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1. Introdução

A matéria relativa à punição das infrações fiscais pode ser bastante penalizante para o contri-
buinte ou outro obrigado tributário que não tenha a perceção correcta da ilicitude e da gravidade 
da sua conduta. Para evitar esta situação torna-se fundamental deter um sólido e adequado co-
nhecimento das leis fiscais substantivas em ordem a possuir o domínio da composição e estrutu-
ra do calendário fiscal. É ainda necessário estar imbuído de uma consciência ética, deontológica, 
social e profissional que afaste qualquer conduta desviante dos quadros legalmente instituídos. 
Os Técnicos Oficiais de Contas em virtude da sua preparação técnica e do seu enquadramento 
socioprofissional são pessoas que ocupam uma posição privilegiada no contexto das entidades 
que têm de participar no cumprimento das obrigações tributárias, quer diretamente enquanto 
sujeitos passivos da relação jurídica tributária, quer indiretamente através de atos praticados no 
exercício das suas funções profissionais, cuja responsabilidade técnica, contabilística e fiscal lhe 
é imputada.

Este manual sobre a matéria das infrações fiscais tem o propósito de participar e contribuir para o 
desenvolvimento e incremento dos conhecimentos dos Técnicos Oficiais de Contas em domínios 
que, tendencialmente, possam ser menos apelativos, em virtude de assumirem um cariz exces-
sivamente jurídico.

Temos a perceção que não é suficiente conhecer o leito do rio, torna-se também necessário sa-
ber onde fica a sua foz e quais os seus afluentes, só assim nos poderemos defender dos dilúvios 
e das inundações provocadas pela complexidade da azáfama da vida quotidiana. Nesta medida, 
reconhecemos ser essencial dominar toda a fiscalidade substantiva, mas, salvo melhor opinião, 
também é extremamente importante saber como agir em caso de intervenção direta ou por com-
participação na prática de algum ilícito fiscal, ainda que por ação involuntária.

Este manual tem por objetivo transmitir de uma forma global e simples, mas rigorosa e siste-
matizada, uma visão sobre a problemática dos tipos legais de crimes fiscais e dos tipos legais de 
contra-ordenação, fixando algumas notas sobre as situações mais importantes e que, simultane-
amente, oferecem maior número de ocorrências.

Concomitantemente, damos a conhecer as sanções aplicáveis, abordamos a imputação da res-
ponsabilidade penal e civil e procuramos explicar no que consiste a prescrição do procedimento 
criminal e contra-odenacional, e, bem assim, o instituto da dispensa e atenuação especial da 
pena e da coima, bem como outras figuras técnico-jurídicas, por forma a permitir a adequa-
da e útil invocação dos respetivos institutos legais. No campo processual, quer no domínio do 
processo penal tributário, quer em relação ao processo de contra-ordenação, temos a intenção 
de transmitir uma noção sobre os pontos e aspetos essenciais da tramitação destes processos, 
de modo a potenciar o exercício dos deveres processuais e, simultaneamente, dar a conhecer os 
instrumentos que permitam a defesa dos interesses do sujeito processual que assume a condição 
de arguido, por prática de ilícito fiscal, ainda que sem natureza criminal. 

Alguns dos temas abordados podem induzir a ideia de alguma complexidade técnica, porém, é 
nossa convicção, que rapidamente essa perceção será ultrapassada, na medida em que a vossa 
experiência profissional, o conhecimento técnico e a vontade de adquirir novas qualificações vos 
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permitirão percepcionar e dimensionar a utilidade da aquisição de novos conhecimentos neste 
domínio do direito fiscal. 

O nosso propósito é contribuir e participar na divulgação do conhecimento técnico. Nem sempre 
este desiderato é fácil. Se alguma insuficiência ou omissão tiver obstado à completa satisfação 
das vossas expectativas, desde já nos penitenciamos, mas também sublinhamos que nos fica o 
prazer e a satisfação de ficarmos com a perceção que a análise e a leitura deste manual vos pode 
ajudar na resolução de alguns problemas que a vossa vida profissional vos possa proporcionar. Se 
assim for, valeu a pena o nosso empenho, que apenas tem o desiderato de vos auxiliar técnica e 
profissionalmente.
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2. Âmbito de aplicação do RGIT

O Regime Geral das Infrações Tributárias (RGIT) foi aprovado pela Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho 
e entrou em vigor no dia 5 de Julho de 2001. Antes deste regime jurídico das infrações tributárias 
existiam regimes jurídicos autónomos para as infrações fiscais e para as infrações aduaneiras. 
As infrações aos regimes contributivos e das prestações relativas ao sistema de segurança so-
cial também eram tratadas através de diplomas avulso e autónomos. O legislador do RGIT teve 
o propósito de unificar e uniformizar estes três regimes jurídicos, porém, tal desiderato não foi 
possível obter na totalidade.

As infrações aos regimes aduaneiros estavam previstas no Regime Jurídico das Infrações Fiscais 
Aduaneiras (RJIFA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 376-A/89, de 25 de Outubro, cuja disciplina 
jurídica transitou, com alterações, para o RGIT.

No tocante à regulamentação das infrações aos regimes contributivos da segurança social, o 
RGIT apenas contempla a tipificação das infrações criminais, visto que, não obstante os esforços 
encetados empreendidos pela comissão que desenvolveu os trabalhos técnicos e legislativos, não 
foi possível integrar no RGIT as infrações de natureza não criminal, isto é, as infrações tipificadas 
como contra-ordenações aos regimes contributivos e às prestações relativas à segurança social, 
cuja previsão, punição e processamento se encontram previstos em regimes jurídicos autónomos 
e específicos da segurança social. No RGIT apenas estão previstos os crimes contra a segurança 
social (Fraude e abuso de confiança) e os crimes tributários comuns, sendo que estes últimos 
também se consumam no domínio da segurança social.

Até 5 de Julho de 2001, as infrações fiscais estiveram previstas no Regime Jurídico das Infrações 
Fiscais Não Aduaneiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 20-A/90, de 15 de Janeiro. Este regime 
jurídico transitou em bloco para o RGIT, com as necessárias adaptações e inovações.

O RGIT teve na sua origem o objetivo de concentrar e sistematizar em diploma único os regimes 
jurídicos penais aplicáveis às infrações aos regimes jurídicos que estabelecem as obrigações tri-
butárias e de prestação tributária conexas com os tributos fiscais e parafiscais – artigo 3.º da Lei 
Geral Tributária (LGT). Como já se referiu tal não foi possível e no tocante às contra-ordenações 
à segurança social elas estão tipificadas em diplomas autónomos, sendo que a sua definição e 
princípios gerais constam das normas insertas nos artigos 221.º a 246.º do Código Contributivo, 
aprovado pela Lei n.º 110/2009, de 16 de Setembro. A disciplina jurídica relativa ao processo e 
procedimento das contra-ordenações à segurança social, encontra-se prevista nos artigos 247.º 
e 248.º do Código Contributivo e no regime processual aprovado pelo Decreto-Lei n.º 107/2009, 
de 14 de Setembro.

O RGIT aplica-se, então, às infrações aos regimes aduaneiros e às infrações fiscais, quer estas 
preencham tipos legais de crimes ou tipos legais de contra-ordenação. No domínio fiscal e adua-
neiro o RGIT contém a disciplina jurídica referente à tipologia das infrações, dos princípios gerais 
aplicáveis e demais aspetos substantivos, bem como o respetivo processamento.

No entanto, o RGIT não é um diploma auto-suficiente e o legislador no seu artigo 4.º definiu qual 
o direito subsidiário aplicável. Assim, aplica-se em função da natureza da infração fiscal o se-
guinte direito complementar:
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a) Aos crimes e seu processamento aplica-se o Código Penal (CP) e o Código de Processo 
Penal (CPP);

b) Às contra-ordenações e seu processamento aplica-se o regime geral do ilícito de mera or-
denação social, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro (RGCO). 

Importa ainda sublinhar que, com exceção de áreas tributárias muito específicas, de que é exem-
plo o regime jurídico do planeamento fiscal abusivo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 29/2008, de 
25 de Fevereiro, as contra-ordenações fiscais estão globalmente tipificadas no RGIT. Aquelas que 
se encontram previstas e definidas em diplomas avulsos designam-se por contra-ordenações 
autónomas.

O RGIT aplica-se às infrações decorrentes de comportamentos dos contribuintes que consubs-
tanciem violação de normas reguladoras das obrigações declarativas ou de obrigação principal, 
entendendo-se esta como o dever de pagar a dívida de imposto.

Nesta conformidade, no RGIT estão previstas as infrações para punir a violação das normas re-
guladoras das matérias seguintes:

a) Das prestações tributárias;

b) Dos regimes aduaneiros e fiscais;

c) Dos benefícios fiscais e franquias aduaneiras;

d) Das contribuições e prestações relativas ao sistema de solidariedade e segurança social, 
quando um ilícito constitua uma infração de natureza criminal.

Salvo quando a lei dispuser em sentido contrário, a conduta ou comportamento dos contribuintes 
que consubstancie a prática de uma infração fiscal é punida pelas disposições do RGIT.
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3. Conceito e Espécies de Infrações Fiscais

O legislador do RGIT fixou no artigo 2.º deste diploma legal o conceito de infração tributária. Nes-
tes termos, constitui infração tributária o facto típico, ilícito e culposo declarado punível por lei 
tributária anterior. Este conceito de infração tributária obedece aos princípios gerais aplicáveis 
ao direito penal e que, nos termos da Constituição da República Portuguesa (CRP), assumem a 
categoria de direitos fundamentais de um Estado de direito.

O n.º 1 do artigo 29.º da CRP prescreve que: ”Ninguém pode ser sentenciado criminalmente senão 
em virtude de lei anterior que declare punível a ação ou omissão, sem sofrer medida de segurança 
cujos pressupostos não estejam fixados em lei anterior”.

No âmbito do RGIT as infrações tributárias dividem-se em crimes e contra-ordenações. 

Tendo por base a referência conceptual do legislador do RGIT podemos definir infração fiscal 
como o facto típico, ilícito e culposo declarado punível por lei fiscal anterior ao comportamento 
do contribuinte, quer este seja uma pessoa singular, uma pessoa coletiva, sociedade ou outra 
entidade fiscalmente equiparada.

A infração fiscal é um facto típico porque os seus elementos constitutivos estão legalmente iden-
tificados na lei. O comportamento do contribuinte consubstanciará uma infração fiscal, inde-
pendentemente da conduta daquele ser por ação ou por omissão, se integrar os elementos objeti-
vos e subjectivos tipificados na lei como enformadores de um determinado tipo legal de infração 
fiscal. Os elementos objetivos podem consistir na não entrega de uma declaração ou na falta de 
entrega da prestação tributária, mas também podem consistir na ocultação ou omissão de factos 
ou valores, na celebração de negócio simulado ou na viciação ou falsificação de documentos fis-
calmente relevantes.

É esta diferenciação de elementos objetivos que concorre para a definição dos diversos tipos le-
gais de infração fiscal, pelo que o tipo legal de ilícito é identificado em função da qualificação dos 
factos integradores do comportamento do contribuinte.

A infração fiscal é um facto ilícito porque traduz a violação de uma norma ou normas legais que 
impõem obrigações fiscais, de natureza declarativa ou principal, que o contribuinte conhece e 
que decorrem diretamente do seu enquadramento fiscal em função do tipo de actividade eco-
nómica exercida e do qual depende a sua caracterização como sujeito passivo da relação jurídica 
tributária ou como outro tipo de obrigado tributário.

A infração fiscal é um facto culposo porque o contribuinte ou obrigado tributário conhece quais 
as suas obrigações tributárias e, nos termos da lei - artigo 6.º do Código Civil (CC) - não pode 
alegar que não sabe quando e em que termos deve cumprir as suas obrigações fiscais. Assim, uma 
pessoa, singular ou coletiva, é culpada por um facto típico e ilícito que praticou se conhecia ou 
tinha possibilidade de conhecer a ilicitude do seu ato, por um lado e por outro, se tinha liberdade 
de se motivar segundo esse conhecimento.

A culpa só é excluída quando a pessoa não conheça, nem tenha obrigação de conhecer, que o ato 
que está a praticar é ilícito ou, então, não tenha liberdade de ação para, em função do conheci-
mento que detém, identificar e selecionar a sua conduta.
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A culpa imputável ao agente da infração fiscal pode ser representada por comportamento doloso 
ou por uma conduta negligente. É desta caracterização subjectiva do comportamento do contri-
buinte, a qual enforma os elementos subjectivos do tipo legal de ilícito, que a ação ilícita e culposa 
praticada pelo contribuinte consubstanciará um crime ou uma contra-ordenação. 

Quanto ao último elemento do conceito de infração fiscal, isto é, a circunstância do facto típico, 
ilícito e culposo ter de ser declarado punível por lei anterior significa que a ilicitude do compor-
tamento do contribuinte é aferida em função do ordenamento jurídico vigente à data da ação ou 
omissão do obrigado tributário. A punição do facto ilícito tem de estar prevista à data da prática 
do facto, não pode resultar de uma lei posterior, não podendo, inclusive, ser atribuída a esta efei-
to retroativo. A este respeito sublinha-se o n.º 3 do artigo 29.º da CRP que estabelece que: ”Não 
podem ser aplicadas penas ou medidas de segurança que não estejam expressamente cominadas 
em lei anterior”.

