duvidosa utilidade, desde
logo em sede de IRC, que apenas
aumentaram a despesa fiscal (uma
forma oculta de despesa pública),
financiados com o produto dos impostos recolhidos junto dos contribuintes em geral e que acentuaram
a regressividade do sistema, sem
que daí tenha, tanto quanto se saiba,
advindo até hoje qualquer resultado
palpável em termos de retorno de
empresas que saíram para os paraísos fiscais europeus (nomeadamente, para a Holanda, o Luxemburgo
e a Áustria) ou de acréscimos significativos de investimento produtivo
no território nacional e de criação
de emprego em razão desse facto.
A emergência do Estado taxador
Um outro fenómeno deve ser, a propósito, trazido à colação. Com a globalização (em particular tecnológica e financeira), com o incremento
da concorrência fiscal por elas possibilitada, deparámo-nos hoje com
uma mudança de paradigma da tributação que se afasta da tributação
típica em que tem assentado o Estado democrático e social de Direito,
bem presente nos objetivos consti-
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tucionais atribuídos aos impostos
e ao sistema fiscal que, em larga
medida, inspiraram, entre nós, a
reforma fiscal dos anos 80 do século passado. Hoje, o imposto sobre o
rendimento das pessoas singulares
(o mais vocacionado para efetivar
políticas de redistribuição de rendimentos) vê a sua progressividade
abalada, as contribuições sociais
não asseguram a estabilidade do
sistema da segurança social, os impostos sobre as empresas passam a
ser o lugar por excelência da competição fiscal (ou melhor: do dumping fiscal), a tributação indireta,
em particular o IVA, vê o seu peso
aumentar, trazendo maior regressividade ao sistema fiscal, proliferam
os tributos não fiscais (taxas e contribuições, disfarçando, não raro,
verdadeiros impostos), sustentados
numa lógica de troca e não de solidariedade como forma complementar (tendencialmente alternativa?) ao financiamento da despesa
pública mediante impostos. Fala-se
então de «crise do Estado fiscal» e
mesmo da emergência de um Estado taxador, um Estado que tende
a privilegiar o seu financiamento
através de taxas individualizadas
ou “coletivas”, isto é, de contribuições financeiras ou setoriais, as primeiras destinadas ao financiamento de entes públicos não territoriais
como as autoridades administrativas independentes, nomeadamente
as que assumem poderes de regulação (uma forma subtil de subtrair
ao controlo democrático
parte
substancial da decisão económica),
as segundas, como o nome indica,
a recaírem sobre determinados setores específicos (banca, energia,
audiovisual, etc.). Perante os efeitos
financeiros negativos da crise, estas contribuições setoriais, criadas
para pragmaticamente proverem o

financiamento orçamental, tendem
a generalizar-se na Europa. Mas
elas põem em causa os princípios
da igualdade e da universalidade
na tributação substituídos por um
novo princípio - «a cada estatuto,
o seu tributo» - que evoca formas
medievais de tributação e acentua,
também nesta área, a tendência
para o que, há muitos anos, o saudoso professor de Coimbra, Orlando
de Carvalho, designava de «refeudalização do sistema.»
Pugnar, ao menos,
pela estabilidade fiscal
Aqui chegados, como reagir? Partindo do postulado da necessidade
de assegurar o Estado social como
conquista civilizacional e elemento
integrante de uma sociedade decente, não dissolvida no individualismo narcísico e possidente, há que
desenhar uma política que procure
superar a crise fiscal do Estado, sem
recorrer excessivamente ao Estado
taxador e, simultaneamente, utilizar a tributação ao serviço de fins
não meramente reditícios.
Na situação atual, é minha convicção que, enquanto vigorar o chamado Tratado Orçamental e, como
tem sucedido, uma leitura das suas
regras rígidas para uns (entre os
quais, Portugal) e flexível para outros (leia-se: França e Alemanha,
à cabeça), o Estado português tem
pouca margem para descer a “carga
fiscal”. Deve, porém, almejar-se, a
sua estabilidade.
Estabilidade que não significa inércia legislativa nem impossibilidade
de alterar medidas fiscais lesivas
ou dissonantes em relação a valores
constitucionais ou do direito fiscal europeu, e das boas práticas na
tributação centradas em princípios
de justiça, eficiência, simplicidade,
transparência e cooperação inte-
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restadual. Neste contexto, estabilidade não significa imobilismo,
mas reforço da certeza, segurança e
participação no processo de decisão
em matéria fiscal, permanência na
defesa dos valores constitucionais,
formulação de consensos alargados quanto a matérias estruturais e,
quando muito, conceder um período de vigência mínimo em matérias
menos consensuais, durante o qual
a eficácia das novas normas fiscais
(em especial, quando relativas a benefícios fiscais) deve ser avaliada.
É neste sentido que se defende que
as alterações fiscais de fundo não
devem, no essencial, constar de um
Orçamento do Estado. Devem ser
apresentadas antes, para efeitos da
contabilização dos seus reflexos na
receita orçamental, ficando para
o OE as atualizações de taxas (de
acordo com a inflação ou deflação),
alterações pontuais e bem assim o
esclarecimento de certas normas
(mas sem caráter interpretativo)
quando respeitem a elementos essenciais dos impostos e, eventualmente, autorizações legislativas. É
também como forma de reforço da
estabilidade e coerência do sistema
fiscal que se defende a revisão da
LGT no sentido de assegurar duas
funções distintas: continuar a ser
lei geral no que toca aos impostos
em especial; e passar a ser uma lei
de valor reforçado no que toca a
princípios gerais, fins da tributação, garantias de contribuintes e à
ordem normativa.
Por uma carga tributária
mais justa (IRS e IRC)
Não sendo desejável o regresso da
austeridade (pretensamente) «expansiva» com cortes a eito em pensões e salários e redução de verbas
para a educação, a saúde ou a segurança social, a opção, do lado da

