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O lançamento de uma nova revista é sempre algo a ser saudado com 
entusiasmo, principalmente por ser mais uma contribuição à discussão 
de temas de interesse comum, à partilha do conhecimento acumulado 
e à difusão do trabalho realizado e a realizar. 

Previsivelmente de periodicidade quadrimestral, terá uma distribuição 
gratuita pelos diversos serviços da AT – Autoridade Tributária e Adu-
aneira e junto das entidades que estabeleceram parcerias com a APIT.

Em sua essência, uma revista desta natureza é, sobretudo, um convite à 
opinião, ao debate público, no sentido da realização da finalidade maior 
da APIT: um diálogo que produza conhecimento.

Idealizada pelos actuais órgãos sociais desde a sua tomada de posse, 
só agora foi possível elaborá-la da forma pretendida. A ideia pode ter 
demorado no seu processo de amadurecimento, mas valeu a pena tê-
-la desenvolvido de forma reflectida, e com o apoio dos profissionais e 
académicos da área da justiça e das finanças, assim como das entida-
des que nela reconhecem uma mais-valia. Pretende-se dar visibilidade 
a trabalhos cuja temática é de reconhecido interesse para as funções 
que executamos.

Os textos inaugurais honram os objectivos definidos para a revista, são 
trabalhos de autores de reconhecido nível de reflexão e de elevado co-
nhecimento teórico nos campos onde actuam, que nos permitem per-
correr enriquecimento pessoal e profissional.

A APIT consubstancia assim neste projecto a sua crescente preocupa-
ção com o diálogo, com a discussão, com a transparência, assim como 
com a sua definitiva afirmação enquanto entidade e parceiro de refe-
rência no meio em que se enquadra.
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Porque Somos Inspecção, 
Somos APIT!

Sendo a APIT, uma entidade ao serviço dos profissionais 
da Inspecção Tributária para se fazerem ouvir perante a 
tutela, torna-se necessário dotar a nossa associação de 
uma estratégia e de acções consequentes.

Porque a APIT deve ser firme na oposição a quaisquer 
alterações normativas ou regulamentares que sejam sus-
ceptíveis de colocar em causa a qualidade e resultado do 
trabalho desenvolvido pela Inspecção Tributária. Porque 
é decisivo garantir a defesa da Inspecção Tributária e a 
dignificação das funções que esta desempenha, reconhe-
cendo a abnegação e dádiva de todos aqueles que cons-
tituem este corpo inspectivo no alcançar dos objectivos 
impostos superiormente, e reconhecendo o ónus da fun-
ção que desempenhamos. Porque a valorização da Ins-
pecção Tributária constitui o nosso objectivo fundamental.

Entendemos a APIT como um projecto que se pretende 
solidificado, afirmando o seu dinamismo e iniciativa, em 
coordenação com a experiência profissional e com o exer-
cício de um estilo de liderança assertivo, transparente e 
comunicativo, contribuindo essas características para fo-
mentar o crescimento/evolução da nossa Associação. Pre-
tendemos transformar a APIT no elemento aglutinador da 
Inspecção Tributária transformando-a na sua legítima voz, 
junto das entidades competentes, sejam estes, os órgãos 
tutelares da mesma, sejam os parceiros e representantes 
políticos eleitos.
 
PRIORIDADES
As prioridades que se irão de seguida enunciar devem ser 
entendidas como objectivos, uma vez que o seu cumpri-
mento depende em larga medida dos associados da nossa 
instituição, dependendo ainda da vontade/receptividade 
política e administrativa das nossas posições, desde já as-
segurando a todos a defesa intransigente da valorização 
da Inspecção Tributária e de todos aqueles que consti-
tuem este corpo inspectivo. Na base do movimento as-
sociativo está a iniciativa, o dinamismo e a pró-actividade 
dos associados. A sua essência radica no empenho, na 
disponibilidade e na capacidade dos mesmos na prosse-
cução de um projecto/objectivo comum.

Constituem nossas prioridades, a:
› Dignificação e Credibilização da APIT, perante os seus 

associados, perante a tutela, e perante todas as entida-
des associativas, sindicais e políticas com intervenção 
directa ou indirecta no desempenho das nossas funções;

› Definição de estratégias adequadas à defesa da Inspec-
ção Tributária face às dificuldades actuais e futuras: Lei 
dos Vínculos, Carreiras e Remunerações da Administra-
ção Pública; SIADAP; Responsabilidade Civil Extracon-
tratual do Estado; Enquadramento na AT - Autoridade 
Tributária e Aduaneira; Retomar dos concursos indevida-
mente “cessados”; etc.;

› Defesa intransigente da aplicabilidade do Decreto-Lei n.º 
112/2001 à Inspecção Tributária;

› Defesa da aplicabilidade do vínculo de nomeação defi-
nitiva aos funcionários da AT, tal como disposto no ar-
tigo 10.º da Lei n.º 12-A/2008, face ao exercício efectivo 
de funções de Inspecção e Investigação Criminal;

› Pugnar pela alteração do SIADAP, valorizando a qualida-
de e competência em detrimento da excessiva valorização 
dos resultados;

› Defesa judicial dos associados em questões laborais, disci-
plinares, e emergentes do desempenho das suas funções; 

› Desenvolver esforços junto da tutela no sentido de dotar 
a Inspecção Tributária de condições dignas de trabalho, 
de higiene, segurança e conforto;

› Promover formação específica e direccionada aos diver-
sos elementos da Inspecção Tributária, através da orga-
nização ou participação em congressos e/ou seminários;

› Sensibilização dos associados para a necessidade do pa-
gamento regular das quotas, promovendo um plano de 
recuperação faseado;

› Negociar acordos e protocolos em condições vantajosas 
para os seus associados;

› Dimensionar a APIT à realidade da Inspecção Tributária, 
criando os órgãos ou departamentos necessários e con-
venientes à excelência na defesa dos seus associados.

 
ACTIVIDADE SINDICAL
A Luta sindical não se pode submeter unicamente a 
chavões ritualizados de greves e manifestações, numa 
tentativa de “assustar” os dirigentes, os governantes, e 
sobretudo, os trabalhadores. A comunicação sindical, in-
terna e externa, em vez de dar uma perspectiva justa das 
dificuldades e fazer propostas mobilizadoras, tem optado 
por normalmente assustar.

Assustar pode chamar a atenção, pode incentivar a inscri-
ção de mais um ou outro associado na expectativa de um 
futuro apoio jurídico, mas certamente paralisa em vez de 
chamar à participação. Evidentemente que nem sempre 
é   fácil encontrar o tom e a abordagem mais adequada, 
mas misturar preocupações e problemas reais com boa-
tos e notícias plantadas parece  apenas ser uma forma de 
assustar. Sem propostas, sem mobilização e sem futuro. 
Consideramos fundamental que as Associações Sindicais 
modernas, inovadoras e comprometidas com a evolução 
qualitativa das carreiras e funções que desempenham, de-
monstrem aos trabalhadores que a luta vale a pena e que 
a ‘inacção’ contribuirá indelevelmente para um downgra-
ding civilizacional.

Ao mesmo tempo que devemos demonstrar publicamen-
te a boa estruturação das propostas que preconizamos, 
não nos poderemos resignar a sermos comparsas em fal-
sas negociações ou em depararmo-nos com responsáveis 
que não pretendem qualquer discussão. 

Não aceitaremos factos consumados!

É fundamental ampliar a discussão, fundamentar as pre-
ocupações e divergências, apresentar propostas devida e 
legalmente fundamentadas, deixando definitivamente de 
parte um certo discurso sindicalista retórico e incapaz. Pre-
cisamos assim de estratégia de vitória, que deve resultar, 
como já referido, de discussões abertas e propostas trans-
parentes, por parte de todos os interlocutores, no sentido 
de obtermos posições que resultem necessariamente de 
uma mobilização colectiva de uma vontade única.

Porque Somos Inspecção, Somos APIT!

MISSÃO
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MENSAGEM DA PRESIDENTE

Ao longo deste último triénio, tivemos a nosso cargo ta-
refas exigentes. Orgulhamo-nos de poder dizer que con-
seguimos superar uma boa parte delas, mas não ficamos 
satisfeitos. Há ainda muito para fazer. Na verdade, falta se 
calhar o mais difícil, e o que de mais relevante se afigura 
para a Inspecção Tributária (IT) – o seu efectivo reconhe-
cimento e dignificação.

Sendo certo que esta é uma das tarefas que não depende 
exclusivamente da APIT, dos elementos dos seus órgãos 
sociais ou dos seus associados, não desistiremos.

Sabemos qual é o nosso papel, não esquecemos que é uma 
Inspecção Tributária operante e assertiva, nomeadamente 
com o combate efectivo à fraude e evasão fiscal que:

•	 Ajuda	a	promover	um	mercado	mais	concorrencial	e	
justo, na medida em que todos os operadores desen-
volvem a sua actividade “em pé de igualdade”;

•	 Potencia	o	alívio	da	carga	fiscal,	 já	que	quanto	mais	
operadores (cidadãos e empresas) contribuírem me-
nor será a carga de cada um;

•	 Promove	 a	 justa	 distribuição	 de	 sacrifícios,	 uma	 vez	
que com mais receita será mais fácil diferenciar o grau 
de contribuição de cada operador mediante as suas 
condições particulares.

Sabemos também que, para que tudo isto seja possível, 
a IT tem de ser apetrechada de melhores condições de 
trabalho, de mais meios humanos, de um regime de car-
reiras e de um conjunto de poderes consentâneos com as 
funções que desempenha.

Citando as palavras de Margaret Thatcher “Podes ter de 
travar uma batalha mais de uma vez para a vencer”. É o 
que faremos. Não vamos desistir de ver o reconhecimento 
e a dignificação da IT e dos seus profissionais.

Enquanto organização tivemos, ao longo destes 3 anos, 
de travar muitas batalhas. Umas vencemos outras ainda 
não. Tivemos muitos percalços. Uns esperados outros 
nem tanto. Uns oriundos do exterior, outros de dentro da 
organização. Uns legítimos outros nem por isso. Apren-
demos com o tempo a saber atribuir a cada um deles a 
importância que efectivamente têm. Não desistimos!

Durante este mandato, crescemos como organização, 
reorganizámo-nos, definimos objectivos, traçámos um ca-
minho e seguimo-lo:

•	 Tornámo-nos	Associação	Sindical	(processo	iniciado	ain-
da pela anterior Direcção) e interlocutores de pleno di-
reito nas questões que respeitam à Autoridade Tributária 
e Aduaneira (AT) e à Inspecção Tributária em particular;

•	 Promovemos	seminários	e	acções	de	formação	sobre	
matérias e questões de elevado interesse quer para 
a AT quer particularmente para a IT: Seminário sobre 
Economia Paralela em conjunto com a EGP e o OBE-
GEF, 2.º Encontro Luso-Brasileiro de Profissionais da 
Administração Tributária em colaboração com o C-IS-
CAL, FEBRAFITE, FENAFISCO e ENCAT, e Formação 
de “Intervenção em Tribunal” em colaboração com a 
Escola da Polícia Judiciária (EPJ), etc.;

•	 Assinámos	Protocolos	de	cooperação	com	várias	enti-
dades em áreas que entendemos úteis aos nossos as-
sociados, e que lhes permitem aceder a um conjunto 
de serviços em condições preferenciais;

•	 Recentemente,	tornámo-nos	membro	efectivo	da	UFE	
– Union of Finance Personnel in Europe, condição que 
nos permite uma maior proximidade com organiza-
ções europeias congéneres, com todas as vantagens 
que daí advêm.

Por fim, e no sentido de promover uma relação mais próxi-
ma entre os associados e a APIT, melhorámos o nosso site 
na internet que passará a dispor de um espaço (área re-
servada) onde o associado pode aceder directamente aos 
seus dados pessoais e conta-corrente (com opção de pa-
gamento de quotas online), e a partir do qual pode de for-
ma mais cómoda entrar em contacto com a Associação. E 
claro, demos corpo a este sonho, de publicar uma revista 
com conteúdo relevante para as funções que exercemos.

Para um futuro bem próximo, temos programadas mais 
acções de formação e seminários, a publicação de obras 
de relevante interesse, entre outras realizações de que vos 
daremos conta em tempo oportuno.

Hoje somos respeitados porque provámos merecer 
esse respeito.

Junto com os nossos associados continuaremos a de-
monstrar ser merecedores desse respeito. Mas juntos 
também continuaremos, irredutíveis, a lutar pela dignifica-
ção da Inspecção Tributária e pela defesa dos interesses 
dos seus profissionais.

SuSANA SILVA

SuSANA SILVA
PRESIDENTE DA DIRECÇÃO 
DA ASSOCIAÇÃO DOS 
PROFISSIONAIS DA INSPECÇÃO 
TRIBUTÁRIA

TORNA-TE 
ASSOCIADO 
APIT

JUNTA-TE A NÓS

www.apit.pt
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QUE AUTORIDADE PARA A AT,
E PARA OS SEUS 
TRABALHADORES?

A nossa realidade
O momento que Portugal atravessa é complexo, e por for-
ça quer da necessidade de racionalização das estruturas 
administrativas do Estado, quer por força do cumprimen-
to do memorando de entendimento com a “Troika” (FMI, 
BCE e CE), estamos perante profundas alterações quer 
sobre a nossa forma de trabalhar quer sobre a forma de 
entendermos as estruturas em que exercemos funções.

O processo de fusão, a revisão de carreiras e a aplica-
ção do PREMAC à AT, são realidades demasiado ruidosas 
(chamemos-lhes assim) para não estarem presentes no 
nosso dia a dia.