A lei penal só pode ser aplicada retroativamente quando em concreto for mais favorável ao agente 
da infração fiscal – n.º 4 do artigo 29.º da CRP e n.º 4 do artigo 2.º do CP.

3.1 Crime fiscal

O crime é uma conduta humana, voluntária e culposa, que preenche um dos modelos ou tipos 
legais onde a lei inscreveu bens jurídicos considerados dignos de proteção.

Atenta a relevância das receitas tributárias, o legislador decidiu criminalizar determinados com-
portamentos ou condutas dos contribuintes em geral, e dos agentes económicos em particular, 
cujo desvalor do resultado possa colocar em causa os interesses patrimoniais do Estado. Na ver-
dade, as receitas tributárias são a fonte fundamental da satisfação das necessidades financeiras 
do Estado e de outras entidades públicas, as quais só poderão levar a efeitos as suas atribuições e 
contribuir para a coesão social e económica do Estado de direito caso não se vejam privadas dos 
recursos financeiro que o sistema fiscal coloca à sua disposição.

Daí que para proteção do bem jurídico consubstanciado nas receitas tributárias, o legislador tipi-
ficou na lei determinados tipos legais de crimes tributários e fiscais, de modo a prosseguir fins de 
prevenção geral e de prevenção especial contra a prática de atos de evasão e fraude fiscais.

O crime fiscal é, portanto, uma ação ou conduta material que preencha um tipo descrito nas leis 
tributárias, que tenha sido praticado culposamente, e que seja lesivo dos interesses da Fazenda 
Pública.

O crime fiscal é um facto típico, ilícito e culposo, em que a culpabilidade do agente da ação é o 
elemento subjectivo que consiste na relação que se estabelece entre a vontade em combater o 
facto e a conduta que põe em prática essa vontade, conduzindo à realização do facto ilícito. A 
culpabilidade pode manifestar-se através do dolo ou da negligência.

O dolo é a intenção de praticar o facto ilícito, isto é, age como dolo quem, representando um tipo 
de crime, actuar com a intenção de o realizar. 

A negligência consubstancia uma falta de cuidado, na medida em que age com negligência quem, 
por não proceder com o cuidado a que, segundo as circunstâncias, está obrigado, representar 
como possível a realização de um facto ilícito, mas actuar sem se conformar com essa realização 
ou não chegar sequer a representar a possibilidade de realização do facto.

Verifica-se, assim, quer no dolo existe a consciência, ou o conhecimento concreto, da ilicitude do 
facto e ainda assim existe a intenção, mais ou menos intensa, de praticar o facto que a lei tipifica 
como ilícito criminal.

O ilícito fiscal pode ser praticado através de uma ação dolosa ou através de uma conduta ne-
gligência, mas no nosso ordenamento jurídico penal tributário só existe crime fiscal se o com-
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portamento do agente da infração for dolo, e este não pode ser presumindo, ao invés tem de ser 
objectivamente provado no processo de investigação tendente à imputação da responsabilidade 
criminal.

A prática do crime fiscal exige um nexo de causalidade entre o comportamento humano e o re-
sultado, pelo que o facto ilícito abrange não só a ação adequada a produzi-lo como a omissão da 
ação adequada a evitá-lo, salvo se outra for a intenção da lei - artigo 10.º do CP.

Assim, O crime fiscal pode ser praticado por ação ou por omissão e considera-se praticado no 
lugar e no momento em que o agente agiu ou devia ter actuado ou naqueles em que o resultado 
típico se tiver produzido – artigo 5.º do RGIT.

Se o crime fiscal for praticado por omissão, isto é, ausência de cumprimento das obrigações tri-
butárias, a infração fiscal considera-se praticado na data em que termine o prazo para o cumpri-
mento dos respetivos deveres tributários.

O crime fiscal pode ser consumado através de uma ação individual ou através de co-autoria ou 
comparticipação, verificando-se esta última situação quando o ilícito fiscal se consumar por 
efeito da intervenção de diversos agentes.

3.2 Contra-ordenação fiscal

Os princípios gerais que o RGIT define e estabelece aplicam-se quer aos crimes, quer às contra-
-ordenações. Podemos definir contra-ordenação como o facto típico, ilícito e culposo declarado 
punível por lei tributária anterior, cujos elementos constitutivos não preenchem um tipo legal de 
crime. A contra-ordenação é, portanto, um ilícito fiscal sem natureza criminal. 

O regime do ilícito de mera ordenação social (RGCO) define no seu artigo 1.º contra-ordenação 
como todo o facto ilícito e censurável que preencha um tipo legal no qual se comine uma coima 
(sanção pecuniária).

A ilicitude da contra-ordenação resulta da circunstância de materializar um comportamento 
desconforme com o direito, neste caso, desconforme com a lei fiscal. 

Na contra-ordenação também tem de existir um nexo da causalidade entre a ação do agente e o 
resultado produzido e a culpabilidade também se manifesta através de uma intenção dolosa ou 
através de uma ação negligente. È evidente que a tipificação legal efectuada pelo legislador teve 
em consideração a natureza e fins dos deveres legais impostos pelas leis tributárias e que a defi-
nição dos diversos tipos legais está diretamente dependente do desvalor da ação e da gravidade 
da violação dos bens protegidos, sendo que as contra-ordenações fiscais consubstanciam ilícitos 
fiscais de menor danosidade e socialmente menos censuráveis dos que os ilícitos criminais.

A contra-ordenação fiscal pode ser praticada através de um comportamento doloso ou negli-
gente, estando esta qualificação subjectiva dependente da representação factual efectuada pelo 
agente, da consciência da ilicitude, da sua intenção de praticar o facto ilícito e da vontade de se 
conformar ou não com o resultado produzido.

A norma do n.º 1 do artigo 24.º do RGIT dispõe que: “salvo disposição da lei em contrário, as 
contra-ordenações tributárias são sempre puníveis a título de negligência”.

Daqui decorre que, com exceção dos tipos legais de contra-ordenação previstos nos artigos 113.º 
e 118.º do RGIT, as quais são puníveis exclusivamente a título de dolo, todos os tipos legais de 
contra-ordenação fiscal são puníveis a título de negligência, salvo se a lei previr a punição por 
ação dolosa e o dolo for provado no âmbito da instrução e investigação dos factos realizada no 
processo de contra-ordenação.
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4. Responsabilidade penal fiscal

A responsabilidade penal fiscal decorre da prática de infrações fiscais e pode ser imputada ao 
agente ou agentes da infração ou infrações na modalidade de responsabilidade criminal ou de 
responsabilidade contra-ordenacional. A responsabilidade é criminal se a infração preencher 
um tipo legal de crime tributário e é contra-ordenacional quando a infração não tiver natureza 
criminal, isto é, quando estiver em causa uma contra-ordenação. Vamos então analisar a res-
ponsabilidade penal fiscal nesta dupla configuração. 

A pessoa ou entidade que viole os deveres legais que, em função da sua condição ou situação, 
tenha de cumprir coloca-se na susceptibilidade de lhe poder vir a ser imputada responsabilidade 
penal. Este tipo de responsabilidade visa a imputação subjectiva das condutas ou comportamen-
tos desviantes do direito e que encerrem a violação ou agressão de direitos ou bens que, atenta a 
sua natureza e fins, a ordem jurídica decidiu dar tutela.

A responsabilidade penal visa determinar o grau de culpabilidade do agente de um delito / infração 
a fim de, atentas as concretas circunstâncias da comissão do ilícito, determinar a medida da pena 
aplicável, por forma a censurar o agente da ação – prevenção especial – e assegurar a observância 
da ordem jurídica vigente, afastando a prática de outras infrações – prevenção geral.

 A aplicação de uma pena / sanção pressupõe sempre uma culpa concreta do autor do facto ilícito, 
o que implica que o agente da infração tenha tido a consciência de que estava a violar normas 
jurídicas imperativas, isto é, normas que, em face do exercício de actividades de natureza econó-
mica, lhe impõem deveres tributários.

A imputação da responsabilidade penal exige que a prática do facto seja censurável em função do 
tipo de culpa – dolo ou negligência – que determinou a ação ou omissão do agente, não devendo a 
pena ser mais grave do que aquilo que o autor merecer segundo a sua culpabilidade.

Para que a responsabilidade penal possa ser imputada ao agente é necessário que se verifiquem 
duas condições:

a) Liberdade de decisão – o que implica que o agente seja responsabilizado por ter proferido a 
prática do facto ilícito ao controle dos seus impulsos criminais/ infração;

b) Decisão concreta – o que pressupõe que à liberdade de querer ande associada a capacidade 
para os valores (sociedade), uma vez que sem ela as decisões humanas não poderão ser de-
terminadas por normas de deveres.

A responsabilidade penal visa a imputação da censura e desvalor do resultado em função do dano 
provocado no bem juridicamente protegido.

No tocante às obrigações fiscais, sempre que o contribuinte violar as normais legais que lhe im-
põem o dever de pagar impostos e de cumprir outras obrigações acessórias, ser-lhe-á imputada, 
em função da sua culpabilidade, responsabilidade penal a fim de ser determinada a medida da 
pena em função da moldura sancionatória prevista para cada tipo de infração. 

Pela comissão (prática) de infrações fiscais existe responsabilidade penal para as pessoas sin-
gulares e para as pessoas coletivas. O artigo 11.º do Código Penal dispõe que, salvo o disposto no 
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n.º 2 deste artigo - que estabelece a responsabilidade criminal para as pessoas coletivas – e nos 
casos especialmente previstos na lei, só as pessoas singulares são suscetíveis de responsabilidade 
criminal. 

No que se refere à responsabilidade penal fiscal das pessoas coletivas, verifica-se o n.º 1 do artigo 
7.º do RGIT, ao estabelecer que as pessoas coletivas, sociedades, ainda que irregularmente cons-
tituídas, e outras entidades fiscalmente equiparadas são responsáveis pelas infrações previstas 
no RGIT quando cometidas pelos seus órgãos ou representantes, em seu nome e no interesse co-
letivo, está em total consonância com o princípio da imputação de responsabilidade penal às 
pessoas coletivas, consagrado na ordem jurídica portuguesa.

Qualquer pessoa ou entidade que tenha a qualidade de sujeito passivo da relação jurídica tribu-
tária, substituto, responsável ou obrigado tributário, condição que, em face das leis tributárias, 
determina a obrigação de cumprir deveres legais, não cumprir os deveres a que está adstrito é 
suscetível de lhe ser imputada responsabilidade penal fiscal em função da natureza da infração 
fiscal cometida.

A responsabilidade penal fiscal deriva diretamente da condição de contribuinte ou de obrigado 
tributário e da circunstância de ter de cumprir obrigações tributárias. A violação deste dever 
implica a comissão de infrações e a aplicação da respectiva pena /sanção.

As pessoas coletivas, sociedades e entidades fiscalmente equiparadas, embora tenham persona-
lidade e capacidade tributária, não estão dotadas de um organismo físico que lhes dê capacidade 
autónoma de expressão da sua vontade, pelo que estas só têm capacidade de agir em função da 
relação que estabelecem com as pessoas físicas que constituem os seus órgãos, membros ou re-
presentantes.

A ação ou omissão destas pessoas físicas, quando estiverem a agir em nome e no interesse da 
pessoa coletiva, tem subjacente a vontade ficcionada daquelas entidades, pelo que os factos ilíci-
tos que pratiquem no âmbito das suas funções são atos da pessoa representada e a culpa com que 
tenham agido será igualmente culpa dessa pessoa coletiva e sobre esta recairá a correspondente 
responsabilidade penal fiscal, na forma de responsabilidade criminal ou contra-ordenacional.

Daqui decorre que as infrações fiscais cometidas pelas pessoas coletivas, sociedades e entidades 
fiscalmente equiparadas implicam uma dupla responsabilidade penal, a responsabilidade da-
quelas pessoas coletivas – prevista no n.º 1 do artigo 7.º do RGIT – e a responsabilidade da pessoa 
singular – pessoa física, visto que a punição desta, pela prática de facto ilícito decorrente da ac-
tuação em nome de outrem, está prevista no artigo 6.º do RGIT ao estabelecer que: “Quem agir 
voluntariamente como titular de um órgão, membro ou representante de uma pessoa coletiva, 
sociedade, ainda que irregularmente constituída, ou mera associação de facto, ou ainda em re-
presentação legal ou voluntária de outrem, será punido (…)”.

A punição da pessoa singular, em virtude da prática de facto ilícito conexo com obrigação tribu-
tária adstrita à pessoa coletiva, verificar-se-á ainda que o ilícito fiscal exija determinados pres-
supostos específicos, designadamente:  

a) Determinados elementos pessoais e estes só se verifiquem na pessoa do representado;

b) Que o agente pratique o facto no seu interesse e o representante actue no interesse do re-
presentado.

Esta dupla responsabilidade penal fiscal, também designada por responsabilidade cumulativa, 
ocorre sempre que a infração fiscal praticada consubstancie a prática de um tipo legal de crime 
tributário / fiscal, visto que, nos termos do n.º 3 do artigo 7.º do RGIT, a responsabilidade crimi-
nal das pessoas coletivas, sociedades ou entidades fiscalmente equiparadas prevista no n.º 1 do 
artigo 7.º do RGIT não exclui a responsabilidade individual dos respetivos agentes, sendo estes 
exactamente a pessoa singular que agiu voluntariamente como titular de um órgão, membro ou 
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representante, conforme previsto no n.º 1 do artigo 6.º do RGIT.