Deve questionar-se se a atual forma de financiamento
da Segurança Social, concentrada no fator trabalho,
não contém incentivos à substituição do trabalho pela
automatização e robotização e, em caso afirmativo,
ponderar de que modo as empresas de capital intensivo
deveriam contribuir para a sustentação do sistema.

despesa, é estreita. Poderia concentrar-se na reforma (política e administrativa) do Estado, no Simplex e
na redução da despesa fiscal, eventualmente consagrando um teto
máximo para os benefícios fiscais
(ou para algumas categorias de benefícios fiscais, como os de base não
contratual). Ponto crucial na reforma do Estado é a rápida criação de
condições para o uso generalizado
da contabilidade na administração
pública (o SNC-AP) como forma
de racionalização e transparência
de despesas e receitas, um domínio onde, aliás, a Ordem dos Contabilistas Certificados pode e deve
desempenhar um papel de grande
relevo.
Resta a questão crucial de saber o
que pode ser feito do lado da receita,
mormente tendo em vista superação da crise fiscal do Estado, o reforço do Estado Fiscal e uma mais
justa distribuição da «carga tributária». Sem pretender, longe disso,
ser exaustivo, eis, para discussão
pública, algumas medidas de política fiscal que podem contribuir
para esse desiderato.
No plano dos impostos diretos, o
IRS, tal como decorre da Constituição, deve ser um imposto único
e progressivo. A extinção da sobretaxa e da contribuição especial de
solidariedade era uma oportunida-