Então, que Autoridade para a AT?
Uma questão aparentemente simples: Autoridade!
Bem, todos defendemos que a AT deve ter Autoridade, 
deve demonstrar a sua Autoridade! Certo?

Mas que Autoridade?
Autoridade como mero resultado do exercício do ius im-
perii do Estado? Autoridade moral para actuar? Autorida-
de para contrariar os abusos de liberdade de outros? 
Claramente, Autoridade forte o suficiente para agir sobre 
os prevaricadores e proteger os cumpridores!

Mas como?
Afinal, todos abominamos o epíteto de “autoritário”, por-
que essa é uma forma muito fraca de demonstração de 
poder! Todos desejamos que a Autoridade surja não só 
das competentes prerrogativas legais para actuar mas 
também do reconhecimento por parte dos cidadãos re-
lativamente à qualidade, seriedade, assertividade e justiça 
da nossa actuação.

A Autoridade não é, nem pode ser, o exercício bruto do 
poder ou da força. A função estabilizadora da Autorida-
de tem necessariamente de emergir da continuidade (não 
pela antiguidade ou mera existência), mas porque esta 

deixado estas funções). Estaremos, teremos assim de es-
tar, perante uma Autoridade racional-legal que surge da 
crença e confiança dos particulares na legalidade e justiça  
das normas propostas, atribuindo-se assim a Autoridade 
não a pessoas, mas a funções (às funções exercidas pela 
AT, por todos os trabalhadores da AT). Uma Autoridade 
que é assim gerada por actos e atributos.

Numa última visão, generalista, devemos procurar uma 
Autoridade Democrática: ou seja, cujos conteúdos basila-
res sejam as prerrogativas, limites e jurisdição do Estado 
democrático, que recolhe e atribui a sua legitimidade de 
forma legal, evidente e inquestionável.

Que AT se pretende?
Estamos perante uma entidade responsável, grosso modo, 
por mais de 80% das verbas inscritas no Orçamento de 
Estado. Cumprimos algumas das funções mais básicas 
do Estado, a recolha de receitas que permite ao Estado o 
exercício das suas funções sociais e de redistribuição da 
riqueza, o controle de soberania, das fronteiras do Esta-
do, ou seja, um controle amplo, nas vertentes económica, 
financeira, fiscai e sociai. Estamos perante uma entidade 
que, ninguém negará, cumpre um papel crucial, uma fun-
ção nuclear do Estado, da máxima importância no quadro 
de crise que enfrentamos.

Mesmo assim, continuamos sem saber, o que politicamen-
te é pretendido da AT. A fusão da DGAIEC, DGCI e DGITA 
na AT é para já meramente formal, faltando saber de que 
forma, as diferentes realidades destas centenárias entida-
des será tratada em sede de revisão de carreiras, de de-
finição jurídica do vínculo laboral, de atribuição de meios 
(humanos, estruturais mas também financeiros) para uma 
(cada vez) mais correcta execução das nossas funções.

Já temos o nome: Autoridade!
Falta o resto. Que nos sejam atribuídas as devidas e ne-
cessárias prerrogativas legais – atente-se ao artigo 10.º da 
Lei n.º 12-A/2008: alguma dúvida sobre o nosso enqua-
dramento nesse normativo?

É assim da mais fundamental justiça que rapidamente se 
encontre legislativamente definida a atribuição da quali-
dade de OPC (Órgão de Polícia Criminal) à AT e aos seus 
agentes, a manutenção do vínculo de nomeação definiti-
va, e que se proceda à redefinição das carreiras sem violar 
as especificidades de cada uma das funções em causa.

visa a acção, projecta o futuro, prossegue a justiça e a 
legalidade na sua actuação. Só a Autoridade, enquanto 
poder de actuação responsável percepcionado por aque-
les a quem se dirige, liberta a iniciativa dos seus agentes 
(todos nós) para a prossecução dos exigentes objectivos 
inscritos nas tarefas comuns.

Quem trabalha na AT, quem acompanhou a evolução da 
DGAIEC, da DGCI e da DGITA, reconhece a recorrente 
erosão da nossa Autoridade, fruto, seja de demasiadas 
alterações legislativas, seja de uma diminuição acentu-
ada dos recursos humanos, de um ‘abandono’ da nossa 
função de prevenção, seja em especial de um colapso 
comunicacional entre a política (e os seus executores) 
e os trabalhadores (e as suas entidades representati-
vas), com os devidos reflexos na forma como somos 
vistos, como somos percepcionados pelos cidadãos, 
enquanto profissionais das Alfandegas, das Finanças, 
enfim, enquanto Autoridade.

Por norma, e quando está em causa o Estado, ou Entida-
des Públicas, falamos em 3 tipos fundamentais de Autori-
dade: tradicional, carismática e a racional-legal.

Devemos afastar-nos das noções da Autoridade tradicio-
nal e da Autoridade carismática, por razões que rotulo de 
óbvias: o Tradicionalismo não pode ser a razão-base de 
qualquer Autoridade que advenha de Instituições Públi-
cas (o Estado necessita de acompanhar a transformação 
das necessidades das populações), e a Carismática não 
pode ser aplicada, pois nenhuma entidade pública pode 
estar presa à vontade de um líder ou de um reduzido 
grupo de vontades individuais (a AT – nesta ou noutras 
formas – permanecerá muito depois de todos nós termos 

O sucesso do país estara indelévelmente ligado ao suces-
so da actuação da AT. Gostaríamos todos de discutir ain-
da mais aprofundadamente estes aspectos, mas para tal 
necessitamos de saber quais os projectos políticos para a 
AT, e esses, até agora, são-nos desconhecidos.

Processo de Fusão
Em qualquer processo de reestruturação que se pretenda 
sério e responsável, seria expectável o envolvimento de 
todas as partes, em especial, daqueles que por estarem 
no terreno, possuem uma visão mais específica e concreta 
das necessidades inerentes ao exercício destas funções, 
podendo desta forma contribuir para uma melhor tomada 
de decisões.

A título exemplificativo, e no que respeita a processos de 
fusão entre Alfandegas e Finanças, citamos os casos da 
Dinamarca, Áustria e Reino Unido.

Na Dinamarca e Áustria, a conclusão do processo de fusão 
demorou entre 9 e 10 anos. Em todos os momentos, esti-
veram presentes os trabalhadores, e os seus representan-
tes. Não estamos a falar de uma mera fusão formal, mas 
de um longo processo de implementação e ajustamentos. 
De discussão de objectivos, de meios e da sua execução.

No Reino Unido, procurou-se encurtar esse prazo, e como 
resultado, estamos a verificar um retrocesso nas medidas 
adoptadas, em especial no que concerne ao controle de 
fronteiras. Mas também aqui, e inclusivamente neste re-
trocesso, têm os trabalhadores e os seus representantes 
um papel activo e preponderante. 
Mas, em Portugal, tudo parece encaminhar-se para um 
processo rápido. Precipitado eu diria.

E se a tudo isto juntarmos a aplicação do PREMAC, com 
uma previsível redistribuição geográfica dos diversos 
serviços da AT, estaremos perante alterações repentinas 
e profundas, que afectarão não apenas a forma como o 
comum cidadão olhará para os profissionais da AT, mas 
também a forma como esses mesmos profissionais irão 
encarar a entidade que representam.

Não poderemos, nós, nem os nossos dirigentes directos, 
nem os responsáveis políticos que nos tutelam, esquecer 
que a AT exerce fundamentalmente um serviço público, 
pelo que não poderemos realizar alterações, tomar op-
ções, apenas e só, tendo em conta a linha final das nossas 
contas, a previsível poupança.

Temos de assegurar uma presença, um apoio, e uma dis-
ponibilidade, que não é mensurável, mas que também ela 
é exemplo de Autoridade, de Estado e de soberania. A AT 
é também a imagem, a cara do Estado junto do cidadão.

Para terminar, uma especial saudação para todos os pro-
fissionais da AT, desejando que rapidamente termine a 
instabilidade surgida com este processo de fusão, que nos 
seja reconhecida a dignidade das funções que exercemos, 
e que a excelência do nosso trabalho continue a ser a nos-
sa imagem de marca.
   

Atribuir Autoridade 
à AT é salvaguardar o 
futuro do país, a sua 
independência, e a 
sua sustentabilidade. 

NuNO BARROSO
VICE-PRESIDENTE DA 
ASSOCIAÇÃO DOS 
PROFISSIONAIS DA INSPECÇÃO 
TRIBUTÁRIA (APIT)
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Num período de tantos desafios e de tantas mudanças, 
em que os recursos são muitas vezes escassos, a Motiva-
ção e a Liderança, das pessoas e das equipas, reveste-se 
de especial importância.

Quando me perguntam em que consiste Motivar, respondo 
com um simples “identificar motivos que levem a pessoa 
à ação”. Parece simples mas é isso mesmo que acontece: 
conseguimos motivar alguém quando permitimos ou esti-
mulamos essa pessoa a agir na direção dos seus motivos. 

Todo este processo baseia-se num dos padrões de qual-
quer ser humano: a fuga da dor e a busca do prazer, sendo 
que a dor e o prazer correspondem a violar ou atingir va-
lores do indivíduo. Como se sente quando violam os seus 
valores? Sente dor. Como se sente quando sente que há 
injustiça, falta de verdade, falta de valorização do mérito e 
do trabalho? Sente-se medianamente incomodado? Então 
valoriza medianamente esses valores. Sente-se muito in-
comodado? Então esses valores são mesmo importantes. 
Muitos dos conflitos, internos e externos, que vemos à nos-
sa volta, resultam do desfasamento e na incompatibilidade 
de valores. Muitos dos membros das equipas concordam 
genericamente com os resultados a atingir, mas a diferen-
ça manifesta-se na forma de os atingir e nos valores que 
estão a ser violados ou satisfeitos, durante o percurso.

Liderar, que consiste em ser “o farol” que ilumina a equipa, 
implica estar atento aos múltiplos valores e perspectivas 
que envolvem cada elemento de uma equipa, de modo a 
se trabalhar para criar um ambiente que possa incluir o 
maior número de pessoas, fazendo o match entre os va-
lores da equipa e os das pessoas, algo que às vezes não 
é simples de conseguir. Liderar implica saber comunicar 
para todos e não apenas para os que são “parecidos comi-
go”, ou seja, os que acredito que me entendem.

Liderar implica projetar uma Visão nítida, que seja comuni-
cada de forma a que todos a entendam. Podem não con-
cordar com ela mas pelo menos sabem do que discordam 

e com o que concordam. Liderar implica estar alinhado, 
em palavras e atos, com os valores da equipa. Não chega 
parecer, também tem de ser. Liderar para onde? Para o 
fracasso ou para o sucesso? O que se vê num líder? Ve-
mos um bom ou um mau exemplo? Cada vez mais importa 
termos Líderes que realmente saibam dar bons exemplos, 
que vão além dos seus direitos e buscam desempenhar, 
com ética e profissionalismo, as suas funções e cumprindo 
os seus deveres.

Liderar é ter humildade para aprender. Os maiores líderes da 
humanidade não são arrogantes; pelo contrário, são pesso-
as simples, humildes e carismáticas, sendo pessoas de fácil 
acesso e bom trato. Liderar é motivar pessoas para que elas 
possam dar o melhor de si mesmas, trabalhando os seus 
motivos e como os alinhar com os objectivos da organiza-
ção, focando na capacidade de as pessoas se superarem 
e na oportunidade de cada elemento da equipa funcionar 
como um exemplo para cada um dos seus parceiros.

Perguntará: será que um líder já nasce assim ou é possível 
treiná-los? Uma criança quando nasce é sempre um líder 
em potencia. A educação, a família e a sociedade que a 
envolve, poderão estimular capacidades de liderança ou 
desativar essas capacidades. Independentemente do que 
tenha acontecido, é hoje possível treinar pessoas para se-
rem cada dia melhores líderes. Quer seja pela utilização de 
programas de melhoria e Coaching, quer seja pelo treino 
e domínio de ferramentas de PNL (programação neuro-
linguística), podemos e devemos desenvolver estas ca-
pacidades para que possamos ter recursos humanos que 
lideram na sua envolvente, potenciando o aparecimento 
de Líderes de Líderes. Crie-se uma Academia de Lideran-
ça para treinar líderes e essa organização abrirá o caminho 
para criar melhores equipas, melhores pessoas, e dessa 
forma gerar mais e melhores resultados.

Neste momento decisivo são precisos mais e melhores lí-
deres para que valha a pena contribuir para um Portugal 
feliz que possamos deixar aos nossos filhos.

Se trabalharmos bem, eles saberão reconhecer o que fi-
zemos por eles, pois no final, os melhores líderes são lem-
brados para sempre.

Saiba mais em: 

www.apit.pt
protocolos > formação
Conheça as condições de acesso 
e descontos para associados.

www.rumoaotopo.com

MOTIVAÇÃO E LIDERANÇA
Num período de tantos desafios e de tantas mudanças, em que os recursos 
são muitas vezes escassos, a Motivação e a Liderança, das pessoas e das 
equipas, reveste-se de especial importância.

ADELINO CuNHA
CEO - SOlFUT
I HAVE THE POwER

“Liderar é ter
  humildade 
  para aprender.”
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ECONOMIA PARALELA E 
O PAPEL DA INSPECÇÃO 
TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA
No passado dia 7 de maio a EGP-UPBS, em parceria com a APIT e o OBEGEF, 
promoveram a conferência “Economia Paralela e Inspecção Tributária e Aduaneira”

APONTAMENTO SOBRE A ECONOMIA PARALELA
Observatório de Economia e Gestão de Fraude

uMA HISTÓRIA
1. Embora não havendo uma história dos comporta-
mentos marginais e desviantes nas diversas socieda-
des é de fácil aceitação admitir-se que em todas as 
comunidades existiram comportamentos económicos 
que não respeitavam as regras estabelecidas.

