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IMPOSTOS

Governo prepara se para o
pior cenário no sigilo bancário
Marcelo tem até sábado para decidir se envia ou não o diploma das contas bancárias
para o Tribunal Constitucional Mas o veto político é também uma opção e no Governo
há mesmo quem o dê já como certo Resta saber como reagirá depois António Costa

FILOMENA LANÇA
filomenalanca@negocios pt

Aguardemos a de
voluçãopeloPre
^^sidenteda
^L blica e as

porele invocadaspara rever a nos
sa posição Aafirmação deMaria
Manuel LeitãoMarques ministra
da Presidência no final da reunião
do conselho de Ministros desta

quinta feira 29 de Setembro é cla
ra o Governo está a preparar se
para o pior cenário o de umveto
do Presidente da República ao di
ploma sobre a comunicação anual
ao Fisco dos saldos das contas

bancárias acimade 50mil euros

Até ontem à tarde adiantou ao
Negócios fonte do Executivo não
havia chegado a são Bento qual
quer comunicação oficial sobre o
que pretendeMarcelo fazer sendo
certo que se o presidente optar
pelo veto jurídico e pelo envio do
diplomaparaoTribunalConstitu
cional TC terá de o fazer até ao
próximo sábado 1 deOutubro dia
emque terminaoprazodeoito dias
que aConstituição lhè dá Se a op
ção for pelovetopolítico então de
verá ocorrer durante o próximo
mês omesmo prazo de 40 dias que
temparapromulgar o diploma

São conhecidas as dúvidas de

Marcelo em relação ao diploma e
sabe o Negócios há no Governo
quem dê o veto como certo Mas
quais são afinal os cenários sobre
a mesa

Tratando se de umdiploma do
Governo o veto do Presidente é
absoluto Quer isto dizer que oAn
tónioCosta não poderá insistir no
mesmo diploma enviando o de
novo para promulgação comopo
deria acontecer se em causa esti

vesse um decreto do Parlamento

Assim sendo perante adecisão
do Presidente o Executivo temvá
rias hipóteses Desde logo a de pura
e simplesmente se conformarcom
o veto não insistindo no diploma
ou se for o caso introduzir as alte
rações que sejamapontadasporBe
lém no caso desta lei Marcelo
pode por exemplo sugerir que as
contas sejam comunicadas ao Fis
co pela banca mas apenas acima
dos cemmil euros e não dos 50mil
como oGovernopretendia Se o Go
verno concordasse mantinha se o
diploma e estaria afastado um ce
nário de confronto com Belém

O confronto porém é outra
das fortes possibilidade num cená
rio deveto político Costapode op
tar por avançar com o diploma tal
como está mas umavez que o veto
é absoluto terá de o fazer por in
termédio daAssembleia da Repú
blica Ou apresentando uma pro
posta de Leijunto do Parlamento
ouprovidenciando para que sejam
deputados do PS a fazê lo

Esse diploma naturalmente
terá sempre de ser promulgado
pelo Presidente daRepública que
pode voltar a exercer o direito de
veto ou optar por suscitar a fisca
lização preventiva daconstitucio

nalidade No primeiro caso o de
creto será então devolvido ao Par

lamento tendo de ser confirmado
por maioria absoluta de deputa
dos algo que o Governo com o
apoio já expresso do Bloco de Es
querda e do PCP não terá dificul
dades em fazer

Finalmente há aindaoutra coi
saquepoderemosdarpraticamen
te como certa o diploma serámes
mo avaliado pelo TC Seja por ini
ciativa de Marcelo sejadaoposição
que se temmostrado frontalmente
contra e que poderá sempre apre
sentarumpedido de fiscalização su
cessiva da constitucionalidade¦
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Sim não talvez constitucionalistas divididos
sobre o acesso do Fisco a saldos bancários

Numa altura em que o Presidente se prepara para decidir o destino do diploma que permite
o acesso do Fisco aos saldos bancários fomos ouvir três juristas Todos acham que o
Constitucional deve ser ouvido mas as opiniões quanto ao desfecho variam elisabetemiranda

©O diploma deve ir parao Constitucional€Há violaçãodos princípios constitucionaisOÉ possível alegarsea inconstitucionalidadedacomunicação
de residentes e deixar passar a comunicação dos saldos a que estamos obrigados pelos tratados internacionais sejam eles de residentes ou não

Pode ser
inconstitucional

RODRIGO ESTEVES
DE OLIVEIRA
Constitucionalista sócio da VdA

Há fundamentos suficien

tes para se questionar a me
dida pelo que as dúvidas devem
ser aclaradas considera Rodrigo
Esteves de Oliveira

Aabrangência e a abstrac
ção com que está prevista

a comunicação de saldos pode ser
umproblema admite o constitu
cionalista Ressalvando que ain
da não leu o diploma Rodrigo Es
teves de Oliveira explica que
quando há restrição de direitos

fundamentais como o direito à
privacidade a compressão deste
direito tem se ser avaliada à luz do

princípio da proporcionalidade
Isto é será preciso ver se a medi
da é necessária e adequada para
atingir o seu fim o combate à
fraude e evasão fiscal e se esse

fim está a ser atingido com o mí
nimo dano possível Isto é se não
haverá outras formas de o alcan

