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Introdução 
 

 I. Cabe-me orientar esta sessão que tem por tema “Os crimes fiscais das pessoas 

colectivas”. Admito que os participantes se interrogarão do porquê do tratamento de um 

sector particular da criminalidade económico, pois que além dos crimes fiscais que 

vamos tratar apenas o crime de insolvência foi objecto de estudo particular. As razões 

são muitas, mas desde logo por algumas especificidades e relevância, pelo menos 

quantitativa, destes crimes na actualidade. 

 Acresce uma razão histórica. A admissão da responsabilidade penal das pessoas 

colectivas após a publicação do Código Penal de 1982 foi primariamente consagrada 

pelo Decreto-Lei nº 28/84, de 20 de Janeiro, e logo depois em matéria tributária pelos 

Decreto-Lei nº 376-A/89, de 25 de Outubro (RJIFA), e Decreto-Lei nº 20-A/90, de 15 

                                                 

 Texto escrito para servir de base à orientação da sessão do Curso de Pós-Graduação de Actualização 

sobre Direito Penal das Pessoas Colectivas de 24.06.13. 
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de Janeiro (RJIFNA), diplomas que precederam o Regime Geral das Infracções 

Tributárias (RGIT), aprovado pela Lei nº 15/2001, de 5 de Junho, antes, por isso, da Lei 

nº 59/2007, de 4 de Setembro, que alterou o art. 11º do Código Penal, dando-lhe a 

redacção vigente e que admite em termos bastante amplos a responsabilidade penal das 

pessoas colectivas. 

 

 II. Esta anterioridade do RGIT relativamente à actual redacção do art. 11º do 

Código Penal suscita alguns problemas de conjugação dos textos legais – do Código e 

do RGIT – como teremos oportunidade de verificar no decurso da sessão. A teoria sobre 

a responsabilidade das pessoas colectivas desenvolveu-se primariamente sobre os textos 

do DL 28/84, do RJIFNA e do RJIFA, textos que não coincidem inteiramente com o art. 

11º do Código Penal. Tratando-se de um sector específico da criminalidade nada 

impede que as soluções não sejam inteiramente coincidentes em ambos os diplomas, 

mas não pode nunca esquecer-se que o Código Penal representa o direito penal comum, 

também neste domínio. 

 

 III. Não cuidaremos nesta sessão de questões teóricas de carácter geral sobre a 

problemática da responsabilidade das pessoas colectivas, dado terem sido já objecto de 

outras sessões deste Curso, mas tão-só das especialidades do RGIT.   

 

1. Âmbito da responsabilidade penal fiscal das pessoas colectivas e 

regime das penas aplicáveis 

 
I.  Uma primeira questão quanto ao âmbito de aplicação do RGIT e do Código 

Penal. A responsabilidade penal das pessoas colectivas é limitada pelo Código Penal a 

crimes determinados (apenas alguns crimes previstos no CP). Não consigo entender 

qual o critério da escolha dos crimes feita pelo art. 11º, mas não importa agora. O RGIT, 

pelo contrário, abrange, em princípio, todos os crimes tributários, previstos no próprio 

RGIT ou em legislação tributária avulsa; as excepções resultam da lei. Anotemos uma 

curiosidade: o crime de associação criminosa, p.p. pelo art. 299º do Código Penal é um 

dos que, nos termos do art. 11º do Código Penal pode ser imputado às pessoas 
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colectivas, mas o crime de associação criminosa p.p. pelo art.89º do RGIT como crime 

tributário comum não é imputável às pessoas colectivas, mas só às pessoas singulares. 

Singularidades; não há qualquer explicação lógica, mas simplesmente de lapso do 

legislador que se esqueceu de prever a pena aplicável às pessoas colectivas. 

 

II. Vem a propósito uma referência às penas aplicáveis às pessoas colectivas no 

âmbito do Código Penal ou a que seja aplicável o Código Penal e no âmbito do RGIT. 

Em ambos os casos não é aplicável a pena de prisão, por razões óbvias
1
, mas enquanto 

no Código Penal há uma equivalência entre a prisão e a multa (a cada mês de prisão 

correspondem 10 dias de multa) o RGIT não estabelece qualquer correspondência 

dispondo autonomamente das penas aplicáveis às pessoas singulares e às pessoas 

colectivas. Por isso é que o crime de associação criminosa p.p. pelo art. 89º do RGIT 

não é imputável às pessoas colectivas porque só prevê a pena de prisão. Nem se pense 

poder aplicar-se subsidiariamente o art. 90º-B do Código Penal porque o sistema 

sancionatório é radicalmente diverso em ambos os diplomas. Tomemos um exemplo: na 

burla comum simples a pena aplicável é de prisão até 3 anos ou multa até 360 dias; no 

RGIT a pena aplicável à burla tributária simples é de prisão até 3 anos ou multa até 360 

dias para as pessoas singulares e de multa até 720 dias para as pessoas colectivas e 

equiparadas. 