Contudo, independentemente dos diversos tipos de 
atuacção em causa e das diferentes designações que 
tais comportamentos assumiram, não é legítimo ad-
mitir que sempre existiu economia paralela, com o 
significado que actualmente lhe atribuímos. O que 

agora designamos dessa forma refere-se a um con-
junto de actividades que são moldadas pelas formas 
de organização social típicas da sociedade em que vi-
vemos, estruturada em torno da produção e troca de 
bens e de uma específica estrutura de propriedade.
Centremo-nos, pois, na história mais recente das nos-
sas sociedades, não sendo tomados pela resignação 
que o «sempre» acarreta, remetendo as causas do 
problema mais para “a natureza humana” que para a 
organização da sociedade, criada, mantida e repro-
duzida pelos homens e pela sua organização política.

2. Por diferentes razões que não carecem de apresentação 
neste texto, depois da crise de 1929/33 − com depressões 
durantes diversos anos seguintes, que desembocaram na 
segunda guerra mundial −, os países capitalistas sentiram 
a necessidade  de quantificar a sua actividade económica 
e promover políticas que permitissem um desenvolvimen-
to estratégico e um controlo conjuntural.

Por isso nos fins da década de 30 do século passado a 
Sociedade das Nações ficou encarregue de analisar o pro-
blema e em 1947 as Nações Unidas produzem o primei-
ro documento institucional que conduzirá à organização 
das contabilidades nacionais dos diversos países. Sendo 
a contabilidade nacional uma peça fundamental da orga-
nização político-económica dos Estados, as actividades 
económicas marginais e desviantes passaram a ter uma 
base objectiva de referência: seriam aquelas que não eram 
registadas na contabilidade nacional. Esta é a base da ac-
tual designação de Economia Não Registada.

3. Quando percorremos as posições assumidas por di-
versos autores sobre este assunto constatamos que as 
situações aí englobadas e as valorações de que eram alvo 
evoluíram. Uma coisa todos sabiam: para uma actividade 
ser registada tinha que passar pelo mercado, logo o auto-
consumo tendia a fugir a essa quantificação.

Quando nos fins dos anos 40 do séc. XX se lançou oficial e 
internacionalmente a “ajuda ao desenvolvimento”, formal-
mente consagrada pelo presidente Truman em Janeiro de 
1949, houve uma forte focagem no subdesenvolvimento 
e a atenção económica centrou-se nesse projecto. Muitos 
economistas, sobretudo da América Latina, lançaram en-
tão a problemática da articulação de modos de produção 
e alertavam que enquanto as actividades capitalistas eram 
registadas na contabilidade nacional o mesmo não acon-
tecia com as actividades dos modos de produção subor-
dinados. A economia informal, essencialmente associada 
à estratégia de sobrevivência, integravam a economia não 
registada (não a designando dessa forma).

Se estas foram as preocupações durante algumas déca-
das, nos anos 70 começa a emergir uma nova postura, que 
se veio a prolongar até aos dias actuais. A economia não 
registada deixava de ser uma realidade social imposta, ora 
pela metodologia da contabilidade nacional ora pela exis-
tência de modos de produção pré-capitalistas e passava 

a ser considerada como uma estratégia de negócio, como 
uma libertação dos mercados das teias programadoras, 
reguladoras e disciplinadoras do Estado. Vários autores 
fazem então a apologia dessa actividade económica «li-
bertada», à margem do funcionamento até então habitual 
da sociedade. Era o despontar das teses neoliberais asso-
ciadas a uma nova organização da sociedade.

É em consequência disso que nos primeiros anos da déca-
da de 80, enquanto alguns cantavam hossanas a «liberdade 
económica» outros chamavam a atenção para a «degene-
rescência das relações éticas» que começava a verificar-se 
em grande escala na economia dos diversos países.

4. Para percebermos este debate ideológico é fundamental 
constatarmos que nesses anos 80 iniciou-se uma nova fase 
do capitalismo a que podemos designar por globalização.

Se o alargamento dos mercados à escala mundial era uma 
tendência natural da evolução dos meios de transporte e 
de comunicação, tal poderia ter acontecido de diferentes 
formas, pois várias eram as matrizes de organização social 
entre existente nos países capitalistas. Contudo a forma 
que assumiu pode ser caracterizada por:

•	 uma	«exportação»	do	modelo	americano	de	organiza-
ção da economia e da sociedade para a generalidade 
dos países;

•	 um	 aumento	 da	 financiarização	 da	 economia	 (uma	
actividade financeira e bolsista alimentando-se a ela 
própria, desligada do processo produtivo, funcionan-
do frequentemente contra o próprio crescimento pro-
dutivo) até níveis nunca anteriormente atingidos, num 
contexto de articulação e mundialização acelerada 
dos seus mercados; o capital fictício expande-se (dan-
do lugar, entre outros aspectos, ao que posteriormen-
te foi designado por «produtos financeiros tóxicos»);

•	 pela	adopção	generalizada	das	teses	liberais	(liberda-
de de circulação do capital, não do trabalho; liberdade 
comercial; políticas económicas que não influenciem 
directamente a actividade económica) e a sua evo-
lução para a ideologia neoliberal (associando aos as-
pectos anteriores a empresarização da economia e o 
desaparecimento do Estado).

Não referindo outras consequências desta globalização é 
indispensável dizer-se que esta desregulação da econo-
mia, esta subordinação de toda a actividade económica 
e política aos «donos do mundo» (donos dos mercados, 
onde imperam os oligopólios) só foi possível com uma ex-
pansão acelerada da economia não registada a partir dos 
anos 80/90 do século passado.

Contudo essa expansão nada tinha a ver com o autocon-
sumo ou com as actividades informais, mas sim com a 
economia ilegal e com a economia subterrânea (fuga aos 
fisco). Daí diversos autores começarem a falar em degene-
rescência das relações éticas.

5. Não é pois de estranhar que a OCDE desde os anos 90 
tenha dedicado atenção crescente à economia não regis-
tada e que a sua preocupação primeira se centre na eco-
nomia subterrânea.

CARLOS PIMENTA
PRESIDENTE DA DIRECÇÃO DO 
OBSERVATÓRIO DE ECONOMIA 
E GESTÃO DE FRAUDE 
(OBEGEF)
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Para garantir a comparabilidade dos dados o Produto In-
terno Bruto de referência é calculado com base nos pre-
ços em vigor num dado ano fixo. Considerou-se o ano de 
2000 como base. Assim podemos dizer que a economia 
não registada em 2010 ronda os 32.183 milhões de euros. 
Para se ter uma ideia da grandeza deste número, alguns 
termos de comparação e cálculos significativos na conjun-
tura nacional contemporânea:

•	 Um	milhão	de	euros	em	notas	de	 100€	 teriam	uma	
altura de vinte centímetros. 32.183 milhões corres-
pondem a uma pilha de 6,4 quilómetros de altura de 
notas	de	100€.

•	 Se	não	houvesse	economia	não	registada,	admitindo	
uma carga fiscal média de 20%, o deficit do Orçamen-
to Geral do Estado seria de apenas 2,9% do PIB.

OBSERVAÇÕES FINAIS
9. Como podemos “detetar” no nosso quotidiano esta 
economia não registada?

Podemos detetar na manipulação contabilística das 
empresas e nos relatórios fraudulentos das mesmas. 
Podemos detetar nas manipulações dos preços de trans-
ferência e na subfacturação e sobrefaturação em opera-
ções internacionais. Podemos detetar na utilização dos 
«paraísos fiscais» para, com a complacência de todas as 
autoridades, fugir ao pagamento de impostos onde a ri-
queza foi criada. Podemos detetar na existência de em-
presas fantasma. Podemos detetar nas operações fictícias 
na União Europeia para se receber IVA em vez de se o pa-
gar. Podemos detetar nas manipulações fraudulentas das 
operações alfandegárias. Podemos detetar na utilização 
de informação privilegiada e nas operações de corrupção 
para se agir «da forma mais conveniente». Podemos dete-
tar em muitas outras situações.

Também podemos detetar no serviço que é prestado sem 
factura, mas seria um erro social e politicamente dramá-
tico atribuir a esta situação a responsabilidade total, dirí-
amos principal, da economia não registada em Portugal.

Provavelmente mais grave que a ausência de facturas é o 
excesso de facturas (exemplo, facturas falsas, empresas 
fictícias, sucessões artificiais de compras e vendas interco-
munitárias) ou facturas com informação errada (exemplo, 
sobre e subfacturação, o encobrimento do que efectiva-
mente são preços de transferência).

Esses estudos culminam no ano de 2002 com a publica-
ção de Measuring the Non-Observed Economy - A Hand-
book, ainda hoje uma referência. Uma referência do ponto 
de vista conceptual, mas que peca por propor métodos de 
quantificação e análise que, por serem demasiado moro-
sos e caros, nunca tiveram implantação.

Nesse documento se sintetizam os quatro grupos de 
actividades económicas anteriormente referidas, colo-
cando em primeiro lugar a economia subterrânea (as 
actividades cuja existência têm como principal objectivo 
o não cumprimento das obrigações fiscais e parafiscais), 
seguindo-se a economia ilegal, a economia informal e, 
finalmente, o autoconsumo.

Em síntese, a partir dos anos 80 do século passado a 
economia não registada assume proporções nunca antes 
atingidas (com tendência para aumentar) e as economias 
subterrânea e ilegal são as parcelas fundamentais.

Assim sendo, a economia não registada é parte de um 
processo que engloba a fraude, o branqueamento de ca-
pitais, o aumento dos conflitos de interesse, a desregula-
ção e enfraquecimento do Estado, o reforço dos crimes de 
colarinho branco, a expansão da criminalidade económica 
internacional e uma nova geoestratégia das máfias. Enfim, 
a economia não registada não é um problema técnico, é 
uma questão social gravíssima que faz perigar a organiza-
ção social democrática actual.

6. Embora a economia não registada seja uma metás-
tese do cancro da nossa sociedade não deixa bizar-
ramente de contar com o apoio dos Estados, como o 
demonstram os «paraísos fiscais». Recorde-se a estreita 
ligação daquela com o «consenso de Washington», com 
a política económica internacional, essencialmente pro-
movida pelo Fundo Monetário Internacional e a Organi-
zação Mundial do Comércio.

QuANTIFICAÇÃO
7. Uma questão colocada frequentemente é: como é pos-
sível quantificar o que não é observável? É uma pergun-
ta semelhante a uma outra que já não nos atrevemos a 
colocar: como é possível estudar o átomo se nós não o 
vemos? O não ser observado ou quantificado não quer 
dizer que não seja observável ou quantificável. O que não 
é considerado pelo conhecimento espontâneo pode sê-lo 
pelo conhecimento científico porque este constrói novos 
instrumentos de análise.

Para quantificar a economia não registada os novos ins-
trumentos são métodos de observação e quantificação 
adequados. Porque nos parece que é despiciendo aqui fa-
zer uma análise pormenorizada das metodologias adopta-
das − as quais constam de várias obras dos seus autores, 
do referido manual da OCDE e do trabalho que serviu de 

10. Poder-se-á argumentar em relação a tudo o que foi an-
teriormente afirmado que muitas das actividades de eco-
nomia não registada são legais. É para isso que existem 
os paraísos fiscais e outras praças financeiras internacio-
nais que efectivamente o são. É para isso que é permitido 
o planeamento fiscal, que até pode ser agressivo, assim 
como muitas outras vírgulas e entrelinhas da nossa legis-
lação. É para isso que se tem uma legislação mais preocu-
pada em recuperar fundos perdidos (em que se recupera 
sempre uma ínfima parte) do que em castigar os que pra-
ticam actos ilegais.

Poderíamos discutir essas situações por diversas vias – 
que redundaria em perguntar-se porque a maioria dos 
cidadãos são sempre obrigados a pagar as “liberdades” 
de uma muito minoria de cidadãos, em nome de um pro-
gresso que anda para trás – mas gostaríamos de focar o 
problema de outra maneira.

Se a economia não registada ilegal impõe a condenação 
civil, contraordenacional ou penal de quem a pratica, a le-
gal (retirando desta o autoconsumo e uma parte da eco-
nomia informal) impõe a condenação política dos órgãos 
de soberania do Estado que o permitem.

11. O nosso objectivo ao construir o índice de economia 
não registada para Portugal foi contribuir para um me-
lhor conhecimento da nossa realidade. Quanto maior for 
o diálogo, a comparação de indicadores e metodologias, 
as trocas de ideias – normais numa sociedade democráti-
cas, indispensável no conhecimento científico e imperioso 
para todos os que desejem uma sociedade mais ética e de 
cidadania plena para todos – melhores serão os conheci-
mentos sobre a sociedade em que vivemos, maior a pos-
sibilidade de construir um futuro digno. Da nossa parte 
estamos dispostos, e ansiamos, a esse diálogo.

base à construção de economia não registada em Portu-
gal, disponível em http://www.gestaodefraude.eu − refira-
-se apenas, de uma forma muito simplista que podemos 
agrupar esses métodos em quatro grupos:

•	 generalizando	os	resultados	de	observações	no	terreno	
(exemplo, via auditorias ou acções policiais), processan-
do-se aquelas numa amostra que seja representativa;

•	 obtendo-se	 informações	da	mesma	realidade	por	di-
versas vias (exemplo, via inquéritos, comparando a 
criação de recursos e a aplicação dos mesmos) e con-
frontando resultados e contra-resultados;

•	 aproveitando	informações	sobre	alguns	agregados	eco-
nómicos conhecidos (exemplo, quantidade de moeda, 
produção de energia) para fazer extrapolações sobre o 
que deveria haver na contabilidade nacional e não há.