Assim, se a infração fiscal consistir, por exemplo, nalguma das seguintes situações:

a) falta de entrega da prestação tributária (IVA, IR retido na fonte) e os seus factos consti-
tutivos forem qualificados como indiciando a prática de crime de abuso de confiança fiscal 
– artigo 105.º do RGIT;

b) falta de entrega da declaração de rendimentos modelo 22 do IRC, e for considerado que 
existe ocultação de factos ou valores, indiciando a prática de crime de fraude fiscal – alínea 
b) do artigo 103.º do RGIT,

no âmbito do processo a instaurar pelos serviços da Administração Tributária para investigação e 
punição do facto ilícito será imputada responsabilidade penal fiscal, nos termos seguintes:

a) à pessoa coletiva, na qualidade de sujeito passivo da relação jurídica tributária;

b) à pessoa singular, na qualidade de titular de órgão, membro ou representante da pessoa 
coletiva.

Em face desta dupla responsabilidade penal será punida a pessoa coletiva e a pessoa individual 
que tenha agido em nome de outrem.

A responsabilidade da pessoa singular em circunstância alguma é excluída, salvo as causas ge-
rais previstas no Código Penal. Inclusive, se a pessoa coletiva, sociedade, for dissolvida e liqui-
dada, isto é, a extinção da pessoa coletiva, que para alguma jurisprudência é equivalente à morte 
da pessoa física, conduz à extinção do procedimento criminal ou da pena aplicada àquela – artigo 
128.º do CP, aplicável por força da alínea a) do artigo 3.º do RGIT, mas o procedimento prosseguirá 
para imputação da responsabilidade individual à pessoa que tenha agido nos termos do n.º 1 do 
artigo 6.º do RGIT. Acresce que, caso já tenham sido aplicadas as penas, a extinção da pessoa co-
letiva não tem qualquer efeito em relação à pena da pessoa singular. 

Deste modo, as pessoas singulares que agirem em nome de outrem nos termos previstos no n.º 
1 do artigo 6.º do RGIT devem actuar com um especial cuidado no tocante ao cumprimento das 
obrigações fiscais daquelas entidades, sob pena de se verem envolvidas de forma surpreendente 
e involuntária em processos de índole penal.

Quando a responsabilidade penal fiscal estiver conexa com obrigações tributárias de pessoa co-
letiva, sociedade ou entidade fiscalmente equiparada e a Administração Tributária, no âmbito do 
respetivo processo, promover os atos de instrução e investigação para imputação da respectiva 
responsabilidade, pode, eventualmente, acontecer que aquelas entidades venham invocar a ex-
clusão de responsabilidade prevista no n.º 2 do artigo 7.º do RGIT, alegando que a infração fiscal 
resultou de ação de agente que agiu contra ordens ou instruções expressas de quem de direito.

Esta exclusão apenas poderá acontecer quando a infração fiscal constituir um tipo legal de cri-
me, e desde que o interessado faça prova da verificação dos respetivos pressupostos. Em matéria 
de contra-ordenações não se nos afigura que a exclusão de responsabilidade prevista no n.º 2 do 
artigo 7.º do RGIT seja adequada, visto que perante a existência de infração fiscal tem de haver 
imputação de responsabilidade e esta apenas poderá acontecer na esfera jurídica das pessoas re-
ferenciadas no n.º 1 do artigo 7.º do RGIT. 

Quando a infração fiscal constituir um tipo legal de contra-ordenação a imputação da responsa-
bilidade penal obedece aos princípios supra enunciados, ou seja, a medida da punição é determi-
nada em função da culpabilidade do agente da infração, independente do contribuinte ser uma 
pessoa singular ou uma pessoa coletiva, dado que existe um nexo de causalidade direto entre a 
obrigação fiscal não cumprida e a imputação da responsabilidade penal. A imputação da respon-
sabilidade penal é feita à pessoa que violou a lei em virtude de não cumprir os seus deveres legais. 
Esta violação pode ocorrer por ação individual de um agente ou por co-autoria ou compartici-
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pação. Todas as pessoas cuja ação ou omissão tenha concorrido para a prática da infração fiscal 
são suscetíveis de imputação de responsabilidade penal, quer a actuação do agente ou agentes 
traduza uma ação em nome próprio ou em representação de outrem. 

Esta imputação de responsabilidade penal a título individual ou em comparticipação pode ocor-
rer quando a infração fiscal preencha um tipo legal de crime ou quando preencha um tipo legal 
de contra-ordenação. 

A co-autoria ou comparticipação existe quando se verifique a conjugação de esforços de vários 
agentes no sentido de consumar o facto ou factos típicos, isto é, quando mais de um agente inter-
vém na comissão do ilícito ou ilícitos fiscais.

Em matéria de contra-ordenações, ou seja infrações fiscais sem natureza criminal, a imputação 
da responsabilidade penal às pessoas coletivas é feita nos termos previstos no n.º 1 do artigo 7.º 
do RGIT, sendo que a expressão de vontade das pessoas coletivas, sociedades ou entidades fis-
calmente equiparadas no sentido de cumprir ou não as suas obrigações tributárias também se 
manifesta nos termos previstos no n.º 1 do artigo 6.º do RGIT. Porém, em sede de responsabili-
dade contra-ordenacional, quando for cometida alguma infração fiscal por pessoas coletivas só 
há imputação de responsabilidade nos termos do n.º 1 do artigo 7.º do RGIT, visto que, em face da 
norma do n.º 4 do artigo 7.º do RGIT, a responsabilidade individual do agente que tenha agido em 
nome de outrem, nos termos previstos no n.º 1 do artigo 6.º do RGIT, é excluída.

Pelas razões enunciadas, e ao contrário do que se verifica em sede de responsabilidade criminal, 
se a infração fiscal consistir, por exemplo, nalguma das seguintes situações:

a) falta de entrega da prestação tributária (IVA, IR retido na fonte) e os seus factos constitu-
tivos forem qualificados como constituindo a contra-ordenação prevista no artigo 114.º do 
RGIT;

b) falta de entrega da declaração de rendimentos modelo 22 do IRC, e for considerado que 
existem omissões, inexactidões ou irregularidades em documentos fiscalmente relevantes, 
e a qualificação dos factos determine o seu enquadramento nos artigos 116.º e 119.º  do RGIT,

no âmbito do processo a instaurar pelos serviços da Administração Tributária para investigação 
e punição do facto ilícito apenas será imputada responsabilidade penal fiscal à pessoa coletiva, na 
qualidade de sujeito passivo da relação jurídica tributária ou de obrigado tributário.

À pessoa singular, na qualidade de titular de órgão, membro ou representante da pessoa coletiva, 
não será imputada responsabilidade contra-ordenacional, dado que esta é excluída por força da 
norma do n.º 4 do artigo 7.º do RGIT.

Às pessoas singulares, sempre que detenham a qualidade de sujeito passivo ou obrigado tributá-
rio e não cumpram as obrigações fiscais decorrentes do seu enquadramento legal, ser-lhe-á im-
putada responsabilidade penal fiscal de natureza criminal ou de natureza contra-ordenacional, a 
determinar em função da qualificação dos factos constitutivos do ilícito fiscal cometido pela sua 
ação ou omissão.
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5. Moldura sancionatória

A moldura sancionatória ou moldura penal consiste na medida da pena cominada na lei em abs-
tracto para cada tipo legal de ilícito fiscal. O legislador ao definir os factos constitutivos de cada 
infração fiscal criou uma tipologia para os crimes e uma tipologia para as contra-ordenações a 
cuja análise iremos proceder nos pontos 7 e 8 deste manual.

A moldura penal caracteriza-se por assumir a forma de uma faixa, com um valor mínimo e um 
valor máximo, sendo estes mais ou menos elevados consoante o tipo de ilícito e do bem jurídico 
especificamente tutelado, dentro da qual é determinada a medida da pena em função da culpa-
bilidade do agente da infração e das exigências de prevenção.

Na determinação concreta da pena / sanção o órgão competente atende a todas as circunstâncias 
que, não fazendo parte do tipo de ilícito, depuserem a favor do agente ou contra ele, consideran-
do, nomeadamente:

a) O grau de ilicitude do facto, o modo de execução deste e a gravidade das suas consequên-
cias, bem como o grau de violação dos deveres impostos ao agente;

b) A intensidade do dolo ou da negligência;

c) Os sentimentos manifestados no cometimento do ilícito e os fins ou motivos que o deter-
minaram;

d) As condições pe ssoais do agente e a sua situação económica;

e) A conduta anterior ao facto e a posterior a este, especialmente quando esta seja destinada 
a reparar as consequências do ilícito;

f) A falta de preparação para manter uma conduta lícita, manifestada no facto, quando essa 
falta deva ser censurada através da aplicação da pena.

Sempre que exista possibilidade de escolha da pena, por exemplo nos crimes fiscais ou no domí-
nio das sanções acessórias, a entidade competente para aplicar a pena / sanção deve dar sempre 
preferência àquela que revista a forma mais adequada e suficiente para realizar as finalidades da 
punição, que no caso dos ilícitos fiscais visa a proteção do património financeiro do Estado e a 
socialização do agente da infração.

Para efeitos de determinação da medida da pena / sanção aplicável aos agentes de infrações fis-
cais atende-se, sempre que possível, ao prejuízo causado ou, em alternativa, ao benefício econó-
mico que o agente retirou da prática da infração – artigos 13.º e 27.º do RGIT.

Importa sublinhar que o cumprimento da pena / sanção não exonera o infrator do pagamento da 
prestação tributária devida e dos acréscimos legais – artigo 9.º do RGIT.

Assim, ainda que o agente da infração fiscal cumpra a pena aplicável, independentemente desta 
revestir a forma de sanção económica (multa / coima) ou de pena privativa da liberdade (prisão), 
o pagamento do imposto conexo com os factos constitutivos da infração terá sempre de ser reali-
zado, ainda que através de cobrança coerciva.
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Importa ainda sublinhar que, no tocante à punição dos ilícitos fiscais, é fundamental atentar na 
circunstância que existirão tantas infrações quanto as obrigações ou deveres que o contribuinte 
tinha de cumprir, podendo-se estar perante uma situação de concurso de infrações. Neste caso, 
na determinação da pena / sanção concreta, dever-se-á considerar o regime do concurso de cri-
mes – artigo 30.º do Código Penal – e o regime do concurso de contra-ordenações previsto no 
artigo 25.º do RGIT. Nestas situações, a determinação da pena / sanção é feita, nos crimes tributá-
rios / fiscais, com base nas regras do cúmulo jurídico e nas contra-ordenações, em face da norma 
do artigo 25.º do RGIT, com base nas regras do cúmulo material. Importa explicitar que o cúmulo 
material determina que, a cada infração fiscal cometida no mesmo período de tributação ou em 
períodos diferentes, se aplique uma coima a cada infração, sendo a coima a pagar de montante 
igual à soma aritmética das várias coimas.

5.1 Dos crimes fiscais

Quando a ação ou omissão do agente da infração fiscal se traduzir na prática de um crime tribu-
tário ou fiscal as penas principais aplicáveis podem revestir a forma de multa ou de prisão.

Às pessoas singulares pode ser aplicada uma pena de prisão até oito anos ou uma pena de multa 
de 10 até 600 dias, a determinar em função da gravidade dos factos e da culpabilidade do agente 
da infração.

Não obstante a moldura penal prevista, em termos gerais, no artigo 12.º do RGIT, o legislador 
determinou especificamente para cada tipo legal de crime uma moldura penal própria, pelo que 
em função dos factos constitutivos do ilícito fiscal e da relevância da agressão produzida nos bens 
legalmente protegidos, foram previstas situações em que a pena aplicável ao agente, quando este 
for uma pessoa singular, é exclusivamente de prisão.

Esta particularidade verifica-se, por exemplo, nas situações seguintes:

a) No caso de comissão de crime de burla – artigo 87.º do RGIT – quando a atribuição patri-
monial for de valor consideravelmente elevado, isto é, de valor superior a 200 unidades de 
conta1, a pena aplicável às pessoas singulares é exclusivamente de prisão a graduar de dois a 
oito anos;

b) Quando a infração consistir na prática de crime de fraude qualificada, a pena aplicável às 
pessoas singulares também é exclusivamente de prisão e a sua extensão depende da vanta-
gem patrimonial obtida pelo agente do crime. Quando a vantagem patrimonial for superior 
a € 200 000, a pena de prisão pode chegar aos oito anos e quando o valor da vantagem patri-
monial for inferior àquele montante a prisão poderá ser fixada até cinco anos.

Aos crimes tributários cometidos por pessoas coletivas, sociedades, ainda que irregularmente 
constituídas, e outras entidades fiscalmente equiparadas, é aplicável exclusivamente a pena de 
multa compreendida entre 20 e 1920 dias, a determinar em função da gravidade dos factos e da 
culpabilidade do agente da infração fiscal.

Deste modo, às pessoas singulares pela prática de crimes tributários / fiscais pode ser aplicada 
uma pena de prisão ou uma pena de multa. Às pessoas coletivas a pena aplicável é exclusivamen-
te de multa. 

A pena de multa é aplicada pelo juiz do tribunal judicial competente para o julgamento do pro-
cesso penal fiscal. Sendo a pena de multa uma sanção pecuniária, o seu valor é calculado com 
base no número de dias fixado pelo juiz e no valor da multa para cada dia também fixado pelo 
juiz. O valor da multa para cada dia é fixado pelo juiz a partir da moldura penal estabelecida entre 
€ 1 e € 500 para as pessoas singulares e entre € 5 e € 5 000 para as pessoas coletivas ou entidades 

1 O valor actual da unidade de conta é € 102.
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equiparadas, sendo este fixado pelo juiz em função da situação económica e financeira do conde-
nado e dos seus encargos – n.º 2 do artigo 15.º do RGIT.