Esta é uma especialidade que importa registar: no RGIT a pena de multa aplicável 

às pessoas colectivas corresponde ao dobro da multa aplicável às pessoas singulares 

(art.12º, nº 3, do RGIT) e da análise das várias incriminações resulta também que o 

legislador considerou como regra implícita que a cada mês de prisão corresponde uma 

multa de 20 dias para as pessoas colectivas (cf. art.87º do RGIT). 

A razão? O legislador do RGIT considerou que no âmbito tributário a ofensa ao 

bem jurídico perpetrado pelas pessoas colectivas devia ser tutelado de modo mais 

musculado, através de pena mais grave, considerando que no nosso tempo a vida 

                                                 
1
 Não é tão óbvio assim. Nos EUA a pena de ´prisão é substituída, em alguns casos, pela perda de 

liberdade de decisão da pessoa colectiva, sendo-lhe nomeado um administrador pelo tribunal. 
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económica, e por isso também a fiscal, vive à roda das empresas que constituem a mola 

impulsionadora ou desactivadora da economia. 

 

III. Já que nos referimos à pena de multa, convém arrumar a matéria das penas 

aplicáveis às pessoas colectivas no âmbito do RGIT por comparação com Código Penal. 

O Código Penal prevê como penas aplicáveis às pessoas colectivas as penas 

principais de multa e dissolução (art. 90º-A, nº 1) e as penas acessórias de injunção 

judiciária, interdição do exercício de actividade, proibição de celebrar certos 

contractos ou contractos com determinadas entidades, privação do direito a subsídios, 

subvenções ou incentivos, encerramento de estabelecimento e publicidade da decisão 

condenatória (art. 90º-A, nº 2). Por sua vez, o RGIT apenas prevê como pena principal 

a pena de multa, sendo a dissolução uma pena acessória (art. 16º do RGIT). Acrescem 

outras penas acessórias previstas no art. 16º. Também no que respeita ao montante 

diário da multa há diferenças. No Código Penal a multa é fixada entre €100 e €10 000 

diários enquanto no RGIT a multa é fixada entre € 5 e € 5000. 

 

IV. Outra divergência de âmbitos. O Código Penal refere-se às “pessoas 

colectivas e entidades equiparadas”, considerando equiparadas as sociedades civis e as 

associações de facto (art. 11º, nºs 1 e 5). O RGIT responsabiliza «as pessoas colectivas, 

sociedades, ainda que irregularmente constituídas, e outras entidades fiscalmente 

equiparadas», sendo entendimento comum que o conceito de entidade fiscalmente 

equiparada é mais amplo do que as associações de facto, abrangendo também as 

comissões especiais e os patrimónios autónomos. 

 

V. Questão importantíssima respeita à exclusão da responsabilidade penal das 

pessoas colectivas feita pelo nº 1 do art. 11º do Código Penal, ao determinar a exclusão 

do Estado, de outras pessoas colectivas públicas e de organizações internacionais de 

direito público, especificando a lei no nº 3 do art. 11º que são excluídas: a) pessoas 

colectivas de direito público, nas quais se incluem as entidades públicas empresariais; b) 
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entidades concessionárias de serviços públicos, independentemente da sua titularidade; 

e c) demais pessoas colectivas que exerçam prerrogativas de poder público. 

O RGIT não contempla excepções similares e por isso devemos questionar se 

aquelas excepções valem também no âmbito tributário. Não o cremos. A natureza dos 

crimes pode condicionar o âmbito da responsabilidade e é isso que pensamos suceder 

com o Código Penal e com a legislação especial. Por isso que quando a lei não faz 

expressa restrição, pensamos dever entender-se que todas as pessoas colectivas, públicas 

ou privadas, podem ser sujeitos activos dos crimes previstos nas leis que prevejam a 

responsabilidade das pessoas colectivas. 

Anote-se que a responsabilidade das pessoas colectivas no Código Penal tem 

carácter excepcional e que a mesma Lei que procedeu à alteração do art. 11º do Código 

Penal vigente alterou também vários diplomas que consagravam a responsabilidade das 

pessoas colectivas (Lei nº 31/2004, de 22.07; Lei 52/2003, de 22,08; Lei nº 99/2003, de 

27.08 e Lei nº 5/2006, de 23.02) mas manteve inalterados outros e de grande relevância, 

nomeadamente o Decreto-Lei nº 28/84 e o RGIT. 

 

2. Agentes do crime que responsabilizam a pessoa colectiva 

 
I. A redacção sobre quais os agentes do crime cujos actos são imputáveis às 

pessoas colectivas é diversa no Código Penal e no RGIT. Terão o mesmo alcance ou 

alcance diferente? 