•	 adoptando	métodos	econométricos	em	que	a	econo-
mia não registada é uma das variáveis a estimar do 
modelo, deduzível a partir do valor de outras variáveis.

A adopção de uma ou outra via resulta dos custos envol-
vidos, da informação disponível, da realidade objectiva de 
cada sociedade. Conforme o método, os seus resultados. 
Mas essa diversidade tem menos a ver com qualquer im-
precisão dos métodos e mais com a qualidade dos dados 
disponíveis e, sobretudo, de uma questão fundamental: 
embora falando-se de quantificação da economia não 
registada, na verdade cada método está essencialmente 
associado a uma quantificação de uma certa parte da eco-
nomia não registada.

A parcela mais difícil de quantificar é a economia ilegal 
(exemplo, droga, peixe ilegal, espécies em extinção, tran-
sacção de órgãos, negócios de guerra, etc.).

8. O método adoptado pelo OBEGEF insere-se no quarto 
grupo de metodologias, tende a captar essencialmente a 
economia subterrânea.

Os dados estão à vista:

... a economia não registada 
é parte de um processo que 
engloba a fraude
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Enquadramento
Em Portugal, tal como em vários outros países, ainda 
há a ideia de que a contabilidade e os procedimentos 
contabilísticos estão orientados sobretudo e quase ex-
clusivamente para a preparação da prestação de contas 
à Administração Tributária, através dos apuramentos 
periódicos de impostos, transformando o papel da con-
tabilidade num mero instrumento de apoio ao cumpri-
mento das obrigações fiscais, sobretudo nas pequenas 
e médias empresas.

Felizmente acreditamos que esta ideia tem vindo a ser al-
terada. Num cenário de grandes dificuldades e em virtude 
da grande competitividade entre as empresas, o mundo 
empresarial reclama dos gestores decisões constantes e 
de confiança que têm que ser devidamente suportadas 
em informação fiável e actualizada que só a contabilidade 
lhes pode fornecer.

Na área profissional da Contabilidade e da Fiscalidade, tal 
como em todas as profissões, há sempre algo que pode 
ser melhorado. E obviamente cabe aos profissionais o 
papel da mudança e da melhoria contínua. Os Técnicos 
Oficiais de Contas e os Assessores Fiscais têm que ser os 
primeiros a reconhecer e valorizar o seu papel, assumin-
do-se e apresentando-se como parceiros decisivos das 
empresas e uma mais-valia para o negócio. E isso requer 
formação contínua e investigação. 

O ensino
A ligação dos profissionais da Contabilidade e da Fiscali-
dade aos centros de aprendizagem, às instituições de en-
sino superior, aos centros de investigação e aos encontros 
científicos onde a ciência da contabilidade é debatida são 
um elemento chave para o seu sucesso enquanto profis-
sionais. O mercado obriga as empresas a inovar e tem que 
ser o ensino a formar os profissionais que possam levar a 
cabo essa missão nas empresas. No caso particular do en-
sino em Contabilidade e da Fiscalidade, e em especial no 
ensino politécnico, é necessário formar profissionais capa-
zes de fazer frente ao ambiente competitivo, de crescente 
complexidade e de mudanças rápidas a que assistimos. 
Assim, para além da componente teórica, deve ser estimu-

lada a participação dos estudantes em actividades práti-
cas em contexto empresarial, real ou simulado, ao longo 
da aprendizagem, estabelecendo uma forte ligação à co-
munidade empresarial e às organizações de profissionais 
do sector, partindo de uma adequação dos planos cur-
riculares e das metodologias de ensino às exigências da 
realidade económica de forma a garantir que os futuros 
profissionais estão aptos a responder aos desafios da pro-
fissão através de uma aprendizagem mais especializada e 
aprofundada e do desenvolvimento da consciência críti-
ca, da capacidade de questionar e de uma aprendizagem 
construída com base sólida.

No caso particular da Fiscalidade, o sistema fiscal portu-
guês é complexo, fruto das alterações permanentes e da 
abundância de legislação, códigos, instruções,… ora, esta 
constante instabilidade e complexidade afecta os contri-
buintes e os profissionais que trabalham com os impostos, 
quer do lado dos contribuintes, quer do lado da própria 
Administração Tributária, pois gera maior insegurança na 
tomada de decisões e custos acrescidos no cumprimen-
to das obrigações fiscais o que pode ser motor de maior 
fraude e evasão fiscal. Assim, o desafio é desenvolver me-
todologias de ensino que, tanto na vertente teórica como 
prática, propiciem que o conhecimento adquirido ao lon-
go do curso surja como um todo interligado e não como 
um somatório de conteúdos isolados.

A investigação
Estudos recentes revelam que mais de 40% dos estudan-
tes do ensino superior são limitados na sua formação pela 
ausência da investigação - como poderão os diplomados 
ser agentes nos processos de inovação que as nossas 
empresas necessitam se não forem formados com uma 
componente investigativa? Assim, hoje, a prática de inves-
tigação apresenta-se como um elemento vital na missão 
da educação profissional. A ligação dos estudantes aos 
centros de investigação, durante toda a sua formação, as-
sim como a participação dos profissionais na actividade 
investigativa, com acompanhamento de docentes-investi-
gadores, participando em projectos de investigação apli-
cada irá contribuir para o desenvolvimento de capacidade 
de análise e pensamento crítico, visão estratégica, valor 
do trabalho, empreendedorismo.

A pesquisa e investigação são um instrumento essencial no 
desenvolvimento da consciência crítica, tão necessária a 
profissionais tão decisivos nas empresas como os da Con-
tabilidade e Fiscalidade. Os académicos e os profissionais 
especializados que investigam diariamente nestas áreas 
encaram a Contabilidade e a Fiscalidade no sentido amplo 
da ciência contabilística e da ciência fiscal, dando um enor-
me contributo para uma mudança de atitude, projectando 
o seu papel essencial na recolha, análise, transformação, 
crítica de informações úteis para a tomada de decisões de 
todos os utilizadores, internos e externos às organizações.

ENSINO E INVESTIGAÇÃO DA 
CONTABILIDADE E DA FISCALIDADE

MARIA JOSé FERNANDES
DIRECTORA DO CENTRO 
DE INVESTIGAÇÃO EM 
CONTABIlIDADE E FISCAlIDADE 
(CICF) DA ESCOlA SUPERIOR DE 
GESTÃO (ESG) DO IPCA

E desta forma, mesmo no que respeita ao papel da con-
tabilidade em relação ao domínio fiscal dentro das em-
presas, o papel tem-se invertido. Os gestores começam 
a ver a utilidade da contabilidade não apenas no mero 
apuramento dos impostos mas também, e essencialmen-
te, no planeamento de decisões com implicação fiscal, 
no sentido de encontrarem o enquadramento fiscal que 
mais se adequa a cada empresa, aproveitando as opor-
tunidades que a legislação fiscal oferece, realizando um 
adequado planeamento fiscal legalmente enquadrado.

Em resumo…
Perante o que expusemos, julgamos que o caminho a fazer 
assenta no “casamento perfeito” entre o ensino e a inves-
tigação na medida em que se traduzem em instrumentos 
essenciais no desenvolvimento: da consciência crítica, da 
capacidade de questionar e de uma aprendizagem cons-
truída com esforço próprio através de elaboração pessoal. 
A participação dos estudantes em actividades científicas 
e o abandono da linha educacional assente no estudante 
reprodutor de ideias entendidas como verdades absolutas 
são desafios a que há que dar resposta para que se possa 
encontrar o equilíbrio na relação entre a teoria e a prática 
no ensino da Contabilidade e da Fiscalidade.
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Realizou-se em Lisboa nas instalações do ISCAL e 
com patrocínio desta instituição de Ensino Superior 
mais um encontro Luso-Brasileiro entre profissionais 
de Administração Tributária promovido pela APIT, 
FEBRAFITE, FENAFISCO e ENCAT.

O objectivo geral do segundo encontro era debater com 
a Academia um conjunto de matérias teóricas e práticas 
que são relevantes para a tarefa funcional dos profissio-
nais da Administração Tributária e promover a troca de 
experiências entre profissionais das Administrações Tribu-
tárias de ambos os lados do Atlântico.

A Administração tributária portuguesa tem vindo a des-
tacar-se em algumas áreas pelas boas práticas e tecnolo-
gias desenvolvidas que têm permitido uma mais eficiente 
cobrança. O objectivo da cobrança – publicamente assu-
mido como o mais relevante – não deixa de levantar ques-

tões importantes de aplicabilidade do sistema normativo, 
de derrogação de direitos protegidos, de responsabilidade 
civil da Administração e dos funcionários. Por outro lado, 
a utilização de novas tecnologias como forma de obten-
ção de dados fiscalmente relevantes altera o paradigma 
da relação interna na Administração Tributária, na relação 
com os contribuintes e outros organismos públicos.

O espírito que presidiu à realização do primeiro encon-
tro, agora reafirmado no segundo, é que uma discussão 
dos pressupostos teóricos e uma reflexão académica dos 
grandes temas relevantes contribui para a melhoria das 
soluções técnicas da Administração. Desde logo, pela 
criação de uma relação entre o respeito pelo princípio 
da agressão legítima do património que representa o im-
posto e a necessidade de melhorar as técnicas e práti-
cas tributárias. Esta discussão e partilha são feitas num 
ambiente descondicionado, livre das pressões adminis-

trativas ou políticas que, em regra, determinam soluções 
fáceis ou de expediente mas que não são sustentáveis no 
médio e longo prazo ou conduzem a situações de ingo-
vernabilidade na gestão do sistema.

O desafio é então aproximar de forma eficiente a discus-
são teórica da ciência da tributação das necessidades de 
administração através daqueles que, por mandato funcio-
nal, têm o poder/dever de aplicar as normas tributárias.
Esta equação é útil para os teóricos e para os práticos. 
Estes porque revêem as componentes dogmáticas e con-
ceituais em que assentam os sistemas fiscais que aplicam. 
Aqueles porque ganham consciência das necessidades e 
dificuldades de aplicação do sistema tributário que aju-
dam a conceber.

Numa visão simplista poderia visualizar-se o Encontro 
como o voltar aos bancos da escola ou ouvir as «teorias» 
com que foram graduados nas Escolas Superiores onde 
estudaram. Quem esteve presente no Encontro sabe que 
assim não aconteceu. Os funcionários da Administração 
Tributária, onde se inserem muitos académicos, trouxe-
ram reflexões e contributos teóricos muito relevantes e 
determinantes nas discussões dos temas seleccionados e 
a academia aprendeu muito com aquilo que são as reali-
zações e desenvolvimentos sistémicos e teóricos levados 
a cabo pela Administração.

Todos cresceram juntos na cria-
ção de uma melhor ciência da 
tributação e numa melhor e mais 
eficaz aplicação do sistema tribu-
tário de cada um dos países.
A troca de experiências entre di-
ferentes práticas administrativas 
– livres de condicionalismos hie-
rárquicos ou políticos – permitiu 
ainda a obtenção de uma experi-
ência acrescida e dará lugar a um 
mais profícuo resultado que será 
a publicação de um livro com os 
resultados do Encontro.

Bem Hajam os que participaram no segundo Encontro 
Luso-Brasileiro sobre Administração Tributária. No dizer 
de um dos dirigentes organizadores «o Encontro ganhou 
espaço e criou raízes».

2º ENCONTRO 
LUSO-BRASILEIRO
Parceria entre a APIT e outras entidades portuguesas e brasileiras,
reuniu Profissionais das Administrações Tributárias dos dois países.

›
Em que medida são importantes as reuniões entre Pro-
fissionais da Área Tributária, especialmente de países 
com realidades legislativas e operacionais diferentes, 
como aconteceu com o 2.º Encontro Luso-Brasileiro?
‹
A maior importância de encontros e reuniões não só do 
Fisco, mas de qualquer categoria profissional, é a riqueza 
da troca de experiências. No caso do Fisco, esses encon-
tros permitem o congraçamento entre os membros das 
Administrações Tributárias. O 2º Encontro Luso-Brasileiro, 

mais uma vez, nos proporcionou 
a oportunidade de conhecer mais 
de perto a realidade do Fisco 
português e também termos uma 
noção exata da crise europeia e 
de como os portugueses e em es-
pecial, como o Fisco está supor-
tando e se comportando diante 
dessa crise.

Conhecer de perto a crise finan-
ceira europeia em Portugal nos 
orientou para lutarmos contra os 
possíveis efeitos que, mais cedo 
ou mais tarde, chegarão ao Brasil. 

Já estávamos alertas e vigilantes e depois do 2º Encon-
tro Luso-Brasileiro, redobramos nossa atenção e nosso 
empenho para nos contrapormos às medidas que afetam 
os trabalhadores. Para nós do Fisco Estadual e Distrital 
brasileiro, o 2º Encontro Luso-Brasileiro superou as expec-
tativas, foi muito proveitoso todas as experiências viven-
ciadas , está nos rendendo muitos frutos e, tenho certeza, 
que ainda nos renderá muito mais.

Acredito que entidades 
representativas fortes 
podem provocar (...)  
avanços na melhoria 
salarial e também nas 
condições de trabalho.