Como já se referiu, o legislador não obstante ter definido no artigo 12.º do RGIT uma moldura 
penal genérica para os crimes tributários, estabeleceu em cada tipo legal de crime uma moldura 
penal específica que, no tocante à pena de multa, quando no tipo legal não for feita menção ex-
pressa da pessoa a quem é aplicável, dever-se-á entender que a pena de multa estabelecida é a 
aplicável às pessoas singulares, aplicando-se, neste caso, a norma do n.º 2 do artigo 12.º do RGIT 
que estabelece o seguinte: “(…), os limites mínimos e máximos das penas de multa previstas nos 
diferentes tipos legais de crimes são elevados para o dobro sempre que sejam aplicadas a uma 
pessoa coletiva, sociedade, ainda que irregularmente constituída, ou outra entidade fiscalmente 
equiparada”.

Por fim, refira-se que quando o condenado não pagar a multa no prazo que lhe foi fixado, e ainda 
que o Ministério Público tenha de promover a sua execução, sobre o valor da multa não incidem 
quaisquer adicionais, isto é, não há lugar ao pagamento de juros de mora – n.º 2 do artigo 15.º do 
RGIT. No entanto, há que referir que a multa em caso de não pagamento pode, nos termos da lei, 
ser convertida em prisão.

Aos crimes tributários, quando se verificarem os pressupostos previstos no artigo 17.º do RGIT 
e no Código Penal, também podem ser aplicadas as penas acessórias previstas no artigo 16.º do 
RGIT e que consistem no seguinte:

a) Interdição temporária do exercício de certas actividades ou profissões; 

b) Privação do direito a receber subsídios ou subvenções concedidos por entidades ou servi-
ços públicos; 

c) Perda de benefícios fiscais concedidos, ainda que de forma automática, franquias aduanei-
ras e benefícios concedidos pela administração da segurança social ou inibição de os obter; 

d) Privação temporária do direito de participar em feiras, mercados, leilões ou arrematações 
e concursos de obras públicas, de fornecimento de bens ou serviços e de concessão, promo-
vidos por entidades ou serviços públicos ou por instituições particulares de solidariedade 
social comparticipadas pelo orçamento da segurança social; 

e) Encerramento de estabelecimento ou de depósito;

f) Cassação de licenças ou concessões e suspensão de autorizações;

g) Publicação da sentença condenatória a expensas do agente da infração; 

h) Dissolução da pessoa coletiva; 

i) Perda de mercadorias, meios de transporte e outros instrumentos do crime.

5.2 Das contra-ordenações fiscais

Às infrações fiscais sem natureza criminal, isto é, àquelas cujos factos constitutivos são quali-
ficados como preenchendo um tipo legal de contra-ordenação, a sanção aplicável é uma coima.

A coima é uma sanção pecuniária que, em regra, é aplicável por uma autoridade administrativa. 
Porém, não é este o traço que a distingue da multa, porquanto, não se pode afirmar que a multa 
seja aplicada por um juiz e a coima por um órgão da administração, visto que as coimas também 
podem ser aplicadas por um juiz. O que verdadeiramente distingue a coima da multa, é a parti-
cularidade de que a multa, caso não seja paga, pode ser convertida em prisão e a coima não pode. 
A coima quando não paga no prazo estabelecido no processo de contra-ordenação evolui para 
execução e é realizada, no caso das coimas fiscais, a sua cobrança coerciva – artigo 65.º do RGIT. 
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Em relação a cada tipo legal de contra-ordenação, a coima aplicada em concreto é graduada em 
função da moldura sancionatória estabelecida especificamente no tipo legal em causa, podendo 
existir uma moldura penal para a contra-ordenação praticada por ação dolosa e outra moldura para 
a contra-ordenação praticada por mera negligência. Salvo disposição expressa na lei em contrário, 
as contra-ordenações são sempre puníveis a título de negligência, razão pela qual, se a lei, relati-
vamente ao montante máximo da coima, não distinguir o comportamento doloso do negligente, a 
ação do agente só pode ser sancionada até metade daquele montante – artigo 24.º do RGIT.

A moldura sancionatória consiste numa faixa legalmente delimitada entre um valor mínimo e 
um valor máximo, sendo a coima graduada, em cada situação em concreto, atendendo aos aspe-
tos enunciados no artigo 27.º do RGIT, que consistem no seguinte:

a) a gravidade do facto;

b) a culpa do agente;

c) a situação económica do agente, e, sempre que possível;

d) deve exceder o benefício económico que aquele retirou da prática da contra-ordenação;

e) circunstâncias atenuantes e agravantes.

Quando a infração fiscal for cometida por omissão, para além dos aspetos supra referidos, na 
graduação da coima deve ainda ser considerado o tempo decorrido entre o prazo estabelecido 
para cumprimento da obrigação tributária e o momento da regularização da situação tributária. 

Não obstante existir para cada tipo legal de contra-ordenação uma moldura sancionatória, o le-
gislador definiu no artigo 26.º do RGIT um limite máximo para a coima aplicada, o qual não pode 
exceder os montantes seguintes:

Pessoas singulares:

a) Em caso de comportamento doloso, € 82 500

b) Em caso de comportamento negligente, € 22 500

Pessoas coletivas:

c) Em caso de comportamento doloso, € 165 000

d) Em caso de comportamento negligente, € 45 000

A moldura sancionatória das contra-ordenações fiscais, que sistematicamente estão integradas 
nos artigos 113.º a 129.º do RGIT, está definida para as pessoas singulares pelo que, quando a in-
fração fiscal tiver sido praticada por uma pessoa coletiva, a moldura sancionatória é alterada de 
acordo com o normativo do n.º 4 do artigo 26.º do RGIT que prescreve que: “(…), os limites míni-
mo e máximo das coimas previstas nos diferentes tipos legais de contra-ordenação, são elevados 
para o dobro sempre que sejam aplicadas a uma pessoa coletiva, sociedade, ainda que irregular-
mente constituída, ou outra entidade fiscalmente equiparada”.

Em relação ao valor mínimo da coima a pagar pelo infrator é necessário ter em consideração a 
norma do n.º 3 do artigo 26.º do RGIT que estabelece o seguinte:

a) Quando a infração for investigada em processo de contra-ordenação, neste a coima míni-
ma a pagar pelo contribuinte é no montante de € 50;

b) Quando for exercido o direito à redução da coima, nos termos previstos no artigo 29.º do 
RGIT, a coima mínima a pagar é do montante de € 25.

Quando a infração fiscal constituir contra-ordenação e esta for, conforme previsto no n.º 3.º do 
artigo 23.º do RGIT, uma contra-ordenação grave pode ser aplicada ao agente do ilícito fiscal, 
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para além da coima, uma das sanções acessórias identificadas no artigo 28.º do RGIT, desde que 
se verifiquem os pressupostos para a sua aplicação, os quais constam do artigo 21.º-A do RGCO. 
Esta matéria não vai ser objecto de maior aprofundamento, visto que está abordada no ponto 11.9 
do presente manual.
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6. Responsabilidade civil 

As normas do artigo 8.º do RGIT prevêem uma forma de responsabilidade civil subsidiária dos 
administradores, gerentes e outras pessoas que exerçam, ainda que somente de facto, funções de 
administração em pessoas coletivas, sociedades, ainda que irregularmente constituídas, e outras 
entidades legalmente equiparadas. 

Esta responsabilidade resulta do facto culposo que lhes é imputável de terem gerado uma situ-
ação de insuficiência patrimonial da empresa, que tenha sido causadora do não pagamento da 
multa ou da coima que era devida, ou de não terem procedido a esse pagamento quando a so-
ciedade ou pessoa coletiva foi notificada para realizar o pagamento ainda durante o período de 
exercício do cargo.

Se forem várias as pessoas a praticar os atos ou omissões culposos de que resulte a insuficiência 
do património das referidas entidades, aplicar-se-á entre elas o regime da responsabilidade soli-
dária. Daqui decorre que existe um regime de responsabilidade subsidiária dos administradores, 
gerentes em relação aos devedores originários (pessoas coletivas) e um regime de responsabili-
dade solidária entre os responsáveis subsidiários. 

A responsabilidade é solidária quando a obrigação pode ser exigida a cada um dos devedores e 
este responde pela prestação integral, liberando a todos os outros – art.º 512.º do CC.

A efectivação da responsabilidade subsidiária ocorre por reversão do processo de execução fiscal 
e pode verificar-se logo que o credor tributário se aperceber que o património da pessoa coletiva, 
sociedade, é insuficiente para a realização dos créditos tributários. A reversão contra os respon-
sáveis subsidiários não exige a prévia excussão do património do devedor originário, mas a exe-
cução do património do responsável subsidiário só pode ocorrer após a excussão (esgotamento) 
do património do devedor direto, tendo de ficar suspensa a tramitação do processo de execução 
fiscal contra o revertido após o termo do prazo de oposição até que se registe a excussão dos bens 
do devedor originário – n.ºs 2 e 3 do artigo 23.º da LGT.

Esta responsabilidade subsidiária é extensível aos técnicos oficiais de contas, mesmo que estes 
não exerçam funções de administração ou gerência nas pessoas coletivas e sociedades. Para que 
os Técnicos Oficiais de Contas possam afastar a responsabilidade subsidiária que decorre das 
normas do artigo 8.º do RGIT é fundamental que observem a obrigação imposta no n.º 3 deste 
artigo. Assim, em caso de falta de entrega ou atraso de quaisquer declarações fiscais que devam 
ser apresentadas no período de exercício de funções de TOC naquelas entidades, deve este comu-
nicar à AT – Autoridade Tributária e Aduaneira, a referida ocorrência, no prazo de 30 dias após 
o termo do prazo de entrega da declaração, indicando as razões que impediram o cumprimento 
atempado da obrigação e que o atraso ou a falta de entrega não lhe é imputável, mas sim à entida-
de a quem presta serviços – n.º 3 do artigo 8.º do RGIT.

Esta comunicação deve ser feita ao Diretor de Finanças com jurisdição na área em que a pes-
soa coletiva, sociedade, tiver o seu domicílio fiscal/sede, através de carta registada com aviso 
de recepção. Perante a verificação das circunstâncias descritas, não deve o TOC deixar de 
efectuar esta comunicação, pois, ela pode ser de uma importância fulcral para afastar qual-
quer grau de culpa na insuficiência do património do devedor originário que lhe possa vir 
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a ser imputável em caso de reversão do processo de execução fiscal, designadamente, pode 
vir a ser um elemento de prova essencial e determinante no âmbito da oposição judicial que 
tenham de deduzir para invocar a ilegitimidade da sua citação e provar que a dívida não lhe 
pode ser exigida.

O artigo 8.º do RGIT consagra uma responsabilidade civil pelo pagamento das multas e coimas 
decorrentes da prática de infrações fiscais e não uma responsabilidade penal. Esta última está 
regulada no artigo 7.º do RGIT e já foi abordada no ponto 4 do presente manual. 

A aplicabilidade das normas do artigo 8.º do RGIT tem sido muito controversa, porquanto alguns 
autores, e inclusive, alguma jurisprudência, defendem a inconstitucionalidade das referidas nor-
mas, visto que representarão a violação de princípios constitucionais da intransmissibilidade das 
penas, da presunção de inocência e dos direitos de audiência e defesa, consagrados nas normas 
do n.º 3 do artigo 30.º e nos n.ºs 2 e 10 do artigo 32.º da CRP.

Porém, outros defendem que não se está perante qualquer forma de transmissão de respon-
sabilidade penal ou de responsabilidade contra-ordenacional, mas sim perante a efectivação 
da responsabilidade civil que tem subjacente um facto culposo que motivou a insuficiência 
do património da entidade devedora originária e que o valor que é cobrado no processo de 
execução fiscal revertido, nos termos do artigo 8.º do RGIT, corresponde ao valor da indem-
nização para ressarcir a Administração Tributária do dano provocado pelo não recebimento 
da coima atempadamente.

É nos termos desta posição que se insere a actuação da Administração Tributária, tendo inclusi-
ve, sido introduzida uma nova norma no nº1 do artigo 148.º do CPPT, de forma a permitir a co-
brança coerciva das coimas e outras sanções pecuniárias decorrentes da responsabilidade civil 
determinada nos termos do Regime Geral das Infrações Tributárias. 

A problemática jurídica relativa à efectivação da responsabilidade subsidiária está longe de ter 
tido o seu epílogo, pelo que provavelmente vamos continuar a conhecer textos jurídicos e juris-
prudenciais com posições diferenciadas. Todavia, enquanto isso for acontecendo, a Adminis-
tração Tributária vai revertendo os processos de execução fiscal, podendo desta ação resultar 
consequências gravosas para as pessoas visadas pela efectivação da responsabilidade subsidiá-
ria. É, portanto, indispensável deter um correcto conhecimento dos termos em que a reversão do 
processo de execução fiscal deve ocorrer, bem como da forma de agir para defesa dos direitos e 
interesses legalmente protegidos.

Sublinha-se que apenas estamos a abordar a reversão em relação às coimas, porque, embora 
o artigo 8.º do RGIT se refira também a multas, não existe reversão do processo de execução 
fiscal por dívidas de multas, estas são aplicadas em processo judicial por infração fiscal de 
natureza criminal e o destino das custas é determinado nos termos do artigo 512.º do CPP, 
em função das normas constantes do Regulamento das Custas Judiciais, aprovado pela Lei n.º 
7/2012,de 13 de Fevereiro.