de para alargar a progressividade
nas taxas gerais do imposto, para
que o último escalão não começasse
(e terminasse) nos 80 mil euros de
rendimento, bem como para rever
(reduzindo o número e aproximando as percentagens) os sistemas de
alíquotas proporcionais existente
(liberatórias, especiais) que acentuam a regressividade do imposto.
Por outro lado, a chamada isenção
do mínimo de existência poderia
ser alargada a outras categorias do
IRS em nome do princípio da dignidade da pessoa humana.
Quanto ao IRC, o Estado deve evitar entrar em formas de concorrência fiscal danosas (o outro nome do
dumping fiscal) que, na prática, só
servem para diminuir receitas sem
reais contrapartidas. A redução da
taxa do IRC não trouxe de volta as
empresas do PSI 20 que saíram. E
as medidas de concorrência ativa
(como a participation exemption ou
a patent box) estão em contramão
com o Plano BEPS da OCDE e com
as orientações políticas da União
Europeia decorrentes da recente
diretiva antielisão, da proposta de
diretiva da matéria coletável comum consolidada, reavivada, no
pós-Brexit, em 26 de outubro findo,
da aplicação do regime dos auxílios
de Estado ou da reorientação do Código de Conduta sobre a fiscalidade
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das empresas. Em vez de legitimarmos com essa política as condutas
de Estados-membros que nos causam prejuízo (como a Holanda, o
Luxemburgo, a Áustria, entre outros) e que são dificilmente compreensíveis na área do euro, deveria
ser apoiado o esforço de maior harmonização nesta matéria, de forma
a criar uma «nivelação do campo de
jogo» (level playing field).
Sugestões para o IVA e IEC
Quanto à tributação do consumo,
a margem de manobra é menor. No
IVA, imposto fortemente harmonizado, sugere-se a revisão do regime dos pequenos contribuintes e
dos pequenos retalhistas (art.os 53.º
e 60.º e seguintes do CIVA), de forma a travar o que pode considerar-se uma fonte “oficial” do mercado
paralelo. Poderá ainda rever-se o
sistema de taxas, racionalizando-o,
mas, em meu entender, sem considerar a possibilidade de haver uma
única taxa de IVA.
Nos IEC há que clarificar em que
medida estes tributos são vocacionados para a concretização de
finalidades extrafinanceiras e se
aproximam mais do regime das
contribuições que dos impostos.
Deve clarificar-se os casos em que
esta tributação obedece ao princípio da equivalência (pela ótica do
custo ou do benefício) e os casos
sujeitos ao princípio da capacidade
contributiva. Quanto à tributação
do património, para além da eventual reintrodução do imposto sucessório (com tributação à cabeça,
na esfera da herança), deve ainda
clarificar-se se o IMI tem ou não
vocação para ser um imposto sobre
o património e, caso não a tenha,
analisar como dar corpo ao objetivo constitucional da tributação
sobre o património contribuir para
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a igualdade entre os cidadãos. Importa ainda ponderar a reavaliação
da propriedade rústica, até como
forma de incrementar o cuidado
pelas terras, florestas, o ordenamento do território e a prevenção
de fogos.
Em defesa do Estado fiscal, deveria rever-se o regime geral das
taxas das autarquias locais (cuja
introdução representou um progresso, mas que dez anos depois
deixa muitos problemas em aberto) e criar idêntico regime geral
para as taxas da administração
central e dos institutos públicos e
para as contribuições setoriais e
financeiras, como é, aliás, exigido
pelo texto constitucional, evitando-se a criação de medidas avulsas e reduzindo-se a parafernália
da parafiscalidade.
Noutro plano, deve questionar-se
se a atual forma de financiamento
da Segurança Social, concentrada
no fator trabalho, não contém incentivos à substituição do trabalho
pela automatização e robotização
e, em caso afirmativo, ponderar de
que modo as empresas de capital intensivo deveriam contribuir para a
sustentação do sistema.
Importa, por fim, considerar os
aspetos administrativos e judiciais da fiscalidade. Quanto aos
primeiros, há que rever a orgânica da Autoridade Tributária
e Aduaneira, passando de uma
integração formal para uma integração real das suas antigas
componentes. A área informática
deve acompanhar de perto, desde
o início, os novos projetos legislativos. Particularmente importante é assegurar os mecanismos
de troca automática e obrigatória
de informações com outras jurisdições bem como sistemas de
formação integrados e assentes

numa lógica de distinção entre tipos de contribuintes, mais que de
impostos. Por fim, a função preventiva deve ser privilegiada em
relação às funções de fiscalização
e sancionamento.
Quanto aos segundos, deve simplificar-se a tramitação judicial,
aproximando o processo judicial
do regime existente na arbitragem, bem como apoiar esforços de
simplificação que se traduzam em
diminuição de custos de contexto
sem perda de controlo e de custos
de cobrança. Deve haver igualmente maior penalização da litigância
de má-fé da parte de contribuintes
e da administração. Em relação à
arbitragem seria útil efetuar-se um
balanço do funcionamento do sistema verificando, nomeadamente, se
existe uma distribuição equitativa
de processos pelos diferentes árbitros (garantia de maior neutralidade nas decisões) e analisar-se em
que medida é dada ou não razão aos
contribuintes e ao fisco, bem como
o montante das decisões em causa.
Refira-se, por fim, que ao elencar estas medidas, a minha intenção é exclusivamente a de contribuir para um
urgente debate público sobre a matéria. A defesa do Estado social pressupõe a defesa do Estado fiscal.
* Este artigo tem por base uma intervenção
inicial efetuada, na qualidade de moderador,
no painel «Emergência de novas figuras
tributárias» na abertura da XI Conferência
Internacional subordinada ao tema «A crise
do Estado fiscal», organizada pelo GEOCC e
pelo IDEFF em Lisboa e no Porto, respetivamente a 14 e 15 de outubro de 2016, completada por um documento sobre política fiscal,
elaborado no âmbito do GEOCC.
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