MANOEL ISIDRO
PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO 
NACIONAl DO FISCO 
ESTADUAl E DISTRITAl 
(FENAFISCO)

VASCO BRANCO GuIMARÃES
PROFESSOR DO INSTITUTO 
SUPERIOR DE CONTABIlIDADE 
E ADMINISTRAÇÃO DE lISBOA 
(ISCAl) E INVESTIGADOR 
JURISTA DO CENTRO 
DE ESTUDOS FISCAIS E 
ADUANEIROS DA AT
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›
Daquilo que teve oportunidade de conhecer, quais en-
tende serem as principais diferenças que encontra entre 
Portugal e o Brasil, seja na gestão da Administração Tri-
butária, seja na acção dos Auditores/Inspectores Fiscais?
‹
O que vejo como diferente entre o Fisco brasileiro e por-
tuguês é a questão da autonomia. No nosso caso, esta-
mos lutando pela autonomia da Administração Tributária 
através da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) Nº 
186/07 no Congresso Nacional. Esse projeto possibilitará 
o acréscimo de 2 parágrafos à Constituição Federal do 
Brasil. O 1º parágrafo dessa PEC pede a Lei Orgânica da 
Administração Tributária e o 2º a ser inserido pede a auto-
nomia da Administração Tributária. Apesar dessa luta jun-
to ao Congresso Nacional, vejo que a nossa Constituição 
Federal, o Código Tributário Nacional e demais legislações 
tributárias já dão certa autonomia de atuação tanto ao 
órgão Administração Tributária e também aos seus servi-
dores que exercem suas atividades essenciais ao funcio-
namento do Estado.

Pelo que pude verificar no 2º Encontro Luso-Brasileiro, se 
não estiver enganado, o Fisco Português ainda está por 
conquistar essa autonomia,  ainda que parcial, que o Fisco 
brasileiro já vivencia e usufrui. Vejo também que a organi-
zação sindical e associativa, ou seja, as instituições repre-
sentativas dos servidores da Administração Tributária, já 
se encontram em patamar de organização bem maior do 
que pude verificar que existe em Portugal.

›
Os Profissionais Brasileiros da Área Tributária estão cor-
rectamente apetrechados das ‘ferramentas’ técnicas e 
formativas para o exercício da sua função? Que mecanis-
mos, políticos e/ou administrativos, podem ser melhora-
dos ou criados para auxiliar as suas funções?
‹
No Brasil essas ferramentas têm melhorado e avançado 
bastante, com algumas diferenças entre as 27 unidades 
da Federação, umas mais avançadas e outras menos. Al-
guns estados contam com todos os recursos disponíveis 
e outros com apenas alguns. A disponibilidade desses 
recursos depende, muitas vezes, de recursos financeiros.  

No Fisco Estadual e Distrital quase sempre não temos 
esse problema, pois nós lidamos com as informações das 
pessoas jurídicas, na maioria das vezes. Até mesmo pela 
competência tributária dos Estados e do Distrito Federal: 
ICMS – Imposto sobre a Circulação de Mercadorias; IPVA – 
Imposto sobre Veículos Automotivos; e o ITCMD – Impos-
to sobre Transmissão, Causa Mortis e Doação. Na questão 
da tributação sobre grandes fortunas, já existe previsão 
constitucional mas, até hoje, não houve regulamentação 
para que haja a cobrança. Este imposto é de competência 
tributária da União, ou seja, do Fisco federal. É o tipo do 
imposto que tributa os ricos e eles, não só no Brasil, mas 
em todo o mundo, têm muita força política e pelo jeito 
não deixarão acontecer essa cobrança.

›
Por último, considera que os Encontros Luso-Brasileiros 
são eventos que devem continuar a realizar-se? Em que 
medida podem ser aperfeiçoados?
‹
Não só acredito que devem continuar, como devem e, se-
rão, aperfeiçoados. Eu tomo como exemplo o 2º Encontro 
Luso-Brasileiro, que já foi melhor do que o 1º e tenho cer-
teza que o 3º será melhor ainda. Vislumbro uma participa-
ção maior dos colegas do Fisco de Portugal e também a 
participação não só da Entidade representativa do Fisco 
espanhol, mas também de membros da Administração 
Tributária espanhola. Vejo no futuro que este evento terá 
a participação de Administrações tributárias de vários pa-
íses e será como já está sendo nas duas primeiras edições, 
uma troca de experiência extraordinária e enriquecedo-
ra  entre as Administrações Tributárias desses países e de 
seus servidores.
•

Para suprir a falta desses recursos, as Administrações Tri-
butárias, nos últimos dez anos, têm realizado operações 
financeiras, ou seja, empréstimos, na tentativa de disponi-
bilizar ao Fisco as ferramentas necessárias ao trabalho de 
tributação, arrecadação e fiscalização. Nos últimos anos 
tivemos alguns projetos que estão se consolidando, como 
por exemplo, o SPED – Sistema Público de Escrituração 
Digital, capitaneado pela receita Federal do Brasil, com 
atuação integrada com o Fisco Estadual e Municipal. Tam-
bém temos a Nota Fiscal Eletrônica que foi implantada 
com a ajuda da iniciativa privada. 

As entidades do Fisco Estadual e Distrital, Sindicatos, As-
sociações e Federações (FENAFISCO e FEBRAFITE) es-
tão, constantemente, cobrando daqueles que gerenciam 
as Administrações Tributárias a disponibilização dessas 
ferramentas para os servidores e ao mesmo tempo, trei-
namento constante para a melhor utilização dos recursos 
tecnológicos. E também, como não poderia deixar de ser, 
a cobrança constante e permanente da questão salarial. 
Acredito que entidades representativas fortes podem 
provocar, e no nosso caso estamos provocando,  avanços 
na melhoria salarial e também nas condições de trabalho.

›
No Brasil, a relação entre Associações Profissionais, Sin-
dicatos e responsavéis administrativos é simples, constru-
tiva e profícua, ou existem problemas no diálogo social?
‹
Deveria ser simples e necessário, mas nem sempre o é. 
Em alguns casos existem conflitos, mas esses conflitos 
não nos fazem desistir. Eles, muitas vezes, servem para o 
engrandecimento do debate. Muitas vezes esses conflitos 
não são apenas entre as Entidades de classe e o governo, 
ocorrem conflitos entre as próprias entidades – Sindicatos 
e Associações. Quase sempre é o jogo político, a disputa 
por espaço. Mas isso serve o engrandecimento dos nossos 
objetivos trabalhados.

›
Em Portugal, o levantamento do sigilo bancário e a tri-
butação das grandes fortunas são questões em cima 
da mesa. Como estão a ser encaradas estas questões 
no Brasil?
‹
Essa discussão está em pauta no Brasil. Os tribunais su-
periores ora dizem que não existe sigilo para o Fisco, ora 
dizem que existe. Na maioria das decisões têm vencido a 
tese de que não há sigilo bancário para o Fisco. Mas esse 
debate ocorre mais na esfera do Fisco Federal.

›
Em que medida são importantes as reuniões entre Pro-
fissionais da Área Tributária, especialmente de países 
com realidades legislativas e operacionais diferentes, 
como aconteceu com o 2.º Encontro Luso-Brasileiro?
‹
A troca de experiências entre profissionais da Adminis-
tração Tributária é de suma importância. Trata-se de uma 
das formas mais eficientes de cooperação fiscal.

No que diz respeito ao 2° Encontro Luso-Brasileiro, desta-
que-se o envolvimento das entidades (ENCAT, FEBRAFI-
TE e FENAFISCO) e a dedicação dos colegas, cuja maioria 
investiu recursos próprios visando à participação em tão 
grandiosa experiência de integração fiscal. Com certeza 
tivemos um curso intensivo das matérias de interesse dos 
profissionais participantes.

2º ENCONTRO LUSO-BRASILEIRO

EuDALDO DE JESuS
COORDENADOR GERAl 
DO ENCONTRO NACIONAl 
DE COORDENADORES 
E ADMINISTRADORES 
TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS 
(ENCAT)

Vejo no futuro que este 
evento terá a participação de 
Administrações tributárias de 
vários países...
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›
Daquilo que teve oportunidade de conhecer, quais en-
tende serem as principais diferenças que encontra entre 
Portugal e o Brasil, seja na gestão da Administração Tri-
butária, seja na acção dos Auditores/Inspectores Fiscais?
‹
Para mim, merece destaque a cobrança das dívidas dos 
contribuintes. Portugal conseguiu avançar, tendo melho-
res resultados no resgate dos tributos não pagos, o que é 
fruto de uma legislação moderna, que fortalece a atuação 
da cobrança administrativa.

›
Os Profissionais Brasileiros da Área Tributária estão cor-
rectamente apetrechados das ‘ferramentas’ técnicas e 
formativas para o exercício da sua função? Que mecanis-
mos, políticos e/ou administrativos, podem ser melhora-
dos ou criados para auxiliar as suas funções?
‹
Como dito na questão anterior, a questão da cobrança ad-
ministrativa das dívidas do contribuinte merece ser reava-
liada, incorporando-se na legislação brasileira dispositivos 
que possam aumentar o risco subjetivo, tornando mais 
eficiente e eficaz a cobrança dos tributos.

›
No Brasil, a relação entre Associações Profissionais, Sin-
dicatos e responsavéis administrativos é simples, constru-
tiva e profícua, ou existem problemas no diálogo social?
‹
A relação entre entidades de representação classista e a 
administração nem sempre é harmônica, ela costuma va-
riar em momentos de tensão e proximidade. Entendo que 
é um processo de aprendizado para as lideranças de am-
bos, entidade classista e administração. Assim, a relação 
entre os mesmos vem a variar de Estado para Estado da 
Federação Brasileira. Creio que a cada dia tem melhorado.

›
Em Portugal, o levantamento do sigilo bancário e a tributa-
ção das grandes fortunas são questões em cima da mesa. 
Como estão a ser encaradas estas questões no Brasil?
‹
Estas questões também nos são caras. Os Fiscos dos Es-
tados não conseguiram ainda a quebra do sigilo bancário, 
salvo com processos judiciais, embora tenhamos legisla-
ção sobre o assunto. Quanto ao imposto sobre grandes 
fortunas, temos previsão constitucional e não foi até hoje 
instituído, ou seja, não cobramos.

›
Por último, considera que os Encontros Luso-Brasileiros 
são eventos que devem continuar a realizar-se? Em que 
medida podem ser aperfeiçoados?
‹
Sim. Os encontros são ricos em aprendizado e devem ter 
continuidade. Penso que o aperfeiçoamento virá com uma 
maior participação dos colegas de Portugal e do Brasil, 
incorporando-se os colegas da Receita Federal Brasileira.
•

2º ENCONTRO LUSO-BRASILEIRO

Quanto ao imposto sobre 
grandes fortunas, temos 
previsão constitucional e 
não foi até hoje instituído, 
ou seja, não cobramos.
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O fato de termos uma identidade histórica e falarmos a 
mesma língua facilita o diálogo e a compreensão de te-
mas que dizem respeito ao contribuinte de modo geral 
quer ele esteja na América Latina ou na Europa.

›
Daquilo que teve oportunidade de conhecer, quais en-
tendem ser as principais diferenças que encontra entre 
Portugal e o Brasil, seja na gestão da Administração Tri-
butária, seja na acção dos Auditores/Inspectores Fiscais?
‹
Destaco como diferença o aspecto cultural que de certa 
forma contamina as relações entre o fisco e o contribuin-
te. O fato de sermos uma Federação e termos três níveis 
de Governos torna a nossa Auditoria mais abrangente 
e como tal encontramos relacionamentos diferentes na 
União, nos Estados e nos mais de 5.000 Municípios com 
os mais diversos tipos de administrações e de auditores. 
Certas especialidades, porém nos une, pois apesar das di-
ferenças dos sistemas fiscais - português e brasileiro - pro-
priedades, circulação de mercadorias, sistema financeiro, 
serviços, etc. têm quase sempre ações que poderíamos 
chamar de “globalizadas” e que podem ser submetidas a 
auditorias bem semelhantes.

Com relação à autonomia para o exercício da função,  atin-
gimos um nível um pouco maior. Já temos leis orgânicas 
em vários entes federados e a caminho de termos uma lei 
também em âmbito nacional para os  Fiscos nos três âm-
bitos federativos, ou seja, Federal, estadual e municipal, e 
não visualizei essa discussão do tema em Portugal.

›
Os Profissionais Brasileiros da Área Tributária estão cor-
rectamente apetrechados das ‘ferramentas’ técnicas e 
formativas para o exercício da sua função? Que mecanis-
mos, políticos e/ou administrativos, podem ser melhora-
dos ou criados para auxiliar as suas funções?
‹
Como afirmamos a multiplicidade de administrações 
tributárias não nos permite dar uma resposta única. Há 
Estados e Municípios inclusive setores da própria admi-
nistração tributária da União em que os auditores têm à 

›
Em Portugal, o levantamento do sigilo bancário e a tri-
butação das grandes fortunas são questões em cima da 
mesa. Como estão a ser encaradas estas questões no 
Brasil?
‹
Embora não esteja exatamente “em cima da mesa” são 
questões que estão na pauta do Congresso Nacional e são 
sempre discutidas nos meios de comunicação. A Consti-
tuição de 1988 outorgou à União o direito de instituir um 
imposto sobre Grandes Fortunas, mas  apesar dos vários 
projetos existentes no Legislativo, até hoje não houve a 
apreciação mais profunda do assunto e consequentemen-
te não foi posto em votação.

Quanto ao sigilo bancário, este tema está em disputa ju-
dicial e, inclusive, teve uma decisão favorável e logo em 
seguida uma desfavorável, retirando a possibilidade da 
autoridade tributária quebrar o sigilo fiscal do contribuin-
te ou empresa.

›
Por último, considera que os Encontros Luso-Brasileiros 
são eventos que devem continuar a realizar-se? Em que 
medida podem ser aperfeiçoados?
‹
Como reafirmamos em outras oportunidades estes En-
contros representam momentos de troca de informações 
muito importante para as administrações tributárias dos 
dois países. A sua extensão a outros países da Améri-
ca Latina e da Europa poderiam representar um avanço 
nesta linha.

