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Casosdeimpostosparadosnostribunaisvalem6milmilhões Estado e contribuintes disputam 6 25
milmilhões em impostos nos tribunais
Estatísticas Apesar da constituição de equipas especiais de juizes para os processos tributários não há forma
de fazer baixar as pendências Agressividade do fisco leva cidadãos a reclamar cada vez mais nos tribunais

CARLOS RODRIGUES LIMA

Aomesmo tempo queos tribunais
administrativos e fiscais TAF re
solviam com sentenças transita
das emjulgado 433 processos tri
butários comvalor superior aum
milhão de euros outros 746casos
entravam pelas portas dos TAF
Conclusão atualmente segundo
oúltimo relatório do Conselho Su
perior dosTribunaisAdministrati
vos e Fiscais CSTAF o Estado eos
contribuintes disputam 6 25mil
milhões de euros em processos
apenas relacionados com impos
tos

Após a chegada da troika aPor
tugal que ocorreu em maio de
2011 foi acordada a constituição
de equipas especiais dejuizes ape
nas vocacionadas para a tramita
ção dos processos fiscais comva
lor superior aummilhão deeuros
Segundo oCSTAF que fez obalan
ço do último trimestre de 2012
quatro juizes foram destacados
para a equipadeLisboa e trêspara
o Porto as comarcas cujo valores
em causa nos casos sãomais ele

vados ver quadro nestapágina A
conclusãoglobal do órgãomáxi
mo dajurisdição administrativa e
fiscal é que entre 17 de Maio de
2011 e30 deDezembro de2012ve

rificou se uma redução liquidada
pendência em 24 de 1359 para
1010processos Sóqueesta redu

ção foi mais significativa na pri
meira instância O que querdizer
que muitoprovavelmente Os pro
cessos seguiram para recurso nos
Tribunais CentraisAdministrati
vos Lisboa e Porto e para o Su
premoTribunalAdministrativo
Ainda assim houve 433 que tran
sitaram emjulgado 230 nos tri
bunais de 1ª instância 130 nosTri
bunais CentraisAdministrativos e
73 no STA ascendendo o respecti
vovalorprocessual a cerca de 1 69
milmilhões de euros segundo o
relatório do CSTAF
que não identifica
quemganhouospro
cessos se o Estado
ou os contribuintes

Aenchente depro
cessos entrados teráa

ver segundo umjuiz
contactado ontem

pelo DN com a a
gressividade do fisco nas liquida
ções dos impostos Atualmente a
regra é paga e depois reclama
Ora muitos contribuintes pessoas
e empresas que não concordam
com as liquidações feitaspelas fi
nanças recorrem aos tribunais

6 25milmilhões em litígio
Contas feitas no final de 2012 fica
rampendentes 1010 processos
dos quais 790nos tribunais de pri
meira instância 176nosTribunais
CentraisAdministrativos e 44 no
STA ascendendo o respectivo va

lor processual a cerca de 6 25 mil
milhões de euros só em proces
sos comvalor superior a ummi
lhão de euros lê se no relatório do
Conselho Superior dosTribunais
Administrativos e Fiscais

Mais 3 mil milhões no cível

Masnão é só naárea tributáriaque
o Estado procura recuperar di
nheiro Só nos tribunais cíveis da
área da ProcuradoriaDistrital de

Lisboa o Estado disputa 3 4 mil
milhões de euros Estes podem es

tar repartidos em
processos de pedido
de indemnizações
reclamação de crédi
tos ou execuções de
dívidas

Já noTribunal do
Comércio oMinisté
rioPúblico em repre
sentação do Estado

reclamou 219 milhões de euros
Estemontante está sobretudo re
lacionadocomprocessosde falên
cia Porém um juiz ouvido pelo
DN referiuque dificilmente o Es
tado conseguirá arrecadardinhei
ro nestes casos Jáque as empresas
em falência não possuem qual
quertipodepatrimónio Omesmo
sepassa comos trabalhadores Em
2012 oMP em representação de
600 trabalhadores reclamousete
milhões de euros em créditos em
vários casos de falências de em
presas

EQUIPAS

Conselho aposta
nos superjuízes
A experiênciadeveria só vi
gorar no ano de 2012 Mas de
vido à necessidade de finali

zaros processos tributários
comvalor superior a ummi
lhão de euros oConselho
Superior dosTribunais
Administrativos e Fiscais
CSTAF decidiu emdezem
bro do ano passado prorro
gar pormaisumano a consti
tuição de equipas especiais
de juizespara aquele tipo de
processos tributários
Segundo a deliberação do
CSTAF foi assinalável o
grau de eficiência das equi
pas especiais Que só não foi
maiorporque novos proces
sos deramentrada enão lhes

foramdistribuídos O orga
nismo daJustiçaordenou
por isso a redistribuição des
tes processos
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