No Código Penal, os agentes hão-de ser as pessoas que ocupem uma posição de 

liderança nas pessoas colectivas e aqueles que ajam sob a autoridade daquelas em 

virtude de uma violação dos deveres de vigilância ou controlo que lhes incumbem (art. 

11º, nº 2). No RGIT, os crimes imputados à pessoa colectiva ou equiparada hão-de ser 

praticados pelos seus órgãos ou representantes (art. 7º). As fórmulas não coincidem. 

Pensamos que a diferença reside em que a fórmula do Código Penal é adequada a 

abranger os crimes de omissão negligente, o que não sucede no RGIT porque os crimes 

tributários são sempre dolosos. Daí que o crime tributário tenha de ser sempre praticado 

dolosamente, por acção ou omissão dolosa, pelos membros dos órgãos, actuando como 
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tal, ou por representante da pessoa colectiva, enquanto no crime comum do Código 

Penal pode ser imputado à pessoa colectiva mesmo que imputado por omissão 

negligente às pessoas que nela têm posição de liderança. 

Esta diferença dos agentes da imputação é muito importante. É que se o facto não 

for imputado ao administrador ou representante como facto doloso, seja qual for o título 

de imputação (autor, co-autor, autor mediato, instigador ou cúmplice) a pessoa colectiva 

também não será responsabilizada pelo crime. Sê-lo-á, em regra, como contra-

ordenação, se for imputado àqueles agentes como facto negligente, mas não como 

crime. 

Tirando a diferença assinalada, a doutrina tende a equiparar as duas fórmulas. 

Note-se que a referência ao conceito de representante no Código e no RGIT é o 

correspondente conceito no direito civil, sendo de exigir-lhe: a) a capacidade de querer 

do representante; o efectivo desenvolvimento da sua vontade; c) comtemplatio domini, 

ou seja a contemplação do representado; d) vínculo de representação, e e) substituição 

de vontades. Só reunindo todas estas características se pode falar em representação. 

Pode acontecer é que o agente não seja representante mas mero instrumento do autor 

mediato. 

 

II. Mais uma nota importante. Quer no domínio do Código Penal quer do RGIT, 

os órgãos ou representantes da pessoa colectiva podem ser apenas órgãos ou 

representantes de facto, ou seja, que exercem os poderes sem designação regular 

(eficaz). Apenas uma reserva: não havendo consentimento de quem de direito para que 

os órgãos ou representantes de facto actuem como tais, melhor, se quem de direito se 

tiver oposto expressamente à actuação dos gestores ou representantes de facto a pessoa 

colectiva não pode ser responsabilizada (art. 11º, nº 6, do CP e art.7º, nº 2, do RGIT).   

 

III. Quanto à responsabilidade pessoal por actuação em nome de outrem, 

prevista no art. 12º  e 6º do Código Penal e do RGIT, respectivamente, nada há de novo 

no RGIT. As questões são as mesmas. 
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3. A responsabilidade cumulativa 

 
I. Não há qualquer diferença no que respeita ao instituto da responsabilidade 

cumulativa no regime do Código Penal e no RGIT (art. 11º, nº 7, do CP e art. 7º, nº 3, 

do RGIT). Entendemos a ressalva do art. 11º, nº 7º, do Código Penal também aplicável 

no domínio do RGIT, no sentido de que é bastante que possa comprovar-se que o facto 

é imputável a um órgão ou representante da pessoa colectiva ainda que não seja possível 

individualizar entre os titulares do órgãos ou dos representantes quem foi o agente do 

acto ou se por qualquer motivo relevante apenas em relação ao agente individual este 

não possa ser responsabilizado, podendo a pessoa colectiva sê-lo, porque esta responde 

por facto e culpa própria (ex: morte do agente individual, prescrição da sua 

responsabilidade). Há uma pequena diferença na redacção das duas normas referidas, 

mas não há diferença essencial no conteúdo. Não obstante o modelo de imputação das 

pessoas colectivas ser o da imputação reflexa, predominantemente orgânica, isso não 

significa que seja necessária a efectiva condenação dos agentes individuais para 

responsabilizar a pessoa colectiva. Também não podemos desenvolver esta questão, 

que, aliás, não se justifica, por não haver divergência com o regime do Código Penal. 

 

II.  Parece-me muito importante desenvolver um pouco mais a problemática da 

responsabilidade cumulativa. Não vou insistir nas questões clássicas já há muito 

ultrapassadas pela doutrina e pela jurisprudência (v.g. a inexistência do bis in eadem), 

mas na justificação do instituto. 