Na medida em que ampliamos o leque de temas possibi-
litamos a participação de um maior número de colegas 
e quem sabe em breve teremos um encontro com uma 
grande participação de colegas com resultado de estudos 
significativos para nós e para toda a sociedade. Sem dúvi-
das devemos continuar. Acredito que o aperfeiçoamento 
se dará com uma maior participação das Administrações 
Tributárias dos dois países, além de envolver mais entida-
des representativas do Fisco nos três âmbitos Federativos 
do Brasil.
•

2º ENCONTRO LUSO-BRASILEIRO

sua disposição uma série de ferramentas técnicas capazes 
de tornar eficaz a sua atividade. Há casos inclusive em 
que algumas auditorias são realizadas com possiblidade 
de serem fiscalizadas todas as operações do contribuinte.

Por outro lado há muita carência em administrações, 
como é o caso de muitos Municípios onde não há nenhu-
ma estrutura para realização da atividade. Acreditamos 
que a pressão junto aos legisladores e principalmente 
aos membros do governo poderá mudar esta situação. 
O trabalho em demonstrar a importância da auditoria fis-
cal para a sociedade deve integrar este movimento. Todo 
gestor público sério e comprometido com a “coisa públi-
ca” sabe da necessidade de termos um serviço de audi-
toria cada vez mais eficiente.

›
No Brasil, a relação entre Associações Profissionais, Sin-
dicatos e responsáveis administrativos é simples, constru-
tiva e profícua, ou existem problemas no diálogo social?
‹
Como colocamos acima esta relação depende do Estado 
ou do Município. Na União este diálogo tem se mostrado 
profícuo através do Sindicato Nacional dos Auditores Fis-
cais da Receita Federal do Brasil  - Sindifisco Nacional e 
da Associação Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita 
Federal do Brasil - Anfip, na maioria dos estados a pre-
sença de Associações e sindicatos da categoria, inclusive 
com a participação direta da FEBRAFITE, tem permitido a 
continuidade desta ação e em muitos casos a intervenção 
da Federação tem sido fundamental para implementação 
e em alguns casos o retorno deste diálogo.

No geral não temos problemas. As entidades têm boa 
inserção na sociedade e também junto aos governantes 
e parlamentares.

ROBERTO KuPSKI
PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO 
BRASIlEIRA DE ASSOCIAÇÕES 
DE FISCAIS DE TRIBUTOS 
ESTADUAIS (FEBRAFITE)

HELCÔNIO ALMEIDA
DIRECTOR JURíDICO 
FEDERAÇÃO BRASIlEIRA DE 
ASSOCIAÇÕES DE FISCAIS 
DE TRIBUTOS ESTADUAIS 
(FEBRAFITE)

›
Em que medida são importantes as reuniões entre Pro-
fissionais da área Tributária, especialmente de países 
com realidades legislativas e operacionais diferentes, 
como aconteceu com o 2. Encontro Luso-Brasileiro?
‹
As reuniões entre profissionais da área Tributária, espe-
cialmente de países com realidades legislativas e opera-
cionais diferentes, como aconteceram em Lisboa durante 
o 2º Encontro Luso-Brasileiro de Administração Tributária 
representam importantes momentos para o conhecimen-
to e a crítica sobre realidades embora diversas, mas que 
convergem na busca de uma maior eficiência da atividade 
de Auditoria quer seja no Brasil, em Portugal ou em qual-
quer outro país.

Todo gestor público sério 
e comprometido com a 
“coisa pública” sabe da 
necessidade de termos um 
serviço de auditoria cada 
vez mais eficiente.
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›
Em que medida são importantes as reuniões entre Pro-
fissionais da Área Tributária, especialmente de países 
com realidades legislativas e operacionais diferentes, 
como aconteceu com o 2.º Encontro Luso-Brasileiro?
‹
O diálogo franco e o debate de ideias aberto e construti-
vo entre profissionais do mesmo ofício, e entre estes e os 
administradores tributários, é essencial.
Dirigentes e funcionários não podem estar de costas vol-
tadas. É fundamental envolver os funcionários quer na dis-
cussão de matérias fiscais, quer nas discussões que visem 
alterações de índole socioprofissional (algo que a APIT 
tem procurado implementar em todas as discussões). 
Os desafios que hoje se colocam, em Portugal e no Brasil, 
só podem ser vencidos com a mobilização e coesão de 
todos os profissionais, com a partilha do seu conhecimen-
to e do seu saber prático e pela angariação de mais e me-
lhores contributos para um todo comum. 
As realidades económicas são diferentes, mas as questões 
que preocupam estes profissionais, em ambos os lados 
do Atlântico, assemelham-se, tendo sido possível discutir 
estratégias de posicionamento associativo e sindical pe-
rante as alterações que se propõem.
Neste sentido, a troca de experiências e a convivência en-
tre os profissionais constituem-se em oportunidades de 
crescimento e desenvolvimento.

›
Daquilo que teve oportunidade de conhecer, quais en-
tende serem as principais diferenças que encontra entre 
Portugal e o Brasil, seja na gestão da Administração Tri-
butária, seja na acção dos Auditores/Inspectores Fiscais?
‹
Para além das diferenças óbvias que derivam de factores 
estruturais e conjunturais, julgo que tudo se resume a uma 
questão de perspectiva. O que é essencialmente diferente 
é a forma como se olha para a Administração Tributária, 
para a sua especificidade, para as suas capacidades, ne-
cessidades e potencialidades, e para a importância que 
efectivamente se lhe reconhece.
Numa organização hierarquizada cada um deve conhecer 
o seu lugar e agir em conformidade. Dizem os livros de 
Gestão e o senso comum, que nada é mais salutar do que 
envolver as pessoas que fazem a organização no “negócio 
da empresa”. O contributo dos funcionários pode não só 

gerar ganhos de eficiência e eficácia para a organização 
como, a par do devido reconhecimento pela qualidade do 
trabalho que apresentam e pelos excelentes resultados 
que obtêm, constituir um valioso factor de motivação dos 
mesmos. E isto não significa nem inversão de posições 
nem transferência de poderes.

›
Os Profissionais Portugueses da Inspecção Tributária es-
tão correctamente apetrechados das ‘ferramentas’ téc-
nicas e formativas para o exercício da sua função? Que 
mecanismos, políticos e/ou administrativos, podem ser 
melhorados ou criados para auxiliar as suas funções?
‹
Claramente não temos as melhores condições para actuar. 
Apesar do reconhecimento político da qualidade do servi-
ço público que prestamos ser recorrente, as palavras não 
tem tido reflexos práticos na dotação das mais correctas 
condições para o exercício das nossas funções.
Não fora o brio profissional, o orgulho e o empenho com 
que estes profissionais têm exercido as suas funções e 
que tem resultado num crescendo do nível de excelência 

da sua actuação, e não seria possível alcançar os exce-
lentes resultados que a Autoridade Tributária e Aduaneira 
(ex-DGCI) tem vindo a apresentar.
Em comparação com o modelo brasileiro, ficamos clara-
mente aquém do que se passa do outro lado do Atlântico. 
Aí observamos um efectivo reconhecimento da carreira, 
um vencimento condigno com as funções exercidas e 
com o risco inerente às mesmas, e a existência de meios 
físicos e humanos adequados ao correcto desempenho 
de funções. Nada disto encontramos em Portugal.
Ninguém compreende que não se tenha ainda reconheci-
do definitivamente a AT e os seus funcionários como Ór-
gão de Polícia Criminal (OPC), e consequentemente, que 
ainda não lhes tenha sido atribuído/mantido o vínculo de 
nomeação definitiva.

›
Em Portugal, a relação entre Associações Profissionais, 
Sindicatos e responsáveis administrativos é simples, 
construtiva e profícua, ou existem problemas no diálogo 
social?
‹
Apesar de a realidade estar a mudar, ainda existem pro-
blemas no diálogo social, ainda existe, inexplicavelmente, 
uma certa resistência a um diálogo aberto e franco que 

poderia conduzir à construção de uma realidade melhor.
A existência de um diálogo sério não significa que o deci-
sor altere sempre a sua decisão, mas pode levar a que esta 
seja mais esclarecida. 

›
Em Portugal, o levantamento do sigilo bancário e a tri-
butação das grandes fortunas são questões em cima da 
mesa. Como estão a ser encaradas estas questões?
‹
Num ambiente de público sigilo, ou seja, há notoriamen-
te uma crescente necessidade dos cidadãos em debater 
publicamente algumas destas questões mas alguma resis-
tência por parte de quem decide.
E estas duas questões em concreto não são fáceis, há 
relativamente a elas muitos aspectos que necessitam 
de cautelosa ponderação (quer em termos de modelo a 
adoptar quer em termos mais técnicos de aplicabilidade 
consequente).

›
Por último, considera que os Encontros Luso-Brasileiros 
são eventos que devem continuar a realizar-se? Em que 
medida podem ser aperfeiçoados?
‹
Claro que sim. São valiosas oportunidades de crescimen-
to, de troca de informações e experiências.
Há sempre ajustamentos que podem ser feitos mas em 
termos de modelo julgo que tem resultado bem. 
Um dos nossos objectivos mais imediatos será incenti-
var a um maior envolvimento da Autoridade Tributária e 
Aduaneira.

SuSANA SILVA
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO 
DOS PROFISSIONAIS DA 
INSPECÇÃO TRIBUTÁRIA (APIT)

Em comparação com o modelo 
brasileiro, ficamos claramente 
aquém do que se passa do 
outro lado do Atlântico. 

Não fora o brio profissional, 
o orgulho e o empenho com 
que estes profissionais têm 
exercido as suas funções 
e que tem resultado num 
crescendo do nível de 
excelência da sua actuação, 
e não seria possível 
alcançar os excelentes 
resultados que a Autoridade 
Tributária e Aduaneira 
(ex-DGCI) tem vindo a 
apresentar.

2º ENCONTRO LUSO-BRASILEIRO
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ARBITRAGEM TRIBUTÁRIA
A realidade da implementação da Arbitragem Tributária em Portugal

NuNO VILLA-LOBOS
DIRECTOR DO CENTRO DE 
ARBITRAGEM ADMINISTRATIVA 
(CAAD)

Tudo o que é novo atrai e intriga ao mesmo tempo. Se, 
por um lado, a novidade suscita curiosidade, por outro, 
gera dúvida, incerteza, tensão e até suspeição. É natural 
que assim seja. Mas, transcorrido mais de um ano sobre 
a implementação da arbitragem tributária, é chegado o 
momento de recentrar a discussão sobre o que verda-
deiramente interessa, as suas vantagens e desvantagens, 
saindo do registo da mera suposição.

Otimismos e ceticismos à parte, a realidade da arbitragem 
tributária presta-se hoje a uma apreciação pública mais 
objetiva e distanciada, alicerçada na vasta jurisprudência 
já publicada, susceptível, por si só, de desmistificar algu-
mas ideias pré-concebidas que, com o passar do tempo, 
vão sendo cada vez menos repetidas. Exemplo disso era 
a afirmação de que a arbitragem tributária visava obter 
um acordo entre o Estado e os contribuintes e substituir 
soluções legais por “soluções arbitrais”.

Esta ideia, ao confundir mediação ou conciliação com ar-
bitragem, partia de uma premissa errada e exprimia um 
falso preconceito. Na verdade, a arbitragem em matéria 
tributária é uma alternativa jurisdicional à resolução de li-
tígios, e que, como tal, se encontra obrigada à aplicação 
estrita do direito constituído, sendo portanto da lei que os 
tribunais arbitrais tributários exercem o poder de julgar.

De resto, aquelas matérias em que no Direito Fiscal a dis-
tância entre a norma e o facto é maior como, por exemplo, 
nos actos de determinação da matéria colectável ou nos 
actos de determinação da matéria tributável por métodos 
indirectos, ficaram, crê-se que por cautela, inclusivamente 
excluídas da arbitragem tributária. Um outro argumento 
tradicionalmente apontado para desvalorizar a arbitragem 
tributária consistia em catalogá-la como uma justiça elitista, 
privativa dos grandes grupos económicos. Esta afirmação 
encontra, todavia, um poderoso obstáculo – a realidade.

Na previsão do RJAT e na implementação prática da ar-
bitragem tributária foram envidados os melhores esforços 
no sentido de evitar, a todo o custo, esse erro trágico que 
seria constituí-la como uma justiça de qualidade, simplifi-

cada, especializada e célere, mas ao serviço exclusivo de 
quem a pudesse pagar: isto é, dos chamados grandes con-
tribuintes. Fazer da arbitragem a “justiça” de uns e não de 
outros teria sido uma “machadada de morte” em qualquer 
pretensão de legitimidade para o novo instituto. Por isso 
mesmo, sempre se configurou como uma questão inego-
ciável que o valor a pagar pelo contribuinte pelo recurso 
à arbitragem não fosse, em regra, maior, nem menor, mas 
antes igual ao valor final a pagar nos tribunais tributários. 

O resultado é um e o único resultado aceitável: a arbitra-
gem em matéria tributária é de acesso universal e demo-
cratizado, tratando-se portanto de uma justiça nova, sim, 
mas tal como a justiça tradicional, para todos. Falemos em 
números concretos, que tornam tudo isto mais tangível. 
Num	processo	até	2000	€,	o	contribuinte	nunca	pagará,	
a	título	de	custas	arbitrais,	mais	do	que	306	€,	e	fá-lo-á,	
tão somente, se perder a acção. Esta taxa mínima de 306 
€	não	se	afigura	como	desproporcionada,	tanto	mais	que,	
no caso de liquidação de impostos que não justifiquem o 
pagamento, as pessoas singulares e os contribuintes com 
menores recursos, ou acesso a informação, acabam quase 
invariavelmente por preferir pagar o imposto, ao invés de 
impugnar, mesmo que considerem ter a razão do seu lado, 
isto para evitar ter de ver a questão arrastar-se em tribu-
nal durante 4 ou 5 anos.