A reversão da execução fiscal por dívida de coima só deve ocorrer contra quem tenha culpa na 
insuficiência do património e tenha exercido as funções de administração ou gerência na pessoa 
coletiva ou sociedade devedora originária e tem de existir uma conexão entre o exercício dessas 
funções e a data da prática dos factos constitutivos da infração a que se refere a coima ou com o 
momento em que a decisão da coima se tornou definitiva.

Esta conclusão resulta das normas das alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 8.º do RGIT que prescrevem 
o seguinte:

“1 - Os administradores, gerentes e outras pessoas que exerçam, ainda que somente de facto, 
funções de administração em pessoas coletivas, sociedades, ainda que irregularmente cons-
tituídas, e outras entidades fiscalmente equiparadas são subsidiariamente responsáveis: 
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a) Pelas multas ou coimas aplicadas a infrações por factos praticados no período do 
exercício do seu cargo ou por factos anteriores quando tiver sido por culpa sua que o pa-
trimónio da sociedade ou pessoa coletiva se tornou insuficiente para o seu pagamento; 

b) Pelas multas ou coimas devidas por factos anteriores quando a decisão definitiva que 
as aplicar for notificada durante o período do exercício do seu cargo e lhes seja imputá-
vel a falta de pagamento.”

Deste modo, as pessoas contra quem pode ser revertido o processo de execução fiscal para cobrança 
da coima têm de ser identificadas em função dos momentos temporais referidos nas alíneas a) e b) 
do n.º 1 do artigo 8.º do RGIT. A reversão não pode ser feita contra qualquer pessoa só porque esta 
exerceu nalgum momento temporal funções de administração, gerência ou de TOC numa pessoa 
coletiva ou sociedade. O princípio da legalidade impõe que o despacho de reversão seja devidamen-
te fundamentado no tocante à invocação na culpa na insuficiência do património e em relação ao 
exercício efectivo das funções, sendo o ónus da prova da Administração Tributária.

Por outro lado, a reversão não deve ser feita simultaneamente contra os administradores ou ge-
rentes e os TOC’S. A reversão contra os Técnicos Oficiais de Contas só deve ocorrer se a Adminis-
tração Tributária não conseguir cobrar as dívidas aos administradores e gerentes e se os TOC’S 
não tiverem feito a comunicação a que se refere o n.º 3 do artigo 8.º do RGIT.

A reversão do processo de execução concretiza-se no momento em que o responsável subsidiário 
for citado, sendo que antes da citação deve ser notificado, nos termos do n.º 4 do artigo 23.º e do 
artigo 60.º da LGT, para exercer o direito de audição. Em face dos fundamentos, designadamente 
dos pressupostos e extensão da reversão, o responsável subsidiário, podendo este ser o Técnico 
Oficial de Contas, não deve perder a oportunidade de, em sede de direito de audição, apresentar 
as suas razões e de explicar à Administração Tributária, na pessoa do órgão da execução fiscal, 
que não é responsável pelo pagamento da dívida. Se o fizer e não lograr resultados positivos, ou 
seja, embora tenha sido explícito, objetivo e inequívoco, e ainda assim não convencer a AT que 
a dívida não lhe pode ser exigida, tendo aquela efectuado a sua citação, então, o revertido (res-
ponsável subsidiário) não pode deixar de, no prazo de 30 dias a contar da citação, apresentar 
oposição judicial com o fundamento indicado na alínea b) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT (iIe-
gitimidade da pessoa citada), sob pena do seu património pessoal responder irreversivelmente 
pelas dívidas em causa.

Portanto, refira-se que a reversão da execução fiscal para cobrança da coima não tem qualquer 
relação com a culpa pela prática do ilícito fiscal, tem sim com a culpa pelo facto ilícito que moti-
vou a insuficiência do património da pessoa coletiva ou sociedade, daí que seja uma situação de 
responsabilidade civil e não de transmissão de responsabilidade penal fiscal.

Outro aspeto contemplado no artigo 8.º do RGIT é referente a uma situação de responsabilidade 
solidária pelo pagamento da multa ou coima, mas esta só ocorrerá se no processo fiscal penal 
ou de contra-ordenação respetivo for provado que existiu ação direta – colaboração – dolosa na 
prática da infração fiscal. Esta situação é bem diferente daquelas que podem motivar a respon-
sabilidade subsidiária e, na maioria dos casos, envolverá também responsabilidade penal fiscal, 
visto que estará muito próxima da figura da comparticipação ou co-autoria.
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7. Tipologia dos crimes fiscais: os tipos legais

Qualquer entidade jurídica, pessoa singular ou coletiva, que tenha de cumprir obrigações fiscais 
e não observe esse dever nos termos descritos nos códigos e leis tributárias pode, eventualmente, 
cometer um crime tributário / fiscal. Como ficou explicitado nos pontos 3 e 3.1 deste manual, 
crime fiscal é todo o facto típico, ilícito e culposo declarado punível por lei tributária anterior. O 
crime fiscal é, consequentemente, o resultado de um comportamento desviante do direito e tem 
subjacente uma conduta dolosa traduzida na intenção de praticar o ilícito fiscal. Em matéria tri-
butária só existe crime se a ação do infrator revelar culpa na forma de dolo, se a conduta apenas 
revelar negligência estar-se-á perante um ilícito fiscal mas sem natureza criminal.

Na abordagem desta temática importa atentar na circunstância de que, em face do disposto no 
artigo 58.º do Estatuto da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas (EOTOC), aprovado pelo De-
creto-Lei n.º 310/2009, de 26 de Outubro, no exercício das suas funções de interesse público, o 
TOC tem o dever de participar ao Ministério Público, através da Ordem, os factos que constituam 
crimes públicos. Por outro lado, compete ao TOC, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 6.º do 
EOTOC, assumir a responsabilidade pela regularidade técnica, nas áreas contabilística e fiscal, 
das entidades que possuam, ou que devam possuir, contabilidade regularmente organizada se-
gundo os planos de contas oficialmente aplicáveis ou o sistema de normalização contabilística, 
conforme o caso, respeitando as normas legais, os princípios contabilísticos vigentes e as orien-
tações das entidades com competências em matéria de normalização contabilística.

Dado que os crimes tributários e fiscais são crimes públicos, não podemos deixar de reputar os 
aspetos específicos de cada tipo de ilícito criminal, os quais têm especial relevância e interesse 
para o TOC, razão pela qual vamos enunciar, em relação a cada tipo legal, os aspetos factuais 
essenciais que concorrem para a prática do crime. 

7.1 Crimes tributários comuns

Os crimes tributários comuns são tipos legais de crimes que visam a tutela de bens jurídicos cuja 
violação se pode registar através do não cumprimento de obrigações para com a Administração 
Tributária (fiscal e aduaneira) ou para com a Administração da Segurança Social. Daí que, em 
termos sistemáticos, no RGIT os crimes tributários constituam um capítulo autónomo – artigos 
87.º a 91.º.

o Crime de burla tributária – artigo 87.º do RGIT;

Este tipo legal de crime ocorre quando alguém através de falsas declarações, falsifi-
cação ou viciação de documento fiscalmente relevante ou outros meios fraudulentos, 
determinar a Administração Tributária a efectuar atribuições patrimoniais das quais 
resulte enriquecimento do agente ou de terceiro.

Documentos fiscalmente relevantes serão os livros, demais documentos e outros ele-
mentos informáticos e/ou electrónicos, indispensáveis ao apuramento e fiscalização da 
situação tributária do contribuinte.

Em regra, os agentes do crime de burla tributária são pessoas que, em termos reais, não 
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exercem qualquer actividade económica, a sua ação é essencialmente de cariz ficcionado 
e artificial, tendo por objetivo enganar a Administração Tributária e levar esta a atribuir 
benefícios ou a pagar sob a forma de reembolso valores indevidos. Ao contrário do que 
se verifica no crime de fraude fiscal em que o agente, através da sua conduta ilícita, visa 
diminuir as receitas tributárias ou os impostos a liquidar, na burla não existe diminuição 
das receitas tributárias o que existe é a extorsão de valores do erário público.

o Crime de frustração de créditos – artigo 88.º do RGIT;

Este tipo legal de crime ocorre quando alguém, sabendo que tem de entregar tributo já 
liquidado ou em processo de liquidação, alienar, danificar ou ocultar, fizer desaparecer 
ou onerar o seu património com intenção de, por essa forma, frustrar total ou parcial-
mente o crédito tributário.

Pratica ainda este crime quem outorgar em atos ou contratos que importem a transfe-
rência ou oneração de património com a intenção de alienar, fazer desaparecer ou one-
rar, sabendo que o tributo já está liquidado ou em processo de liquidação.

O crime de frustração de créditos tributários pode ser praticado pelo devedor de impostos (n.º 1 do 
artigo 88.º do RGIT) ou por um terceiro que venha a outorgar o instrumento conducente à alienação, 
oneração ou desaparecimento do património do devedor tributário (n.º 2 do artigo 88.º do RGIT).

É evidente que o terceiro para ser considerado agente ou co-autor do crime tem de ter conhecimento 
de que o seu contratante é devedor à Administração Tributária e que a razão da alienação / oneração 
dos bens é criar voluntariamente uma situação de insolvência para impedir (frustrar) a cobrança dos 
créditos tributários. Em suma, tem de existir um comportamento doloso de ambas as partes. 

O crime será praticado quando um contribuinte que já sabe que é devedor, porque foi notificado 
da liquidação do tributo, ou que vai ser, visto que já foi notificado do relatório final do procedi-
mento de inspecção tributária e pôde percepcionar as dívidas que terá de pagar à Administração 
Tributária, praticar os factos típicos que consubstanciam a alienação, oneração ou desapareci-
mento dos bens patrimoniais, criando assim uma impossibilidade objectiva da Administração 
Tributária proceder à arrecadação das receitas tributárias. 

o Crime de associação criminosa – artigo 89.º do RGIT;

Este tipo legal de crime ocorre quando alguém promover ou fundar grupo, organização 
ou associação cuja finalidade ou actividade seja dirigida à prática de crimes tributá-
rios, Será também praticado por quem apoiar tais grupos, organizações ou associações, 
nomeadamente fornecendo armas, munições ou fornecer outros instrumentos para a 
prática do crime, designadamente armazenar, guardar ou disponibilizar locais para as 
reuniões ou qualquer auxílio para que se recrutem novos elementos para a actividade 
criminosa. Será ainda autor do crime quem chefiar, dirigir ou fizer parte dos referidos 
grupos, organizações ou associações.

A associação criminosa é dos crimes mais severamente punidos no RGIT, o que se compreende 
atenta a circunstância de implicar uma fortíssima intenção dolosa e impor a concertação e con-
jugação de vontades para o desenvolvimento da actividade criminosa.

Por exemplo, o crime de associação criminosa verificar-se-á se um grupo de pessoas constituir 
uma organização para ao abrigo do exercício de uma actividade lícita praticar atos que conduzam 
à obtenção indevida de rendimentos, por exemplo obtenção indevida de reembolsos de tributos.

o Crime de desobediência qualificada – 90.º do RGIT;

Este tipo legal de crime ocorre quando alguém que tem o dever de obediência a ordem 
ou mandado legítimo regularmente comunicado e emanado do Diretor-Geral da Auto-
ridade Tributária e Aduaneira, ou seus substitutos legais, ou de autoridade judicial com 
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competência em matéria de derrogação do sigilo bancário, não fornecer os documentos 
ou a informação bancária que lhe tiver sido solicitada. 

Esta situação poderá acontecer se no âmbito do procedimento tributário, designadamente no 
contexto de uma ação de inspecção, a Administração Tributária considerar que estão verifica-
dos os pressupostos para a derrogação do sigilo bancário nos termos previstos no artigo 63.º-B 
da LGT. Se mediante decisão devidamente fundamentada do Diretor-Geral da AT, a informação 
ou documentos bancários não forem fornecidos no prazo fixado na notificação realizada para o 
efeito, a entidade bancária instada a prestar a informação pode estar a praticar este tipo de crime 
caso se venha a provar que existe motivação dolosa na sua omissão ou inacção.

o Crime de violação de segredo – 91.º do RGIT;

Este tipo legal de crime ocorre quando alguém, sem justa causa e sem consentimento 
de quem de direito, dolosamente revelar ou se aproveitar do conhecimento do segredo 
fiscal de que tenha conhecimento no exercício das suas funções ou por causa delas.

Pratica ainda este crime o funcionário que revele segredo de que teve conhecimento ou 
que lhe foi confiado no exercício das suas funções ou por causa delas ou que, sem estar 
devidamente autorizado, revele segredo de que teve conhecimento ou que lhe foi con-
fiado no exercício das suas funções ou por causa delas com a intenção de obter para si ou 
para outrem um benefício ilegítimo ou de causar prejuízo ao interesse público.

O crime de violação de segredo pode ser praticado por um funcionário, designadamente 
os funcionários da AT, mas também pode ser praticado por qualquer outra pessoa que 
no exercício das suas funções ou por causa delas tenha conhecimento, ou tenha obtido 
conhecimento, de informação relativa à situação tributária de um contribuinte, desig-
nadamente elementos de cariz pessoal ou suscetíveis de revelar a sua capacidade con-
tributiva, torne pública ou se aproveite desse conhecimento para obter um benefício ou 
causar um prejuízo público ou ao titular dos elementos.