Comecei a interessar-me pela problemática da responsabilidade cumulativa no 

âmbito na criminalidade económica e fiscal já lá vão mais de vinte anos e comecei por 

fazê-lo no âmbito de um curso sobre criminalidade económica que leccionei num Curso 

de Pós-Graduação para executivos. Lembro-me como se fosse hoje das primeiras 

objecções que me fizeram à responsabilidade cumulativa: que os gestores como que se 

despersonalizam ao serviço da empresa, um pouco à semelhança do que sucede com os 

automobilistas ao volante; que ambos, gestores e automobilistas, fazem coisas que não 

fariam normalmente, aquele, no interesse da empresa assume riscos e pratica actos que 
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nunca assumiria ou praticaria na sua vida estritamente pessoal e familiar, este tendo 

comportamentos para com os peões e outros automobilistas que nunca teria como peão 

ou bom chefe de família! Lembro-me também da resposta: o automobilista como o 

gestor não deixam de ser quem são, o António, o Manuel ou a Maria, e que pelo facto 

de terem nas mãos um volante ou a condução de uma empresa não perdem a sua 

personalidade nem ficam com uma capacidade diminuída. E por isso que o 

automobilista continua a ser o António, o Manuel ou a Maria que cometem crimes 

comuns quer quando atropelam o polícia, conduzem em estado de embriaguez ou 

injuriam o peão ou outro automobilista, como o gestor continua a ser o António, o 

Manuel ou a Maria quando destinatário de normas que lhe proíbem determinada 

conduta que não cumprem para realizar interesses dos sócios ou accionistas da sua 

empresa. Acrescentava na minha resposta: é mais grave quando se comete um crime 

sozinho do que quando se arrastam outros para a criminalidade. No caso do grestor, 

quando envolve a empresa na criminalidade com todas as consequências que daí podem 

advir, não só para o administrador, mas também para a empresa, os seus trabalhadores, 

os seus credores, etc., etc., para os stakholders como agora mais se usa na linguagem da 

gestão. 

 

III. O que é novo, novo e discutível, é a responsabilização da pessoa 

colectiva por reflexo da actuação do agente individual; essa sim justificada 

fundamentalmente por razões pragmáticas para melhor tutela dos bens jurídicos em 

causa, dificultando as manobras dos senhores do crime que para fugirem à 

responsabilidade individual enquanto agentes do crime põem à frente das empresas os 

chamados “homens de palha” ou “verbos de encher” que se limitam a executar as 

ordens do homem de trás (o sócio) que nunca aparece, mas tudo manda. No que respeita 

à responsabilidade individual dos agentes do crime nunca houve dúvidas sobre a sua 

responsabilidade pois toda a pessoa que não seja inimputável é responsável pelos 

próprios actos que tenha praticado voluntariamente e com culpa. Nunca a prática de um 
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crime para satisfazer interesses de outrem foi causa de justificação ou de desculpa, 

salvos os casos expressamente previstos na lei de justificação ou causas de escusa
2
. 

 

IV. Uma nota final ainda. Evidentemente que só há responsabilidade 

cumulativa do agente e da pessoa colectiva quando o facto imputado ao agente tenha 

sido praticado em nome e no interesse da pessoa colectiva. Também não posso 

desenvolver estes conceitos por falta de tempo e espero que tenha sido já tratado noutras 

sessões deste Curso. 

 

4. Responsabilidade civil pelo pagamento de multas aplicadas às 

pessoas colectivas e ao co-responsável cumulativo   

 
I. Não vou desenvolver a problemática da responsabilidade civil pelo 

pagamento das multas aplicadas às pessoas colectivas estabelecida nos nºs 9 e 10º do 

art. 11º do Código Penal e nºs 1 e 2 do art. 8º do RGIT. A matéria foi objecto da 3ª 

sessão deste Curso dirigida pelo Mestre João Viana. Vou apenas ocupar-me dos casos 

especiais previstos no RGIT. 

 

II. São duas as especialidades, previstas nos nºs 4 e 7º do art. 8º do RGIT.  

O nº 4 dispõe que «as pessoas a quem se achem subordinados aqueles que, por 

conta delas, cometerem infracções fiscais são solidariamente responsáveis pelo 

pagamento das multas ou coimas àqueles aplicadas, salvo se tiverem tomado as 

providências necessárias para os fazer observar a lei». É uma norma de interpretação 

difícil, mas que significa que as pessoas singulares e colectivas em nome e no interesse 

de quem forem praticados os crimes tributários respondem não só pelas multas que lhes 

sejam aplicadas mas também pelas multas aplicadas aos seus representantes. Percebe-se 