Seria, todavia, incorrecto aferir do 
impacto financeiro da arbitragem 
apenas a partir da tabela de custas 
aplicável. Se, como em tudo na vida, 
tempo é dinheiro, mais assim é no 
domínio específico das relações tri-
butárias. Senão vejamos. Na óptica 
do contribuinte, submeter um confli-
to à arbitragem corresponde a uma 
poupança em termos do número de 
anos em que terá de manter uma 
provisão para fazer face aos custos 
do processo judicial. A isto acresce o 
período durante o qual lhe será ne-
cessário manter uma garantia bancá-
ria para a suspensão do consequente 
processo de execução fiscal. E se estas vantagens finan-
ceiras não bastassem, uma terceira se vislumbraria. É que, 
no caso de haver revogação do acto tributário no perío-
do que medeia a apresentação do pedido de constituição 
do tribunal arbitral e a efetiva constituição do mesmo – o 
que não é uma mera hipótese académica, visto que entre 
revogações parciais e totais, contam-se já cerca de uma 
dezena de casos – há lugar à devolução do que tiver sido 
pago a título de custas no processo arbitral.

Mas não é apenas o contribuinte que beneficia com a pou-
pança  de tempo que a solução arbitral proporciona, tam-
bém para o Estado o recurso à arbitragem representa uma 
redução dos eventuais juros indemnizatórios a pagar aos 
contribuintes naqueles casos em que o sentido final da 
decisão lhes seja favorável, bem assim como uma dispen-
sa do pagamento de custas, em caso de revogação total 
desde que antes de ter sido constituído o tribunal arbitral.

Para aferir do real impacto financeiro da arbitragem é, 
pois, necessário contabilizar não apenas as custas, mas 
também todos os potenciais efeitos “colaterais” – neste 
caso, inteiramente desejados – do prazo mais curto, e 
sempre inferior a um ano, em que a decisão arbitral é obri-
gatoriamente prolatada.

Independentemente dos seus ine-
gáveis, e empiricamente verificáveis, 
méritos, a arbitragem tributária não 
constitui uma medida excepcional, 
temporária e milagrosa, para a reso-
lução, rápida e indolor, dos processos 
pendentes nos tribunais tributários, 
onde cada juiz tenta estoicamen-
te resolver centenas de processos 
por ano. A arbitragem tributária 
apresenta-se como mais um aliado 
no desígnio nacional de combate às 
pendências nos tribunais, que para-
doxalmente traduzem uma cada vez 
maior democratização no acesso à 
justiça tributária, assim como o au-

mento da capacidade técnica e humana de fiscalização 
por parte da Administração Tributária (AT), com reflexo 
claro no elevadíssimo número de processos que chegam 
aos nossos tribunais quando comparado com décadas an-
teriores e não muito distantes. Este “combate”, com o qual 
estão cometidos todos os operadores jurídicos, incluindo, 
claro está, magistrados judiciais, a AT e os contribuintes, 
encontra na arbitragem tributária mais um “servidor da 
causa”, com consciência de que se está perante um fator 
essencial na atração de investimento estrangeiro e conse-
quente crescimento da economia nacional.

Porém, desta avalanche de processos que entram nos tri-
bunais tributários, muitos deles estão à partida, em função 
da matéria ou do valor, expressamente excluídos do âmbi-
to de aplicação da arbitragem. A título de exemplo, refira-
-se o caso das pendências relacionadas com as execuções 
fiscais. Em rigor, apenas cerca de 1/5 dos processos entra-
dos nos tribunais tributários em 2011 poderiam ter seguido 
a via arbitral.

Assim, dentro da sua escala, a arbitragem tributária tem 
contribuído para melhorar a justiça fiscal portuguesa.

A arbitragem 
tributária 
apresenta-se como 
mais um aliado no 
desígnio nacional 
de combate às 
pendências nos 
tribunais...
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1. Ver Pérsico,Lucrécia, Guia da Inteligência Emocional. Lisboa: Bertrand Editora, 2011, p. 52.
2. Dolf Zillmann apud Pérsico: «Na espiral da irritação, a partir da primeira situação que a desencadeia, os acontecimentos ou pensamentos irritantes 

disparam a descarga catecolamínica da amígdala que, devido à descarga hormonal iniciada com o primeiro incidente, faz com que a reacção 
seja mais intensa. A segunda descarga tem lugar antes que se tenha dissipado a primeira e a terceira, antes que os efeitos das duas anteriores 
desapareçam». P.59.

Ganhar a confiança do tribunal
O processo penal é uma reconstrução de 
histórias à procura de nexos de causalida-
de. As perguntas são o instrumento para 
conhecer a verdade, ou a sua ocultação. 
Por sua vez, o processo de conhecimen-
to e de reconstituição dos factos assenta 
em elementos não inteiramente objeti-
váveis e que convocam, por isso mesmo, 
uma apreciação crítica e argumentativa, 
ou seja, uma atividade interpretativa. Para 
tal, o tribunal recorrerá a análises de con-
teúdo das declarações, descodificando as 
mensagens, projetando sentido e signifi-
cado, não apenas no que se explicita do 
depoimento, como o que está implícito.

Temos portanto que a mente do julgador é sobressaltada 
pela dúvida interferindo frequentemente com a sua cons-
ciência e responsabilidade, obrigando-o a questionar-se 
sobre a credibilidade e a verosimilhança das narrativas, 
isto é, saber quem está a falar a linguagem da verdade. 
É neste emaranhado de incertezas e perplexidades que o 
tribunal espera do órgão de polícia criminal ou do inspe-
tor que seja um expert. Para responder a esta expectativa, 
o inspetor deve deixar uma impressão forte, sem ruído na 
comunicação, colocando profissionalismo, no modo como 
se apresenta, como utiliza a linguagem não verbal, como 
expõe o depoimento e, ainda, como respeita e coopera 
com o tribunal. Por razões óbvias, o profissional tributário 
também é mais condicionado do que as outras testemu-
nhas, o que nalguns casos lhe provoca irritação e ira, prin-
cipalmente com a Defesa.

Esta desestabilização faz com que o inspetor se confron-
te com um conflito interno de emoções indesejáveis. Por 
exemplo, a frustração por constatar que as perguntas que 
lhe são lançadas – pelo coletivo ou pelo MP – não serem 
as almejadas por ele. Esta condição de testemunha e da 
sua expectativa propicia uma nuance ansiosa que afeta-
rá o seu comportamento em tribunal tirando-lhe lucidez. 
Em julgamento, a matéria que o inspetor possa considerar 
relevante, se não lhe for perguntada, não será revelada, a 
não ser que surja uma oportunidade. A pergunta do MP, 
logo no início da inquirição, «Diga lá o que sabe sobre o 
processo!» ou «o que é que tem a dizer quanto aos factos 
que aqui estão em apreciação?» pode constituir essa ja-
nela de oportunidade.   

Controlo emocional
Todo e qualquer órgão de polícia criminal não descuida a 
preparação do seu depoimento. Ele sabe que vai ser con-
frontado sobre matérias que conhece, outras que não se 
recorda ou desconhece e vão pedir esclarecimentos. Sabe 
que vai estar numa situação crítica que, possivelmente, 
lhe criará tensões. Mentaliza-se que permanecerá tranqui-
lo. No entanto, quando começa a ser inquirido pela defe-
sa, sente-se provocado uma vez e depois uma outra. Na 
verdade, nunca se está preparado para ataques devasta-
dores como aquele que porá em causa a honestidade da 
testemunha. Face a essas perguntas, o inspetor não deixa 
que aconteça uma terceira. Sobressaltado pela irritação 
e a propósito de uma palavra, ou de um termo qualquer, 
o inspetor ‘responde à letra’ e diz coisas que em situa-
ções normais não diria, o que é interpretado pelo tribunal 

como uma postura soberba e agressiva. 
Podem igualmente acontecer outro tipo 
de comportamentos como o bloqueio 
da memória, um súbito silêncio confran-
gedor, perder o contato com o coletivo 
de juízes, etc.

Como alguém escreveu, trata-se do 
síndroma de ‘Dr. Jekyll & Mr. Hyde’. Ou 
seja, o inspetor mostra-se aberto, coo-
perativo, simpático, até sorridente, às 
perguntas do juiz e do MP. Mas aquando 
do contra interrogatório altera-se, zan-
ga-se, fica emproado, arrogante. O que 
fazer? Primeiro. Não negar, nem reprimir 
as emoções. A nossa vida está impreg-

nada de emoções, mas apenas consideramos as que se 
destacam pela sua intensidade. Aprendemos a tomar as 
decisões pelo filtro da razão e, sempre que possível, a 
controlar os impulsos do sistema límbico. Porém, perante 
a ameaça, é o sistema límbico que toma as rédeas da nos-
sa conduta, diminuindo racionalidade e lógica. Reprimir 
ou negar estas emoções, não é solução. O primeiro passo 
para o controlo emocional é enfrentá-las, é reconhecer as 
mudanças corporais e vigiar o que o corpo está a sentir.

Segundo. Controlar as emoções significa, portanto, torná-
-las conscientes para evitar que se tornem repetitivas ou 
crónicas.1 Cada emoção tem uma função de proteção. Mas 
o controlo emocional tem o papel de detetar as emoções 
quando se apresentam e impedir que as negativas subs-
tituam as positivas para reequilibrar o bem-estar. Em jul-
gamento, a irritabilidade não aparece automaticamente, 
surge após um crescendo de estímulos, uma sequência de 
provocações. Dolf Zillmann refere que a perda de controlo 
causada pela irritação «é uma sequência de provocações, 
onde cada uma suscita uma reação de excitação que ten-
de a dissipar-se muito lentamente».2

Ainda segundo este autor, o nível alto de excitação «ali-
menta uma ilusão de poder e invulnerabilidade que fo-
menta a agressividade» (2011:59). Submetido a estas 
emoções, torna-se difícil à testemunha, raciocinar logica-
mente. Todos os pensamentos giram à volta da ‘vingança 
e da luta’. Sabedor destes efeitos, o advogado de defesa 
limita-se a criar uma espiral de fúria para fazer perder a 
auto-estima da testemunha. Para a neutralizar. As per-
guntas podem nada ter a ver diretamente com esclareci-
mentos sobre o processo ou sobre o trabalho do inspetor. 
Podem até ter a forma de exclamações lançadas ao acaso 
- «…a irresponsabilidade das finanças!», «Não se pode con-
tar com a testemunha!» «Está tudo mal feito!», etc. – têm 
o fito apenas de agredir, irritar, manipular. Aprisionada na 
sua ira, a testemunha é afetada na sua lucidez, com lapsos 
de memória, com evidente perda de auto-estima, tão ne-
cessária às tarefas da argumentação. Nega-se a realidade 
para não se enfrentar os sentimentos negativos. Ignoram-
-se os problemas para se evitar outras maleitas.

Aspetos da retórica
O tribunal é um templo da oratória. Pela eloquência do dis-
curso, os sujeitos processuais têm a faculdade de dominar o 
ânimo de quem ouve, de convencer, deleitar ou comover. O 
seu sucesso está na eficácia da persuasão, do envolvimento 
do recetor, levando, ou não, a eloquência ao limite. Há as-

O TESTEMuNHO COMO PERFORMANCE

Introdução 
O tribunal é, em muitos casos, um espaço de indecisão, 
perplexidade e incerteza. Neste panorama de dúvida in-
terpretativa recai sobre o Inspetor Tributário uma respon-
sabilidade que o obriga a preparar o seu depoimento para 
ir a audiência de tribunal. Depor em tribunal com profis-
sionalismo, implica lucidez na exposição dos factos e dos 
seus nexos de causalidade, mas também capacidade em 
controlar as emoções, quando e se provocado pelo contra 
interrogatório. Ou seja, o Inspetor sabe que está num pal-
co, igual ao de um teatro. 

Sabe que ao preparar-se não lhe bastará conhecer a fun-
do os aspetos do processo, os detalhes, as evidências, as 
notas pessoais, se for caso disso. Saberá que irá sentar-se 
no meio de um cenário de convicções contraditórias, de 
gestualidade e espetacularidade retórica, e que a capaci-
dade do Inspetor em saber interpretar e ser interpretado 
pode acrescentar valor ao depoimento. Ou seja, é a apti-
dão de relacionar os recursos não verbais com a palavra, 
que sustente uma atitude de competência, que é espera-
do pelo tribunal e pela organização que representa.

Esta aptidão radica, desde logo, no controlo emocional 
para que o polícia mantenha a lucidez e não se deixe do-
minar pela irritabilidade e agressividade. Radica ainda na 
atenção sobre as armadilhas retóricas, ou em outras estra-
tégias de eloquência argumentativa lançadas pela Defesa, 
no âmbito da dialéctica das perguntas e respostas. A esta 
aptidão chamo performance e ajuda a compreender o es-
sencial sobre o testemunho de inspetor tributário. Se o 
ato performativo tem qualquer coisa de artístico, então o 
testemunho pode ser uma arte?

O espaço hierárquico do tribunal
O tribunal é um local com aspeto sólido, imponente, in-
timidatório. A sala de audiências é marcada por uma 
arquitetura sóbria para os atos processuais solenes e 
hierarquizados. Ou seja, a distribuição dos lugares que 
pertencem aos sujeitos processuais, segue uma lógica di-
ferenciada, simbolicamente preparada para a efetivação 
da autoridade do poder judicial pretensamente distante, 
implacável, hierárquico.