çar commenos intrusão E é aqui
que pode argumentar se que a co
municação irrestrita de todos os

saldos bancários independente
mente de haver ou não suspeita
de evasão e apenas tendo por tec
to os 50 mil euros pode ser exces
siva

Rodrigo Esteves de Olivei
ra admite que sim que o

Constitucional possa considerar
que a comunicaçãode saldos de re
sidentes é inconstitucional ao pas
so que a comunicação de saldos de
não residentes nãoviola a Consti

tuição Porum lado porque o Tri

bunal de Justiça da União Euro
peiavem afirmando a ideiadapre
valência do direito comunitário
sobre o direito nacional Poroutro

lado poderão alegar se razões es
pecíficas quejustifiquem o contro
lo como por exemplo se existi
rem estatísticas que provemque a
fuga ao fisco no plano internacio
nal é potencialmente maior É
uma questão de intensidade e no
caso dehaver respaldo internacio
nal as exigências da CRP sairiam
mitigadas considera

Naoe
inconstitucional

JORGE REIS NOVAIS
Constitucionalista Professor na
Faculdade de Direito da Univ de Lisboa

flfn Se há dúvidas de constitu
^felF cionalidade é agora que de

vem ser dissipadas Esta é a atitu
de certa por parte do Presidente da
República afirmao professor uni
versitário

A julgar pela informação
quejá veio apúblico sobre o

diploma Jorge Reis Novais acha
que não há violação da Constitui
ção A comunicação do saldo ban
cário não é muito diferente da co
municação de rendimentos juros

e dividendos que já ocorre pelo
que a invasão de privacidade é su
perficial diz o constitucionalista
Conjugando este carácter tão li
mitado da invasão da privacidade
coma relevânciado que sepreten
de salvaguardar evitar a evasão fis
cal não vejo como poderia o TC
concluir pela inconstitucionalida
de Reis Novais tambémnão con

corda com o argumento daCNPD
segundo o qual o saldo bancário
não é um elemento sujeito a tribu
tação ao contrário do rendimen

to pelo que não é indispensável ao
combate à fraude Quempode du
vidarda relevância que assume nas
nossas sociedades o combate à eva

são fiscal Em termos jurídicos
para se considerar que violava o
princípio da indispensabilidade te
ria que se considerar que o conhe
cimento queo Fiscoobtém comes
ses dados em nada o ajuda na luta
contra a evasão contrapõe

Pode acontecer mas não
faz grande sentido admite

o constitucionalista que contudo
recorda que na fiscalização pre
ventiva o Constitucional só pode
abordar as questões que o Presi
dente lhe colocar ou seja Marce
lo pode de antemão fazer uma es
colha selectiva Pedindo Marcelo

a apreciação de todos os aspectos
do diploma e o TC se inclinar para
a sua inconstitucionalidade então
deveria antes fazer o reenvio pré
vio da questão para o Tribunal de
Justiça daUnião Europeia e só de
pois decidir

inconstitucional

JÓNATAS MACHADO
Constitucionalista Professor na
Faculdade de Direito da Univ de Coimbra

As dúvidas devem ser aclaradas É até natural que de
hoje para amanhã a própriadirec
tiva europeia seja posta em causa
considera ojurista

Todos temos interesse emcombatera corrupçãoa
evasão fiscal o terrorismo mas não
temos o interesse de emnome dis
so nos transformarmos numEsta
do de micro controlo afirma Jó
natasMachado paraquem amedi
da é desproporcional O juízo de

desproporcionalidade assenta no
acesso automático e sem restrições
no facto de os 50 mil euros serem
um limitemuito baixo e ainda ame

dida assentar num pressuposto de
desconfiança face aos cidadãos jus
tifica Para o constitucionalista o
acesso porparte do Estado a infor
maçãoquevápara ládoestritamen
te necessáriopode dar azo a conse
quências indesejáveis como mos
tram as experiências em outros paí
ses e de resto como mostram os
casos domésticos nomeadamente

a Lista vip Para Jónatas Machado
a polémica em torno deste caso é a
provaacabadade que aAutoridade
Tributárianãogarante a segurança
de informação privada

Desde que os princípios de
igualdade não sejam atingi

dos pode haver juízos diferentes
para cadaum dos universos de con
tribuintes abrangidos JónatasMa
chado considera que as diferenças
de tratamento ter os bancos a co
municar saldos de não residentes

ou de residentes com ligações aos
Estados Unidos ao mesmo tempo
que são impedidos de comunicar a
mesma informação sobre os de
mais residentes não resultam da
nossa iniciativa legislativa mas de
acordos internacionais e que é a
própriaConstituiçãoque reconhe
ce avigência dodireito daUnião Eu
ropeia e dodireito internacional na
ordemjurídica portuguesa habi
tualmente os tribunaismanifestam

alguma deferência para com o di
reito internacional
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