                                                 
2
 Permitam-me recordar um facto histórico ligado com a criminalidade económica. Nos anos 50 do século 

passado foram extintos praticamente todos os tribunais extraordinários criados no tempo da guerra. Ficou 

de fora o Tribunal Colectivo dos Géneros Alimentícios, também conhecido então pelo Tribunal dos 

mixordeiros. Quando o Ministro da Justiça de então se deu conta de que aquele tribunal não tinha sido 

extinto propôs a Salazar a sua extinção ao que este se opôs dizendo que esse tribunal era uma boa fonte de 

receita para o Ministério da Economia de que dependia. Nem sempre os princípios dominam as 

instituições da justiça, mesmo da justiça penal! 
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que assim seja; é caso de responsabilidade pelo risco de há muito consagrada no direito 

civil (arts. 500º do Código Civil) 

A dificuldade reside na interpretação da parte final do nº 4 – «salvo se tiverem 

tomado as providências necessárias para os fazer cumprir a lei». Não parece ser o caso 

de o agente ter agido contra ordens ou instruções expressas de quem de direito na 

pessoa colectiva; há-de ser menos do que isso, por uma parte, e mais do que isso, por 

outra.   

 

III. A outra norma, que de algum modo é o reverso do nº 4, é a que consta do nº 

7: «Quem colaborar dolosamente na prática da infracção tributária é solidariamente 

responsável pelo pagamento das multas e coimas aplicadas pela prática da infracção, 

independentemente da sua responsabilidade pela infracção, quando for o caso». O 

agente individual não responde apenas pelas multas que lhe sejam aplicadas em razão 

da sua responsabilidade criminal, mas também pelas multas aplicadas às pessoas 

colectivas que são responsabilizadas penalmente por reflexo da actuação dos seus 

administradores ou representantes! Trata-se de responsabilidade civil, como sabem, e 

por isso não se coloca aqui o problema da inconstitucionalidade. 

 

5. Responsabilidade civil emergente do crime tributário 

 
I. Questão importantíssima em termos de efeitos práticos, mas que tem feito 

correr muita tinta aos teóricos, é a problemática da responsabilidade civil emergente do 

crime tributário, matéria que depois de muitas hesitações na jurisprudência acabou por 

ser objecto de um acórdão de uniformização de jurisprudência no que respeita ao abuso 

de confiança contra a Segurança Social, mas cuja doutrina é válida para todos os demais 

casos de infracções tributárias (Ac. de fixação de jurisprudência de 15 de Novembro de 

2012). 

É do seguinte teor a jurisprudência fixada: 

«Em processo penal decorrente de crime de abuso de confiança contra a 

Segurança Social, p.p. pelo art. 107º, nº 1, do RGIT, é admissível, de harmonia com o 
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art. 71º do CPP, a dedução de pedido de indemnização civil tendo por objecto o 

montante das contribuições legalmente devidas por trabalhadores e membros dos 

órgãos sociais das entidades empregadoras, que por estas tenha sido deduzido do valor 

das remunerações, e não tenha sido entregue, total ou parcialmente, às instituições de 

segurança social». 

 

II. Vamos aprofundar um pouco mais a questão. 

Poder-se-ia pensar, como chegou a ser a orientação da Fazenda, que existindo um 

processo próprio para a execução das dívidas tributárias, não faria sentido o recurso ao 

processo de adesão. Entendiam alguns que, tratando-se de cobrança de dívida tributária, 

o tribunal comum seria mesmo materialmente incompetente. Nunca o entendemos 

assim.   

O que está em causa, no pedido civil formulado por adesão no processo penal, não 

é a cobrança coerciva do imposto em dívida, para o qual existe o processo de execução 

fiscal, mas a indemnização devida pelos danos emergentes do crime tributário. 

É claro que os danos emergentes do crime correspondem, pelo menos em regra, 

ao imposto que não foi pago em virtude da prática do crime, mas a causa, a fonte da 

obrigação de indemnizar é diversa: é a prática do crime que foi causa do incumprimento 

da obrigação tributária. A causa é diversa e os responsáveis são-no também: a 

responsabilidade tributária recai sobre o sujeito passivo do imposto, a responsabilidade 

civil sobre os agentes do crime. 

E é por isso mesmo, porque a responsabilidade civil emergente do crime 

responsabiliza solidariamente os agentes do crime tributário (agentes singulares e 

pessoas colectivas) que esta matéria é importantíssima. 

 

III. Dir-se-á, como se tem dito, que o que está em causa é o pagamento do 

imposto em falta, mas não é; o que está em causa é o dano causado ao credor tributário 

pelo incumprimento criminoso da obrigação tributária. O crime causa danos (o não 

recebimento atempado do imposto em causa) e é esse dano que é pedido no processo 
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penal aos agentes causadores do dano. Daí que a responsabilidade pelo dano causado 

seja regulado pela lei civil, nomeadamente pelos arts. 483º e seguintes do Código Civil, 

sendo de destacar o art. 497º que consagra a responsabilidade solidária. 