Este crime tem uma conexão direta com o direito dos contribuintes, previsto no artigo 
64.º da LGT, à confidencialidade sobre os dados recolhidos sobre a situação tributária e 
os elementos de natureza pessoal obtidos no procedimento tributário, nomeadamente os 
decorrentes do sigilo profissional ou qualquer outro dever de segredo legalmente regula-
do. A quebra deste segredo profissional ou do sigilo fiscal pode traduzir-se na prática do 
crime de violação de segredo previsto no artigo 91.º do RGIT.

7.2 Crimes fiscais

Os crimes fiscais têm subjacente factos conexos exclusivamente com as obrigações fiscais, pelo 
que os bens tutelados são os que estão diretamente relacionados com o exercício das atribuições 
da Administração Fiscal.

o Crime de Fraude – artigo 103.º do RGIT

Este tipo legal de crime ocorre quando um pessoa, singular ou coletiva, desenvolver 
condutas ilegítimas que visem a não liquidação, entrega ou pagamento da prestação 
tributária ou a obtenção indevida de benefícios fiscais, reembolsos ou outras vantagens 
patrimoniais suscetíveis de causarem diminuição das receitas tributárias. 

A fraude fiscal pode ser cometida através das condutas seguintes:

a) Ocultação ou alteração de factos ou valores que devam constar dos livros de conta-
bilidade ou escrituração, ou das declarações apresentadas ou prestadas a fim de que 
a Administração Tributária especificamente fiscalize, determine, avalie ou controle a 
matéria colectável; 
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b) Ocultação de factos ou valores não declarados e que devam ser revelados à Adminis-
tração Tributária; 

c) Celebração de negócio simulado, quer quanto ao valor, quer quanto à natureza, quer 
por interposição, omissão ou substituição de pessoas.

Ainda que se verifiquem todos os factos típicos constitutivos do crime de fraude fiscal, o seu 
agente só será punido por comissão deste crime se a vantagem patrimonial for igual ou superior a 
€ 15 000, sendo este valor aferido em função do imposto de deixou ou pode deixar de entrar nos 
cofres do Estado. Existirão tantos crimes de fraude quanto as obrigações fiscais não cumpridas, 
sendo que o valor da vantagem patrimonial é determinado por cada declaração fiscal devida, isto 
é, por cada período de tributação.

Por exemplo, um contribuinte que tenha procedido à entrega da declaração periódica modelo 
22 do IRC, prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 117.º e artigo 120.º do CIRC, pode cometer este 
crime caso a Administração Tributária venha a apurar que o declarado não traduz a real situa-
ção tributária do contribuinte, visto que foram omitidos rendimentos ou incrementados gastos 
no sentido de afectar a matéria tributável de modo a diminuir o valor de imposto a entregar à 
Fazenda Pública e, consequentemente, obter uma vantagem patrimonial por via da redução das 
receitas tributárias.

De igual modo, pode cometer o crime de fraude fiscal o contribuinte que, em resultado do exer-
cício de uma actividade económica, deve declarar factos ou rendimentos à Administração Tri-
butária e não o faz, ou seja, não proceder à entrega da declaração tributária legalmente devida.

As situações aqui descritas podem verificar-se, em termos similares em relação ao contribuinte, pes-
soa singular, obrigado a entregar a declaração de rendimentos de IRS, prevista no artigo 57.º do CIRS. 

Ainda que sejam cometidos os factos típicos do crime de fraude fiscal, mas se o valor da vanta-
gem patrimonial for inferior a € 15 000, o agente do ilícito fiscal não será punido pela fraude, mas 
apenas sancionado pela contra-ordenação fiscal prevista e punida pelo artigo 118.º ou pelo artigo 
119.º do RGIT, podendo, inclusive, ser punido pelos dois tipos de contra-ordenação em conjunto.

o Crime de Fraude qualificada – artigo 104.º do RGIT

Toda a explanação e descrição feita para o crime de fraude simples – artigo 103.º do RGIT – é apli-
cável ao crime de fraude qualificada – artigo 104.º do RGIT, passando a diferenciação por um con-
junto de característica específicas que implicam a qualificação dos factos que agravam a ilicitude 
dos factos típicos e a culpa do agente do crime. Para que a fraude seja qualificada é necessário que 
se verifique a acumulação de mais de uma das seguintes circunstâncias, isto é, torna-se neces-
sária a acumulação de pelos menos duas das alíneas infra descritas:

a) O agente se tiver conluiado com terceiros que estejam sujeitos a obrigações acessórias 
para efeitos de fiscalização tributária; 

b) O agente for funcionário público e tiver abusado gravemente das suas funções; 

c) O agente se tiver socorrido do auxílio do funcionário público com grave abuso das 
suas funções; 

d) O agente falsificar ou viciar, ocultar, destruir, inutilizar ou recusar entregar, exi-
bir ou apresentar livros, programas ou ficheiros informáticos e quaisquer outros docu-
mentos ou elementos probatórios exigidos pela lei tributária; 

e) O agente usar os livros ou quaisquer outros elementos referidos no número anterior 
sabendo-os falsificados ou viciados por terceiro; 

f) Tiver sido utilizada a interposição de pessoas singulares ou coletivas residentes fora 
do território português e aí submetidas a um regime fiscal claramente mais favorável; 
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g) O agente se tiver conluiado com terceiros com os quais esteja em situação de relações 
especiais. 

A fraude será ainda qualificada se os factos praticados pelo agente do crime tiverem lugar me-
diante a utilização de facturas ou documentos equivalentes por operações inexistentes ou por 
valores diferentes, isto é, através do que é vulgarmente designado por “facturas falsas”. Igual 
situação acontece se os documentos fizerem referência à intervenção de pessoas ou entidades 
diversas das que efectivamente tiveram intervenção na operação descrita no documento.

Se a vantagem patrimonial obtida pelo agente do crime for de valor superior a € 50 000, estar-se-
-á também perante um crime de fraude fiscal qualificada e, quando aquela vantagem for de valor 
superior a € 200 000, a pena de prisão aplicável às pessoas singulares é agravada até 8 anos e a 
pena de multa para as pessoas coletivas é agravada até 1920 dias, sendo que o mínimo da moldura 
penal também é agravado para o dobro.

Uma diferença relevante entre a fraude simples e a fraude qualificada verifica-se ao nível da pena 
prevista para as pessoas singulares, que, no caso da fraude simples, além da pena de prisão até 
três anos pode ser, em alternativa, aplicada pena de multa até 360 dias, enquanto que na fraude 
qualificada a pena aplicável às pessoas singulares é exclusivamente de prisão.

o Crime de abuso de confiança – artigo 105.º do RGIT

Este tipo legal de crime ocorre quando o obrigado tributário não entregar nos cofres da 
Administração Tributária, diretamente ou através da rede de cobrança legalmente ins-
tituída, total ou parcialmente, prestação tributária de valor superior a € 7 500, deduzida 
nos termos da lei e que estava legalmente obrigado a entregar.

O valor de € 7 500 é aferido em relação a cada declaração fiscal, seja esta de periodici-
dade mensal, trimestral ou anual. Quando o valor de imposto não entregue nos cofres 
do Estado, por cada declaração, for de valor superior a € 50 000, o crime de abuso de 
confiança fiscal será qualificado.

A qualificação dos factos típicos constitutivos do crime de abuso de confiança tem consequências 
a nível da pena aplicável passando a ser exclusivamente de prisão para as pessoas singulares, a 
graduar entre 1 a 5 anos, e de multa para as pessoas coletivas a fixar entre 240 a 1200 dias, en-
quanto que, no crime de abuso de confiança simples, o máximo da pena de prisão é de 3 anos e a 
pena de multa para as pessoas coletivas é de 720 dias – n.º 3 do artigo 12.º e n.º 1 do art.º 104.º do 
RGIT. 

A punibilidade dos factos como crime de abuso de confiança exige ainda a verificação das cir-
cunstâncias seguintes:

a) Ter decorrido mais de 90 dias sobre o termo do prazo legal de entrega da prestação 
tributária;

b) A prestação ter sido comunicada à Administração Tributária através da correspon-
dente declaração e não ser paga, acrescida dos juros respetivos e do valor da coima apli-
cável, no prazo de 30 dias a contar da notificação realizada pela AT para o efeito.

Em face do descrito importa concluir que, independentemente do prazo decorrido posterior-
mente ao termo do prazo legal para cumprir a obrigação fiscal, quando a prestação tributária não 
entregue nos cofres do Estado for de valor até € 7 500, o ilícito fiscal cometido não é o crime de 
abuso de confiança mas sim a contra-ordenação fiscal prevista no artigo 114.º do RGIT.

Quando a prestação tributária for de valor superior a € 7 500 e a mesma não tenha sido comunica-
da à AT através da respectiva declaração periódica, caso tenham decorrido mais de 90 dias após o 
termo do prazo legal para cumprir a obrigação fiscal, existe uma enorme probabilidade dos factos 
serem punidos em sede de crime de abuso de confiança. Só assim não será se a AT se convencer 
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que a infração fiscal foi cometida por conduta negligente – n.º 2 do artigo 114.º do RGIT – ou ainda 
que tenha sido cometida por comportamento doloso a intensidade deste (intenção de cometer a 
infração) seja muito fraca e o contexto factual da prática da infração tenha sido pouco grave, de-
signadamente por se tratar de um obrigado tributário que tenha um histórico de comportamento 
fiscal sem registos de comissão de infrações fiscais ou com muito poucas ocorrências.

Se a prestação tributária for de valor superior a € 7 500, independentemente do seu valor e do 
tempo decorrido sobre o prazo legal de entrega, caso esta tenha sido comunicada à AT através 
da respectiva declaração, os factos só serão punidos a título de crime de abuso de confiança se 
o contribuinte não proceder, no prazo de 30 dias a contar da notificação efectuada pela AT para 
o efeito, ao pagamento do imposto em falta, acrescido dos juros respetivos e do valor da coima 
aplicável. Se o contribuinte efectuar o pagamento nos termos descritos, a infração fiscal apenas 
será sancionada por contra-ordenação nos termos previstos no n.º 1 do artigo 114.º do RGIT.
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8. Tipologia das contra-ordenações fiscais: os tipos legais

As contra-ordenações também são um facto típico, ilícito e culposo declarado punível por lei 
tributária anterior. Porém, os seus elementos constitutivos estão conexos com obrigações fiscais 
cuja não observância é suscetível de menor censura, pelo que o legislador decidiu proceder à sua 
qualificação no quadro dos princípios aplicáveis aos ilícitos de mera ordenação social e, apenas, 
punir este tipo de infração fiscal com uma coima e, eventualmente, com sanções acessórias se a 
contra-ordenação for grave. Ao contrário do crime fiscal cujo tipo legal apenas estará preenchido 
se a conduta do infrator for dolosa, a contra-ordenação fiscal pode ser praticada através de um 
comportamento doloso ou de uma conduta meramente negligente. Não vamos agora desenvolver 
a caracterização da contra-ordenação fiscal, na medida em que nos pontos 3. e 3.2 deste manual 
foram explanados os traços caracterizadores e os princípios aplicáveis a este tipo de ilícito fiscal. 
Dada a complexidade da matéria fiscal e o amplo catálogo das obrigações tributárias a cumprir, 
facilmente um contribuinte ou obrigado tributário se vê envolvido na prática de uma infração 
fiscal, pelo que vamos enunciar, em relação a cada tipo legal, os aspetos factuais essenciais que 
concorrem para a prática de uma contra-ordenação. 

Contra-ordenações fiscais

o Recusa de entrega, exibição ou apresentação de escrita e de documentos fiscalmente rele-
vantes – artigo 113.º do RGIT;

Este tipo legal de contra-ordenação pode ocorrer quando um contribuinte ou 
outro obrigado tributário for interpelado ou instado por um funcionário da AT 
a disponibilizar documentos fiscalmente relevantes para o apuramento da sua 
situação tributária ou fiscalização das suas obrigações fiscais e dolosamente 
aquele se recusar a entregar, a exibir ou apresentar a escrita, a contabilidade ou 
outros documentos. São documentos fiscalmente relevantes os livros, demais 
documentos e respectivas versões electrónicas, indispensáveis ao apuramento e 
fiscalização da situação tributária do contribuinte.

À recusa de entrega, exibição ou apresentação de escrita, de contabilidade ou de documentos 
fiscalmente relevantes é equiparada a não permissão de livre acesso ou a utilização pelos funcio-
nários da AT, desde que devidamente credenciados, aos locais sujeitos a fiscalização de agentes 
da administração tributária, nos termos da lei – art.º 63.º da LGT.

Quando beneficiar de prazo para a exibição dos elementos e documentos fiscais, a contra-orde-
nação só se considera praticada no termo do prazo se o contribuinte não corresponder à solicita-
ção do funcionário da AT. A consumação desta contra-ordenação só ocorre por uma ação dolosa, 
circunstância que decorre do facto do contribuinte ser objecto de uma interpelação direta do 
funcionário não sendo aceitável que, neste caso, o interessado não proceda ou haja nos termos a 
que está obrigado, pelo que o não cumprimento do dever só pode decorrer de uma intenção forte 
e consciente de não apresentar os elementos que lhe foram solicitados.