A sala de audiências é, simultaneamente, um espaço só-
brio, neutro, solene. Um espaço de ritualização processual, 
onde todos terão direito à sua razão e em que cada um 
está investido de um poder ou de um dever. O traje inves-
te e identifica o papel de cada um na cena do julgamen-
to. Nesta solenidade, neste cerimonial ‘litúrgico’, as vestes 
identificam a funcionalidade simbólica de uma hierarquia 
de lugares. Inevitavelmente, o do juiz é proeminente, aci-
ma das partes, central, tal como o é o do sacerdote de um 
rito religioso. As outras partes distribuem-se equidistan-
tes e, uma vez mais, em planos diferenciados. O Ministério 
Público e o Advogado de Defesa, como partes em litígio, 
não estão em estrita igualdade de estatuto processual em 
audiência. A testemunha é outro elemento cénico, cujo 
posicionamento, em frente à ‘teia’ que encerra o arguido, 
de frente para o juiz e de lado para os advogados, dificulta 
a estes a completa visibilidade do rosto.

Ainda que sem deveres e direitos de interferência com o 
julgamento, o público tem o direito de assistir para garan-
tir a efetivação da justiça. A sua presença em tribunal não 
é alegórica. O espaço para o ‘povo’ terá que ser respeita-
do, sem o qual o princípio da publicidade não se aplica e 
a justiça não se pode realizar.Nos dias de hoje, a publici-
dade da audiência significa a possibilidade de divulgação 
pelos media do julgamento. As deficientes condições de 
trabalho, a ausência de jornalistas habilitados para esta 
matéria, e a chamada justiça espetáculo, contribuem para 
uma perversão da justiça democrática, a que não se deve 
dar concessões. Neste contexto de espaço simbólico e de 
hierarquias processuais, a maior distância é a que opõe 
o juiz ao arguido? Possivelmente sim. Porém, o enviesa-
mento de efeitos resultante do desconforto do tribunal, 
da solenidade processual, e do jogo das partes em litígio, 
leva a que haja uma maior distância entre a testemunha e 
o advogado. É inegável que o espaço e o ritual em audiên-
cia, não são indiferentes para a administração da justiça. A 
sala de audiências não constitui um espaço que favoreça a 
narrativa testemunhal. A disposição hierárquica dos diver-
sos atores pode roubar serenidade à testemunha:

«A liturgia judicial e a arquitetura dos tribunais são des-
confortáveis podendo contribuir para o enviesamento 
dos resultados, principalmente se [o inquiridor] for pouco 
simpático, ríspido ou ameaçador; acrescente-se o fator 
ansiedade, que pode precipitar o depoente em conclu-
sões que fora desse estado, não extrairia» 
(Pinto Abreu: 2005)

Ou seja, há um jogo de distâncias simbólicas aparente-
mente inultrapassáveis.  

INTERVENÇÃO EM TRIBUNAL

JORGE GONÇALVES
DOCENTE NA ESCOlA DE 
POlíCIA JUDICIÁRIA

“Nunca escrevi. Sou apenas um tradutor de silêncios”
Mia Couto

Se o ato performativo tem 
qualquer coisa de artístico, 
então o testemunho pode ser 
uma arte?
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Se exemplificar, se empregar analogias, se simplificar a es-
trutura do relatório. Ou seja, o discurso deve começar por 
sintetizar o assunto em análise, a história criminal, enqua-
drando desde logo a matéria em discussão. Isto é, e desde 
logo, começar a narrativa por responder às perguntas sa-
cramentais do «Quando?, Onde?, Quem?, O quê?, Como?» 
e se possível «Porquê?». 

Aspetos não-verbais
O olhar
O olhar é um poderoso recurso de envolvimento interpes-
soal. Revela um estado de alma. É capaz de persuadir, in-
timidar, aproximar, facilitar, convencer, criar distância, etc..
Olhar para o coletivo de juízes pode facilitar o depoimen-
to. Já desviar o olhar do advogado quando se inicia o con-
tra interrogatório pode ser interpretado como arrogância, 
receio, ou uma fuga ansiosa. Responder a olhar para o 
chão pode evidenciar inferioridade ou timidez. Se o olhar 
for para cima, dá lugar a um outro significado, como o 
encadeamento de ideias, ou a busca da palavra adequada, 
etc.. Um olhar errático, vago, fugidio, pode ser estranho e 
inexplicável. Desusado em qualquer circunstância.

Olhar nos olhos é sempre um bom princípio. Para o juiz, 
para o MP, ou para o advogado. Neste caso, enquanto este 
fizer a pergunta, sem que hajam antecedentes de confli-
tos, desviar o olhar para o coletivo, pode ser entendido 
como soberba, ou arrogância. No caso de haver hostilida-
des com o advogado, pode ser produtivo a testemunha 
olhar para o juiz com o compromisso da sua autoridade. 
Como se o ‘obrigasse a vir a jogo’! Quando a palavra emu-
dece, é o olhar que exprime o que vai na alma. E esta é a 
sua maior força.

O(s) silêncio(s)
Os silêncios falam e, ouvi-los, é interpretá-los. Há os coni-
ventes e os convincentes. Outros são insuportavelmente 
sufocantes, paralisantes, podem até sugar a força inte-
rior da ‘alma’. Os silêncios podem conter mistérios. Em 
tribunal, têm quase sempre uma explicação. Podem en-
cobrir segredos, como o do arguido remetido ao silêncio, 
direito que lhe assiste. Mas o silêncio de uma testemunha 
dificilmente passa sem uma interpelação, ou um esclare-
cimento: “como interpretar este silêncio? Será a falta de 
memória?” Já o silêncio da assistência é obrigatório. Sem 
poder manifestar-se, interferir, ou fazer ruído, pode assis-
tir, ver e ouvir, mas em silêncio.

petos da retórica que devem merecer a nossa atenção. O 
encadeamento das perguntas que pode levar a testemunha 
a conclusões que não desejaria, como neste exemplo:

P: Confiou na vítima porque lhe pareceu sincera…?
R: Sim.
P: E por confiar no que ela lhe disse, formou assim a sua 
opinião (convicção)?
R: Sim.
P: Assume, portanto, que a sua opinião é formada por a 
testemunha estar a ser verdadeira consigo?
R: Sim.
P: E se admitirmos que a testemunha lhe mentiu, iria en-
tão alterar a sua opinião?
R: Sim.

À última pergunta, a resposta poderia ser “Depende da men-
tira!” ou “Depende do que ela me tivesse mentido!”. Assim:

P: Confiou na vítima, porque lhe pareceu sincera?
R: Em parte sim. A minha convicção foi formada por gra-
vações e fotos do local, o relatório do perito, pela inspec-
ção judiciária, e o depoimento da testemunha…
P: E confiou no que ela lhe disse?
R: Sim.
P: Assume, portanto, que a sua opinião é formada por a 
testemunha estar a ser verdadeira consigo?
R: Sim.
P: E se admitirmos que a testemunha lhe mentiu, iria en-
tão alterar a sua opinião?
R: Está-me a pôr uma questão hipotética! Não tenho ra-
zões para achar que ela me estivesse a mentir. 
P: Volto a perguntar – se admitirmos que a testemunha 
lhe mentiu – alteraria a sua opinião?
R: Uma vez mais lhe respondo: não há nenhuma evidência 
de mentira, o discurso foi devidamente corroborado. No en-
tanto, e para responder ao que pretende, se admitirmos que 
ela me mentiu, tudo dependerá sobre o quê que ela mentiu!

Assim foi contrariada a tática do advogado. Há um refor-
ço da convicção mesmo que, supostamente, tenha havido 
uma mentira mas insuficiente para fazer mudar de opi-
nião. Sempre que se considerem novas hipóteses importa 
colocá-las no contexto. Para além dos aspetos estilísticos 
e formais da inquirição que quase nunca são inócuos e 
que, por isso, devem merecer do inspetor especial aten-
ção, deverá este e, por outro lado, cuidar de expor os fac-
tos de modo totalmente percetível.

Na verdade, o depoimento deve ser dito para ser escu-
tado; deve ser explicado e, se for caso disso, visualiza-
do, desmontado na sua complexidade conceptual e nos 
seus termos, para então ser totalmente compreendido e 
digerido, e nunca enfadonho, longo, sonolento, o que se-
guramente não fará a predileção do juiz. A testemunha 
‘pró-activa’ deverá ter a autoridade do professor, a atitude 
e a sabedoria para captar a atenção e o interesse do tri-
bunal. Empregará as palavras certas, a cadência certa e o 
tom ajustado. Uma testemunha assim, sabe que o seu de-
poimento fará prova se descodificar os termos e os con-
ceitos demasiado herméticos do jargão tributário.

E há o uso do silêncio pelo advogado que, propositadamen-
te, taticamente emudece na esperança que, não suportan-
do o silêncio, a testemunha fale, provavelmente diga o que 
não quer. Ou seja, é forçada a responder sem lucidez, com 
a fragilidade e a insegurança da ansiedade, e diz o que não 
deseja. Mas a testemunha pode também fazer do silêncio a 
sua voz. Para se fazer ouvir, joga com o silêncio. Cabe en-
tão ao juiz – perdido algures noutros pensamentos e a não 
seguir os trabalhos como devia – questionar a testemunha, 
nem que seja com o olhar, à procura da causa: “Porquê este 
silêncio?”. O silêncio em audiência tem peso. A narrativa 
em tribunal é feita de intensos silêncios que alimentam as 
palavras e lhes concedem a ilusão de eternidade.

Conclusão
Como é referido em acórdão, do Tribunal da Relação do 
Porto, de 21.05.1997, quando está em causa a questão da 
apreciação da prova, não pode deixar de dar-se a devida 
relevância à perceção que a oralidade e a mediação con-
ferem ao julgador (rec. do pº 773/96 deste Juízo).

Assim, a convicção do tribunal é formada, para além dos 
dados objetivos fornecidos pelos documentos e outras 
provas constituídas, também pela análise conjugada das 
declarações e depoimentos, em função das razões de 
ciência, das certezas e das lacunas, das contradições e 
hesitações, inflexões de voz, isenção do comportamen-
to, serenidade, olhares de súplica, silêncios, coerência de 
raciocínio e de atitude, seriedade e sentido de respon-
sabilidade das testemunhas, coincidências e inverosimi-
lhanças que, por ventura, transpareçam em audiência. 
Neste cenário de dúvida interpretativa, é esperado um 
comportamento apropriado do inspetor, ou órgão de po-
licia criminal, enquanto fator de competência. É ponto as-
sente que a comunicação não se estabelece apenas por 
palavras e que estas devem ser apreciadas no contexto 
da mensagem em que se integram. Aliás, segundo pes-
quisas neurolinguísticas, numa situação de comunicação, 
apenas uma reduzida parte da capacidade de influência é 
exercida pela palavra, sendo que o tom de voz e a postura 
corporal representam para cima de 80% desse poder.

Nesta lógica, a roupa que se veste para ir a tribunal deve 
ser tomada como critério de competência. Embora possa 
ser raro o juiz que mandou de volta para casa uma qual-
quer testemunha por se apresentar com roupa degradada 

e suja, trajar-se corretamente é quase sempre uma vanta-
gem. De acordo com os críticos e analistas, trajar ‘corre-
tamente’, é usar fato, gravata, sapatos engraxados, calças 
de fazenda, etc.3

Espera-se do inspetor que se apresente em tribunal com 
credibilidade e profissionalismo. Não é só o conhecimento 
do que está em jogo, nem o preenchimento dos valores 
da honestidade, da verdade e do dever de cooperação. 
Espera-se que seja conhecedor dos mecanismos proces-
suais, como também esteja capacitado em saber gerir as 
contrariedades resultantes da dialética das perguntas e 
respostas. Em tribunal pode-se demorar dois minutos a 
depor, como longas horas. Testemunhar é um sub-papel 
e induz uma performance. Entende-se por ato performa-
tivo, o comportamento com acervo de informação não 
verbal imprescindível para o juiz. Para alguns inspetores, ir 
a tribunal arrasta um acréscimo de ansiedade que resulta 
do contraditório de expectativas e de argumentos. A tes-
temunha terá que estar ciente deste acréscimo emocional 
para não se deixar dominar pela irritabilidade ou agressi-
vidade e, consequente, abaixamento de auto-estima.

Também a oratória e a organização do discurso, ou do 
depoimento, é uma área não negligenciável. Embora ao 
inspetor não lhe seja exigido dons de eloquência, nem ca-
pacidade de fazer comover ou deleitar o tribunal, espera-
-se, no entanto, que esteja atento às armadilhas escondidas 
nas questões que lhe são colocadas. O tribunal é um espa-
ço hierárquico, solene e austero. A testemunha está, em 
muitos casos, no fim da escala hierárquica. Exige-se que 
seja um expert, ou então desacredita-se. Por sua vez, o 
princípio do contraditório estabelece um conflito que leva 
à dúvida interpretativa. No âmbito do depoimento, persua-
dir convictamente não basta a palavra, podendo ela ser im-
portante, a gestualidade adequada, o entusiasmo, podem 
impressionar, mesmo se o conteúdo não for excelente. A 
isto chamamos performance. Bem a propósito, vêm estas 
palavras sobre a arte de testemunhar (tradução minha): 

«Testemunhar em tribunal é uma arte. Em julgamento, a 
testemunha assemelha-se ao artista. A audiência – em 
particular o colectivo – é a tela. O pincel é a palavra e os 
traços ou desenhos são os factos relatados. Embora não 
se devam alterar os factos, o modo como são ‘desenha-
dos’ na moldura fazem toda a diferença»
(Jamie Hamlett JD, Attorney)

INTERVENÇÃO EM TRIBUNAL
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