Há quem diga que o crime não causa danos porque a obrigação tributária se 

mantém. Pois mantém, mas dívidas por cobrar há muitas e é também por causa dessa 

não cobrança, determinada pela prática frequente de crimes de fraude fiscal que 

Portugal chegou à situação de todos conhecida! 

 

6. Os tipos legais fundamentais de crime tributário. A fraude e o 

abuso 

 
I. Não temos qualquer possibilidade, nem é pressuposto, dados os limites de 

tempo desta sessão, de analisar todos os crimes fiscais imputáveis às pessoas colectivas. 

Como referimos logo de início podem ser todos, salvo exclusão expressa ou tácita do 

tipo legal, como vimos suceder com o crime de associação criminosa para a prática de 

crimes tributários. Vamos, por isso, destacar apenas algumas notas essenciais. 

Podemos distinguir nos crimes tributários três categorias que, simplificadamente, 

caracterizamos por burla, fraude a abuso.  

Os crimes de burla e de abuso caracterizam-se pela defraudação do erário público 

em prejuízo do Estado. Na burla o agente usa meios enganosos para em prejuízo do 

erário obter benefícios para si ou para terceiros. No abuso de confiança o agente causa 

prejuízo não cumprindo a obrigação de entregar ao erário as quantias que por conta dela 

cobrou dos sujeitos passivos do imposto. Estes crimes, de burla e abuso de confiança 

não se distinguem substancialmente dos correspondentes crimes de burla e abuso de 

confiança do direito penal comum; são crimes contra o património e a propriedade, 

respectivamente. Ambos afectam o património do Estado ou da Segurança Social. 

Nestes crimes não se trata de não pagar, mas de beneficiar do que os outros pagam. Por 

isso até que não se justifique qualquer limite quantitativo mínimo como elemento do 

tipo incriminador, como ainda sucede na burla e no abuso de confiança contra a 

Segurança Social e sucedia na redacção originária do RGIT também no abuso de 
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confiança fiscal. Como frequentemente acontece houve alguém que não percebendo a 

lógica subjacente ao RGIT entendeu que o abuso de confiança fiscal deveria ter também 

um limite quantitativo, afastando-se assim da lógica do RGIT e criando os problemas de 

todos conhecidos sobre a interpretação do abuso de confiança contra a Segurança 

Social. 

 

II. O crime de fraude é diverso e não tem correspondência no Código Penal. O 

crime do Código Penal que mais se aproxima da fraude é a falsificação de documentos, 

p.p. pelo art. 256º do Código Penal. Como na falsificação também na fraude é elemento 

essencial do crime a intenção de causar prejuízo ao erário público ou à Segurança 

Social. O Código Penal qualifica os crimes de falsificação de documento como «crime 

contra a vida em sociedade», qualificação que cabe bem também ao crime de fraude 

fiscal, fraude contra a Segurança Social e contrabando. Os crimes de fraude são 

distintos dos de burla e de abuso porque nestes o agente subtrai ao erário um valor 

patrimonial e naquele simplesmente deixa de contribuir como deve, de cumprir um 

dever imposto pela vida em sociedade, declarando os seus rendimentos e outros factos 

tributários. 

 O que caracteriza a fraude fiscal é a conduta enganosa com o fim de iludir a 

autoridade tributária quer falseando as declarações sobre o imposto devido quer 

omitindo as declarações necessárias para o controlo pelo Fisco desse imposto. Na fraude 

a conduta típica tem sempre a intenção de enganar o fisco, fugindo ao seu controlo, 

omitindo as declarações necessárias, ou enganando-o directamente mediante falsas 

declarações. A fraude é sempre um crime de intenção, crime que tem como elemento 

essencial uma específica motivação do agente: a não liquidação, entrega ou pagamento 

da prestação tributária ou a obtenção indevida de benefícios fiscais, reembolsos ou 

outras vantagens patrimoniais susceptíveis de causarem diminuição das receitas 

tributárias (art. 103º do RGIT). É este carácter fraudulento que distingue o crime de 

fraude do mero ilícito tributário de natureza administrativa. 
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II. Não vou alargar-me na discussão sobre a natureza do bem jurídico tutelado 

pelos crimes fiscais mais representativos, direi simplesmente que entendo que o bem 

tutelado é o erário público quer na fraude quer na burla e no abuso de confiança. 

Distinguem-se porque na fraude o agente tem a intenção de não ver diminuído o seu 

património com o pagamento do imposto devido, na burla tem a intenção de enriquecer 

à custa do Estado e no abuso de confiança há a violação intencional dos deveres que 

incumbem ao agente como substituto do Estado na arrecadação dos impostos, violação 

do dever de confiança que o Estado depositou no agente para o exercício de uma função 

pública. 