Esta situação verificar-se-á quando no âmbito de um procedimento de inspecção tributária o 
contribuinte é notificado para apresentar, no prazo expressamente fixado, os elementos de es-
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crita ou documentos e não o faz ou, então, no âmbito de outro procedimento tributário em que a 
apresentação de documentos é indispensável ao apuramento da situação tributária.

o Falta de entrega da prestação tributária – artigo 114.º do RGIT;

Este tipo legal de contra-ordenação pode ocorrer quando o contribuinte ou outro obrigado tri-
butário não entregar, total ou parcialmente, pelo período até 90 dias, ou por período superior, 
desde que os factos não constituam crime de abuso de confiança, ao credor tributário a prestação 
tributária deduzida nos termos da lei.

Considera-se ainda que há falta de entrega da prestação tributária quando se verifique alguma 
das seguintes situações:

a) A falta de liquidação, liquidação inferior à devida ou liquidação indevida de imposto em 
factura ou documento equivalente, a falta de entrega, total ou parcial, ao credor tributário 
do imposto devido que tenha sido liquidado ou que devesse ter sido liquidado em factura 
ou documento equivalente, ou a sua menção, dedução ou rectificação sem observância dos 
termos legais; 

b) A falta de pedido de liquidação do imposto que deva preceder a alienação ou aquisição de bens; 

c) A falta de pedido de liquidação do imposto que deva ter lugar em prazo posterior à aqui-
sição de bens; 

d) A alienação de quaisquer bens ou o pedido de levantamento, registo, depósito ou paga-
mento de valores ou títulos que devam ser precedidos do pagamento de impostos; 

e) A falta de liquidação, do pagamento ou da entrega nos cofres do Estado do imposto que 
recaia autonomamente sobre documentos, livros, papéis e atos; 

f) A falta de pagamento, total ou parcial, da prestação tributária devida a título de pagamento 
por conta do imposto devido a final, incluindo as situações de pagamento especial por conta. 

Esta contra-ordenação pode ser praticada por comportamento doloso ou por conduta negligente. 
Estar-se-á sempre perante esta contra-ordenação quando o contribuinte que tenha procedido à 
retenção de IRS na fonte não concretize a sua entrega nos cofres do Estado, nos termos e prazos 
previstos no n.º 3 do artigo 98.º do CIRS, mas regularize a situação tributária através da entrega 
do imposto devido no prazo de 90 dias a contar do termo do prazo legal. 

Igual situação se coloca em relação ao contribuinte que não entregou à Administração Tributária 
o IVA, nos termos e prazos previstos nos artigos 29.º e 41.º do CIVA, mas que regularize a situação 
tributária no prazo de 90 dias.

Quando decorrem mais de 90 dias sobre o prazo legal, o imposto devido for de valor superior a 
€ 7 500 e não tenha sido entregue nos cofres do Estado, em princípio, estes factos serão punidos 
a título de crime de abuso de confiança, salvo se a AT considerar que o contribuinte praticou a 
conduta por comportamento negligente.

Quando esta contra-ordenação for praticada por negligência a coima mínima aplicável em pro-
cesso de contra-ordenação é igual a 15% do imposto em falta se o agente for uma pessoa singular 
e a 30% se for uma pessoa coletiva, sem que o valor da coima possa ultrapassar o valor previsto 
para a negligência nos n.ºs 1 e 2 do artigo 26.º do RGIT.

Exemplos:

a) Pessoa singular:

Imposto em falta = € 100 000 

Determinação do valor da coima mínima – € 100.000 x 15% = € 15 000
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Coima a pagar = € 15 000

Imposto em falta = € 300 000 

Determinação do valor da coima mínima – € 100 000x 15% = € 45 000

Coima a pagar = € 22 500

b) Pessoa coletiva:

Imposto em falta = € 100 000 

Determinação do valor da coima mínima – € 100 000 x 30% = € 30 000

Coima a pagar = € 30 000

Imposto em falta = € 300 000 

Determinação do valor da coima mínima – € 300 000 x 30% = € 90 000

Coima a pagar = € 45 000

o Violação de segredo fiscal – artigo 115.º do RGIT;

Este tipo legal de contra-ordenação pode ocorrer quando, por comportamento negli-
gente alguém revelar ou aproveitar segredo fiscal de que tenha conhecimento no exer-
cício das respectivas funções ou por causa delas.

Esta contra-ordenação considera-se praticada se os factos típicos resultarem de ação negligente. 
Se os factos forem praticados com dolo estar-se-á perante o crime tributário previsto no artigo 91.º 
do RGIT e não em face da contra-ordenação do artigo 115.º do RGIT. Esta contra-ordenação pode 
ser praticada por funcionário da AT ou por qualquer pessoa que no exercício das suas funções ou 
por causa delas tenha conhecimento de elementos relativos à situação tributária do contribuinte e 
que viole o direito à confidencialidade, consagrado no artigo 64.º da LGT, revelando elementos de 
natureza pessoal ou elementos referentes à capacidade contributiva do contribuinte.

o Falta ou atraso de declarações – artigo 116.º do RGIT;

Este tipo legal de contra-ordenação fiscal pode ocorrer quando o contribuinte não en-
tregar, ou entregar fora do prazo legal, a declaração que para efeitos fiscais deva ser 
apresentada a fim de que a Administração Tributária especificamente determine, avalie 
ou comprove a matéria colectável do sujeito passivo da relação jurídica tributária. 

As declarações com maior relevância fiscal e cuja não entrega preenche este tipo de contra-or-
denação são as seguintes:

a) Declaração de rendimentos modelo 3 do IRS, prevista no artigo 57.º do CIRS e que o 
contribuinte deve entregar nos prazos previstos no artigo 60.º do CIRS;

b) Declaração periódica de rendimentos modelo 22 do IRC, prevista na alínea b) do n.º 1 
do artigo 117.º do CIRC e que o contribuinte deve entregar nos termos e prazos previstos 
no artigo 120.º do CIRC;

c) Declaração periódica do IVA, prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 29.º e no artigo 
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41.º do CIVA, quando no período de tributação em causa não houver lugar à entrega de 
imposto nos cofres do Estado.

Esta contra-ordenação é materializada por um comportamento negligente do contribuinte. Se a 
conduta do contribuinte for dolosa, em princípio, estará em causa o crime de fraude fiscal pre-
visto no artigo 103.º do RGIT, salvo se a vantagem patrimonial for inferior a €   15 000, em que, 
então, os factos serão punidos pela coima prevista no artigo 116.º do RGIT, a não ser que os factos 
típicos preencham algum tipo de crime tributário.

Vamos analisar em termos concretos, qual a coima mínima a pagar por um contribuinte que não 
entregue as declarações de rendimentos do IRS e do IRC.

Exemplo:

a) Pessoa Singular

Falta de entrega da declaração modelo 3 do IRS – art.º 116.º do RGIT 

Coima mínima = € 150

b) Pessoa Coletiva

Falta de entrega da declaração modelo 22 do IRC – art.º 116.º do RGIT 

Coima mínima = € 300

o Falta ou atraso na apresentação ou exibição de documentos ou de declarações –artigo 117.º do RGIT;

Este tipo legal de contra-ordenação pode ocorrer quando se verificar:

a) A falta ou atraso na apresentação ou a não exibição, imediata ou no prazo que a lei 
ou a Administração Tributária fixarem, de declarações ou documentos para registos e 
inscrições ou actualizações;

b) A falta ou atraso na apresentação de declarações ou documentos comprovativos dos 
factos, valores ou situações constantes das declarações, documentos de transporte ou 
outros que legalmente os possam substituir, comunicações, guias, registos, ainda que 
magnéticos, ou outros documentos;

c) A não prestação de informações ou esclarecimentos que autonomamente devam ser 
legal ou administrativamente prestados à Administração Tributária;

d) A falta de apresentação, ou a apresentação fora do prazo legal, das declarações de 
início, alteração ou cessação de actividade, das declarações autónomas de cessação ou 
alteração dos pressupostos de benefícios fiscais e das declarações para inscrição em re-
gistos que a administração fiscal deva possuir;

e) A falta de exibição pública de elementos comprovativos do pagamento do imposto;

f) A falta de entrega de documentação relativa à política de preços de transferência ou 
dos elementos referentes ao processo de documentação fiscal.

Neste tipo de contra ordenação o valor da coima é diferenciado em função da natureza e fim da 
declaração ou documentação não entregue ou entregue fora do prazo legal, porém, a determi-
nação da coima é efectuada da mesma forma em todas as situações. Para demonstrar a diferença 
entre o valor da coima quando o infrator é uma pessoa singular ou uma pessoa coletiva, vamos 
exemplificar com a declaração de início de actividade.

Exemplo:

a) Pessoa singular

Declaração de início de actividade – nº 2 do art.º 117.º do RGIT
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Coima mínima = € 300

b) Pessoa coletiva

Declaração de início de actividade – nº 2 do art.º 117.º do RGIT

Coima mínima = € 600

o Falsificação, viciação e alteração de documentos fiscalmente relevantes – artigo 118.º do RGIT;

Este tipo legal de contra-ordenação ocorre quando alguém, dolosamente falsificar, vi-
ciar, ocultar, destruir ou danificar elementos fiscalmente relevantes ou utilizar, alte-
rar ou viciar programas, dados ou suportes informáticos, necessários ao apuramento e 
fiscalização da sua situação tributária, com o objetivo de obter vantagens patrimoniais 
suscetíveis de causarem diminuição das receitas tributárias.

Esta contra-ordenação é praticada exclusivamente por comportamento doloso, pois, a prática 
dos factos que a constituem e o fim que visam é incompatível ou desadequada com uma ação 
meramente negligente. Assim, estar-se-á perante este tipo de contra-ordenação se os factos tí-
picos não preencherem o tipo legal de fraude fiscal. Tal ocorrerá se, não obstante se tratar de um 
comportamento doloso, a gravidade dos factos e da culpa do agente do ilícito não for muito grave 
ou se a vantagem patrimonial for de valor inferior € 15 000. A moldura sancionatória deste tipo 
de contra-ordenação é bastante gravosa, sendo variável entre € 750 e € 37 500 para as pessoas 
singulares. Se o agente da infração for uma pessoa coletiva os valores aumentam para o dobro – 
n.º 4 do artigo 26.º do RGIT. Se da infração praticada não resultar imposto a liquidar, os limites 
das coimas são reduzidos a metade.

o Omissões e inexactidões nas declarações ou em outros documentos fiscalmente relevantes 
– artigo 119.º do RGIT;

Este tipo legal de contra-ordenação pode ocorrer quando se verificar:

a) Omissões ou inexactidões relativas à situação tributária praticadas nas declarações, 
bem como nos documentos comprovativos dos factos, valores ou situações delas cons-
tantes, incluindo as praticadas nos livros de contabilidade e escrituração, nos docu-
mentos de transporte ou outros que legalmente os possam substituir ou noutros docu-
mentos fiscalmente relevantes que devam ser mantidos, apresentados ou exibidos;

b) Inexactidões ou omissões praticadas nas declarações ou fichas para inscrição ou ac-
tualização de elementos do número fiscal de contribuinte das pessoas singulares.

Ao contrário da contra-ordenação do artigo 118.º do RGIT, esta contra-ordenação pode ser prati-
cada por comportamento doloso ou por conduta negligente, aliás, esta é a contra-ordenação que, 
seguramente, mais vezes é referenciada pelos inspectores tributários nos autos de notícia que 
levantam em resultado do exercício das suas funções inspectivas. Com efeito, facilmente os con-
tribuintes cometem erros, omissões ou inexactidões nas declarações e na demais documentação 
ou elementos de escrita. Os erros, omissões ou inexactidões podem resultar de erros de cálculo 
ou de escrita, da aplicação incorrecta dos normativos legais ou de imperfeita qualificação jurídico 
tributária dos factos e das operações económicas.

Este tipo de contra-ordenação estará preenchido se os factos não constituírem crime de fraude 
fiscal, situação que se verificará sempre que a vantagem patrimonial obtida for inferior a € 15 
000,quando a ação do agente da infração resultar de conduta negligente, ou, ainda que seja dolo-
sa, a gravidade dos factos e culpa do contribuinte for de gravidade diminuta.

A moldura sancionatória prevista nesta contra-ordenação também é gravosa – é variável entre 
€ 375 e € 22 500 para as pessoas singulares – sendo reduzida a um quarto no caso de não haver 
imposto a liquidar.
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o Omissões ou inexactidões nos pedidos de informação vinculativa – artigo 119.º-A do RGIT;

Este tipo legal de contra-ordenação ocorre quando se verificarem omissões ou inexactidões rela-
tivas aos atos, factos ou documentos relevantes para a apreciação de pedidos de informação vin-
culativa, requeridas, com caráter de urgência, nos termos do artigo 68.º da Lei Geral Tributária.

Se o contribuinte, pessoa singular ou pessoa coletiva, requerer, nos termos do artigo 68.º da LGT, 
à Administração Tributária a prestação de informação vinculativa, com caráter de urgência, e 
a AT no âmbito do procedimento conducente à prestação da informação verificar que existem 
omissões ou inexactidões na actuação do requerente, iniciará a instauração de procedimento 
contra-ordenacional para efeitos de sancionamento do comportamento do contribuinte nos ter-
mos deste artigo 119.º-A do RGIT. A tipificação destes factos como contra-ordenação resulta da 
circunstância da Administração Tributária ficar vinculada à informação prestada e não poder 
agir de forma diversa, salvo em cumprimento de decisão judicial – n.º 14 do artigo 68.º da LGT. 
Daí que seja exigido, designadamente quando o pedido de prestação de informação é feito com 
caráter de urgência, ao contribuinte um especial dever de colaboração e de cooperação para com 
os serviços da Administração Tributária.

o Inexistência de contabilidade ou de livros fiscalmente relevantes – artigo 120.º do RGIT;

Esta contra-ordenação pode ocorrer quando a Administração Tributária verificar que:

a) O contribuinte que, nos termos da lei fiscal, estiver obrigado a ter determinados ele-
mentos de escrita para efeitos de apuramento, fiscalização ou controlo da sua situação 
tributária, não os possui;

b) A inexistência de elementos do modelo de exportação de ficheiros, obrigatórios por 
força da lei, bem como de livros, registos e documentos com eles relacionados, qualquer 
que seja a respectiva natureza.