Julgo que com a explicação anterior se compreende mais facilmente o grau de 

censura ética dos comportamentos típicos. Na burla o agente usa de artifícios 

fraudulentos para enriquecer à custa do empobrecimento do Estado e dos contribuintes 

em geral; na fraude usa de artifícios fraudulentos para evitar empobrecer em benefício 

do enriquecimento do Estado e no abuso de confiança o que ocorre é que pelo 

incumprimento de uma função que lhe é confiada o agente causa um prejuízo ao erário. 

Esta diversidade de estrutura dos crimes fiscais vai ter relevância também em 

matéria de causas de justificação e de escusa, como veremos adiante e justificava, na 

redacção inicial do RGIT que a burla e o abuso de confiança não tivessem limites 

quantitativos mínimos e a diversa punibilidade da burla e da fraude. 

 

7. Limites quantitativos das incriminações assentes no dever de 

declarar 

 
I. Na redacção originária do RGIT apenas os crimes de fraude tinham limites 

quantitativos e aqui também apenas por razões pragmáticas. Entendeu-se então que 

eram diversas as situações de burla e abuso, por uma parte, e a fraude de pequenas 

quantias por outra. Naquelas a reprovação ética era mais intensa porque se tratava de 

subtrair ao erário quantias pagas pelos contribuintes enquanto na fraude simplesmente 

de resistência em ver diminuído o próprio património.   
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Há séculos que se discute por todo o lado a legitimidade da fraude fiscal, mas não 

encontrei literatura significativa, dentro da que trata da resistência ao imposto, a pôr em 

causa a legitimidade da incriminação da burla e do abuso de confiança. Uma coisa é 

resistir para não pagar, outra eticamente bem diversa e mais grave é querer beneficiar 

sem razão do património alheio. Eu próprio entendo que nem sequer se justifica que a 

burla e o abuso sejam crimes especiais tributários; bastaria a sua punição pelo direito 

penal comum. 

 

II. Foi a pensar nas tradicionais dificuldades das empresas, em regra pessoas 

colectivas, mas não só, que na redacção originária do RGIT se dispunha que o abuso de 

confiança não seria punível se no prazo de 90 dias após a sua consumação o agente 

regularizasse a sua situação tributária. Esta condição de punibilidade só faz sentido 

tendo em conta a realidade empresarial portuguesa e as suas constantes dificuldades de 

liquidez, mesmo antes do agudizar da crise em que estamos mergulhados. É que se é 

certo que as quantias não entregues correspondem ao imposto pago por terceiros, certo é 

também que em grande parte esse imposto pago por terceiros pressupõe o prévio 

pagamento por parte do próprio agente (IRS e SS), o que na realidade nem sempre 

sucede, por uma parte, e que a prática tradicional das empresas e o próprio sistema 

fiscal não distinguia como se impunha o imposto efectivamente cobrado do imposto a 

cobrar (IVA), por outra. 

E foi ainda em atenção à realidade empresarial portuguesa que na redacção 

originária do RGIT se estabelecia mais uma condição de punibilidade para as micro 

empresas ao dispor a lei que quando o imposto em falta fosse de valor reduzido o abuso 

de confiança não seria punível se o contribuinte regularizasse a situação tributária nos 

trinta dias após a notificação para o efeito.  

 

III. São essencialmente razões pragmáticas, ma também dogmáticas, que 

justificam o estabelecimento de limites quantitativos nos tipos de fraude fiscal. Por uma 

parte não se julgou necessária a intervenção do direito penal para tutela do bem jurídico 
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porque, porventura de modo mais eficaz, será tutelado pelo ilícito de mera ordenação 

social (contra-ordenações) e por outra porque o volume de fraudes de pequeno valor 

poderia entupir os tribunais. Acresce a discutível dignidade penal da pequena fraude 

fiscal. 

Por razões de segurança, o legislador refere sempre os limites quantitativos do 

tipo legal a cada declaração de imposto (art. 103º, nº 3). É uma referência prática, mas 

que implica desvios à teoria do crime.  

 

IV. A referência dos valores mínimos a cada declaração feita ou que devia ser 

feita, pressupõe que haja tantos factos típicos quantas as declarações e por isso uma 

renovada manifestação de vontade criminosa em cada declaração apresentada ou 

omitida. É essa vontade em cada declaração que releva e não a vontade formada 

relativamente a todas as condutas fraudulentas a praticar durante um certo lapso de 

tempo. Assim, por exemplo, se o agente cometer várias fraudes ao IVA, todas de valor 

inferior a € 15 000, não se procede à soma de todos os valores defraudados, mas ao 

valor de cada declaração. 

Também agora no que respeita ao abuso de confiança fiscal. Se o agente deixou 

de entregar o IRS descontado aos trabalhadores no valor inferior a € 7500 mensais, mas 

o fez durante 3 ou 6 meses, não é a soma desses valores que é tido em conta, mas o 

valor de cada entrega mensal, mesmo que o agente tenha decidido que não pagaria 

durante os 3 ou 6 meses. O mesmo sucede com o IVA: o que releva é o valor de cada 

declaração que foi ou devia ser apresentada, conforme o regime a que o contribuinte 

esteja sujeito, e não a vontade de o fazer durante um período mais ou menos alargado, 

abrangendo várias declarações. A razão foi simplesmente a de simplificar o controlo. 

Questão diversa é a do crime continuado, mas aí a problemática é outra. 

 

8.As causas de justificação ou desculpa, nomeadamente a necessidade 

de pagamento de salários 
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I. Não posso deixar de me referir à invocação frequente por parte das empresas, 

sobretudo a propósito do abuso de confiança fiscal, de que não entregaram os valores 

devidos por necessidade de pagamento dos salários ou outras despesas imprescindíveis 

para a manutenção em actividade das empresas. A orientação da jurisprudência é 

praticamente constante: o argumento não releva. 

Não releva, salvo se ocorrer uma situação de estado de necessidade. Julgo que a 

questão tem sido geralmente mal colocada ou pelo menos confusamente colocada, 

mesmo pela jurisprudência. A questão essencial reconduz-se a determinar a hierarquia 

dos interesses protegidos: uma obrigação civil cujo incumprimento acarreta 

responsabilidade meramente civil e uma obrigação tributária cujo incumprimento 

acarreta responsabilidade penal.. Por isso que o dever primeiro é não cometer o crime e 

o facto só não será ilícito ou será desculpado se ocorrerem os pressupostos e os 

requisitos do direito de necessidade ou do estado de necessidade, respectivamente (arts. 

34º e 35º do Código Penal). Mas mesmo no mero plano do conflito de deveres, coloca-

se a questão de qual o interesse que deve ser satisfeito e a resposta comum tem sido a de 

que o interesse superior é o do Estado em arrecadar o imposto. 

 

II. Abre-se agora a discussão sobre se o interesse do trabalhador é sensivelmente 

superior ao do interesse do Estado em arrecadar o imposto e a resposta é evidentemente 

negativa, salvo se ocorrerem os requisitos do estado de necessidade: perigo para a vida, 

a integridade física, a honra ou a liberdade do agente ou de terceiro (art. 36º do CP). É 

bem de ver que em tempo de crise económica e social como a que vivemos actualmente, 

em certas situações, o não pagamento do salário pode acarretar algum daqueles danos. 

Atenção, porém, que o estado de necessidade pode ocorrer numa situação esporádica, 

mas dificilmente é concebível razoavelmente numa situação continuada. Fica para a 

discussão que se seguirá. 
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FECHO 

Procurei tratar das questões que me parecem mais relevantes em matéria de 

crimes fiscais no âmbito das pessoas colectivas sem entrar na análise dos crimes em 

particular – poderão facilmente analisá-los em qualquer RGIT anotado! – e pressupondo 

que muitas das questões sobre a responsabilidade criminal das pessoas colectivas foram 

já objecto de outras sessões do Curso. Fi-lo na perspectiva de suscitar o debate que se 

seguira e espero amplo e aberto. 

Não quero terminar esta parte da sessão sem um aviso, dado que me dirijo 

especialmente a juristas que julgo na maioria advogados e consultores de empresas. Na 

minha perspectiva não está mais em causa a legitimidade das incriminações fiscais e se 

até há uns poucos anos atrás ainda se entendia geralmente que o crime fiscal era um 

crime secundário, um crime menor pela sua pouca relevância ética, a situação mudou 

profundamente. Basta estar atento à comunicação social e acompanhar a jurisprudência. 

Na vida das empresas e dos seus gestores, a criminalidade fiscal atinge uma 

gravidade que até há pouco não era sequer pressentida porque para além da sanção 

criminal, em si mesma socialmente estigmatizante até porque que cada vez mais está a 

ser aplicada a prisão efectiva, as consequências civis e fiscais podem comprometer toda 

uma vida porque o cumprimento da pena não exonera do pagamento do imposto ou da 

indemnização civil correspondente e esta pode obrigar o condenado para o resto da sua 

vida! 

Ensinava-me o meu saudoso Professor, que foi também um dos grandes mestres 

desta Faculdade – o Prof. Manuel Cavaleiro de Ferreira – quando me iniciei como 

advogado de empresa: proceda sempre de modo a que nunca o administrador o possa 

acusar de não o ter avisado suficientemente dos riscos que corre porque se algum dia ele 

vier a ser condenado pensará sempre que foi por culpa sua. Por isso exagere se for 

conveniente, nunca facilite porque o crime nunca compensa nem deve compensar, nem 

é meio justo ainda que justo seja o fim.   

 

Vamos então ao debate. 
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