Uma vez verificada esta contra-ordenação relativa à inexistência destes elementos de escrita, o 
contribuinte (infrator) é notificado para proceder à sua organização no prazo designado pelos 
serviços da AT, que não pode ser inferior a 10 dias nem superior a 30 dias, com a indicação de que 
se não o fizer será punido não só com a coima prevista para este tipo de contra-ordenação – ar-
tigo 120.º do RGIT – mas também será sancionado pela prática da contra-ordenação prevista no 
artigo 113.º do RGIT.

o Não organização da contabilidade de harmonia com as regras de normalização contabilística 
e atrasos na sua execução – artigo 121.º do RGIT;

Este tipo legal de contra-ordenação ocorre quando:

a) O contribuinte não tiver os seus elementos de escrita ou a contabilidade organizada 
de harmonia com as regras de natureza contabilística aplicáveis, ou

b) Existir atraso na execução da contabilidade, na escrituração de livros ou na elabora-
ção de outros elementos de escrita, ou de registos, por período superior ao previsto na 
lei fiscal.

Os factos serão punidos pela moldura sancionatória prevista nesta contra-ordenação se não fo-
rem puníveis por crime fiscal ou por contra-ordenação mais grave, por exemplo pelo crime de 
fraude fiscal ou pela contra-ordenação prevista no artigo118.º do RGIT.

Esta contra-ordenação estará preenchida se o atraso na execução da contabilidade for superior a 
90 dias, contados do último dia do mês a que as operações respeitarem, conforme previsto no n.º 
3 do artigo 123.º do CIRC.

Se tal se verificar o contribuinte é notificado pelos serviços da AT para regularizar a escrita em pra-
zo a designar, em regra, pelo inspector tributário, não podendo ser inferior a 10 dias nem superior 
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a 30 dias, com a indicação de que, se não o fizer, será punido pela prática desta contra-ordenação e 
cumulativamente com a coima referente à contra-ordenação prevista no artigo 113.º do RGIT.

o Falta de apresentação, antes da respectiva utilização, dos livros de escrituração – artigo 122.º 
do RGIT;

Este tipo legal de contra-ordenação ocorre quando se verificar a falta de apresentação, 
no prazo legal e antes da respectiva utilização, de livros, registos ou outros documentos 
relacionados com a contabilidade ou exigidos na lei.

Este tipo de contra-ordenação terá caído em desuso em resultado da simplificação e alterações 
que se registaram nesta matéria, as quais produziram alterações na lei quanto ao tipo de livros a 
usar e quanto aos formalismos a observar.

Se o contribuinte não conservar em boa ordem os documentos, no prazo estabelecido na lei fis-
cal, designadamente o prazo de 10 anos previsto no n.º 4 do artigo 123.º do CIRC e no artigo 52.º 
do CIVA, praticará a contra-ordenação definida no artigo 122.º do RGIT.

o Violação do dever de emitir ou exigir recibos ou facturas – artigo 123.º do RGIT

Este tipo legal de contra-ordenação ocorre quando: 

a) O contribuinte que exerça uma actividade económica não proceda à passagem de re-
cibos ou facturas ou realize a sua emissão fora dos prazos legais, nos casos em que a lei o 
exija, designadamente nos termos previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 29.º do CIVA; 

b) Não for exigida, nos termos da lei, a passagem ou emissão de facturas ou recibos, ou 
a sua não conservação pelo período de tempo previsto na lei.

Esta contra-ordenação verifica-se quando os contribuintes que tenham de emitir recibos ou factu-
ras, nos termos previstos no artigo 115.º do CIRS, que deve ser articulado com a norma da alínea b) 
do n.º 1 do artigo 29.º e artigo 36.º do CIVA, não o façam. Também cometem esta contra-ordenação 
as pessoas que adquiram bens ou serviços comercializados ou prestados por aqueles sujeitos pas-
sivos. Esta contra-ordenação assume grande relevância no contexto das medidas contra a fraude e 
evasão fiscais. Todavia, como instrumento punitivo tem muito pouca expressão dada a dificuldade 
que existe na fiscalização e verificação dos factos constitutivos deste tipo de contra-ordenação.

o Falta de designação de representantes – artigo 124.º do RGIT;

Este tipo legal de contra-ordenação ocorre quando se verificar:

a) A falta de designação de uma pessoa com residência, sede ou direção efectiva em ter-
ritório nacional para representar, perante a Administração Tributária, as entidades não 
residentes neste território, bem como as que, embora residentes, se ausentem do terri-
tório nacional por período superior a seis meses, no que respeita a obrigações emergen-
tes da relação jurídico tributária, 

b) Na designação de representante exista omissão expressa da aceitação;

c) O representante fiscal do não residente, quando pessoa diferente do gestor de bens 
ou direitos, não obtiver ou não apresentar à Administração Tributária a identificação do 
gestor de bens ou direitos, sempre que solicitado para o efeito.

Esta contra-ordenação estará preenchida quando não for cumprida a obrigação legal prevista no 
artigo 130.º do CIRS, no artigo 126.º do CIRC e no artigo 30.º do CIVA.

o Pagamento indevido de rendimentos – artigo 125.º do RGIT;

Este tipo legal de contra-ordenação ocorre quando se verificar:

a) O pagamento ou colocação à disposição dos respetivos titulares de rendimentos su-
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jeitos a imposto, com cobrança mediante o sistema de retenção na fonte, sem que aque-
les façam a comprovação do seu número fiscal de contribuinte; 

b) A falta de retenção na fonte relativa a rendimentos sujeitos a esta obrigação, quando 
se verifiquem os pressupostos legais para a sua dispensa total ou parcial mas sem que, 
no prazo legalmente previsto, tenha sido apresentada a respectiva prova.

o Pagamento ou colocação à disposição de rendimentos ou ganhos conferidos por ou asso-
ciados a valor mobiliários – artigo 125.º-A do RGIT;

Este tipo legal de contra-ordenação ocorre quando se verificar o pagamento ou coloca-
ção à disposição de rendimentos ou ganhos conferidos ou associados a valores mobili-
ários, quando a aquisição destes tenha sido realizada sem a intervenção das entidades 
referidas nos artigos 123.º e 124.º do CIRS, e previamente não tenha sido feita prova pe-
rante as entidades que intervenham no respetivo pagamento ou colocação à disposição 
da apresentação da declaração a que se refere o artigo 138.º do CIRS.

o Inexistência de prova da apresentação da declaração de aquisição e alienação de ações e 
outros valores mobiliários ou da intervenção de entidades relevantes - artigo 125.º-B do RGIT;

Este tipo legal de contra-ordenação ocorre quando se verificar a inexistência de pro-
va, de que foi apresentada a declaração a que se refere o artigo 138.º do CIRS, perante 
as entidades referidas no n.º 3 daquele artigo, ou que a aquisição das ações ou valores 
mobiliários foi realizada com a intervenção das entidades referidas nos artigos 123.º e 
124.º do CIRS.

o Transferência para o estrangeiro de rendimentos sujeitos a tributação – artigo 126.º do RGIT;

Este tipo de contra-ordenação ocorre quando se verificar a transferência para o estran-
geiro de rendimentos sujeitos a imposto, obtidos em território português por entidades 
não residentes, sem que se mostre pago ou assegurado o imposto que for devido. 

Quando não forem observadas, nas situações aplicáveis, as regras previstas no artigo 94.º do 
CIRC e no artigo 71.º do CIRS, poder-se-á estar perante a comissão desta contra-ordenação.

o Impressão de documentos por tipografias não autorizadas – artigo 127.º do RGIT;

Este tipo de contra-ordenação ocorre quando se verificar:

a) A impressão de documentos fiscalmente relevantes por pessoas ou entidades não au-
torizadas para o efeito, sempre que a lei o exija;

b) O fornecimento de documentos fiscalmente relevantes por pessoas ou entidades au-
torizadas sem observância das formalidades legais.

Esta contra-ordenação será praticada caso os contribuintes não observarem os requisitos legais 
impostos pelos normativos dos artigos 8.º, 9.º e 10.º do Regime de Bens em Circulação, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 147/2003, de 11 de Julho, no tocante à impressão e aquisição de documentos. 

o Falsidade informática e software certificado – artigo 128.º do RGIT;

Este tipo legal de contra-ordenação ocorre quando se verificar: 

a) Que alguém criou, cedeu ou transaccionou programas informáticos, concebidos com 
o objetivo de impedir ou alterar o apuramento da situação tributária do contribuinte;

b) A aquisição ou utilização de programas ou equipamentos informáticos de factura-
ção, que não estejam certificados nos termos do n.º 9 do artigo 123.º do Código do IRC, 
designadamente quando não for observada a regulamentação prevista na Portaria n.º 
363/2010, de 23 de Junho.
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Este tipo legal de contra-ordenação estará preenchido se os factos praticados pelos respetivos 
agentes não constituírem um tipo legal de crime tributário ou fiscal.

o Violação da obrigação de possuir e movimentar contas bancárias – artigo 129.º do RGIT.

Este tipo legal de contra-ordenação ocorre quando se verificar a falta de conta bancária 
ou a falta de realização de movimentos pela conta bancária nos casos legalmente pre-
vistos ou, ainda, a realização de pagamento através de meios diferentes dos legalmente 
previstos.

Esta contra-ordenação é praticada quando os contribuintes não observarem os normativos pre-
vistos no artigo 63.º-C da LGT, na redacção introduzida pela Lei n.º 20/2012, de 14 de Maio.
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9. Processo penal tributário

O processo penal tributário é o processo que tem por finalidade a investigação dos ilícitos fiscais 
de natureza criminal. A primeira fase do processo penal tributário denomina-se inquérito, cuja 
direção cabe ao Ministério Público, assistido por órgãos de polícia criminal.

O processo penal tributário tem por fim o exercício da ação penal o qual, nos termos do n.º 1 do 
artigo 219.º da CRP, pertence em exclusivo ao Ministério Público, a quem compete colaborar com 
o tribunal na descoberta da verdade e na realização do direito.

O inquérito compreende o conjunto de diligências que visam investigar a existência de um crime, 
determinar os seus agentes e a responsabilidade deles e descobrir e recolher provas no sentido 
de decidir deduzir acusação contra as pessoas indiciadas pela prática do crime. Em alternativa, o 
Ministério Público, a quem compete deduzir a acusação, pode vir a decidir-se pelo arquivamento 
do inquérito em virtude de:

a) ter recolhido prova bastante de não ter sido praticado qualquer crime, ou 

b) da prova recolhida não ser suficiente para sustentar a acusação.

É através do inquérito, cuja regulação consta no Código de Processo Penal (CPP), que são prati-
cados os atos de investigação tendentes a determinar se o ilícito fiscal praticado pelo agente é ou 
não algum dos tipos de crime tributário / fiscal previsto no RGIT.

Processo Penal Fiscal

Exercício da ação Penal Art.º 219.º da CRP Crimes Fiscais

Ministério Público

Delega nos órgãos de 
Polícia Criminal

Órgãos da Administração 
Tributária

DCIAP

DIAP

Procurador da República

Restantes Comarcas

Exemplo: Loures, Mafra, Torres Vedras, etc...

Polícia Judiciária
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9.1 A instauração do inquérito

O processo de inquérito deve ser instaurado logo que seja obtida a notícia do crime, a qual é ob-
tida por conhecimento próprio do Ministério Público ou dos órgãos da Administração Tributária, 
por intermédio dos órgãos de polícia criminal ou dos agentes tributários e, ainda, mediante, de-
núncia – n.º 1 do artigo 35.º do RGIT.

Aos órgãos da Administração Tributária cabe, durante o inquérito, os poderes que o Código de 
Processo Penal atribui aos órgãos de polícia criminal, presumindo-se-lhes delegada a prática de 
atos que o Ministério Público pode atribuir àqueles órgãos. São órgãos de polícia criminal todas as 
entidades e agentes policiais a quem caiba levar a efeito quaisquer atos ordenados por uma auto-
ridade judiciária, sendo esta compreendida pelo juiz, o juiz de instrução ou o Ministério Público, 
cada um relativamente aos atos processuais que cabem na sua competência.

Aos órgãos de polícia criminal compete coadjuvar as autoridades judiciárias com vista à realização 
das finalidades do processo de inquérito. Os funcionários da Administração Tributária que exerçam 
funções na área da investigação criminal fiscal é nesta qualidade que desenvolvem a sua actuação.

Em regra, o processo de inquérito é instaurado com base em auto de notícia – artigo 57.º do RGIT 
e artigo 243.º do CPP –, mas também o pode ser com base em participação ou denúncia.

O inquérito criminal é instaurado nos serviços da Administração Tributária ou do Ministério 
Público. Os atos de inquérito são praticados pelos órgãos da Administração, designadamente o 
Diretor de Finanças com jurisdição na área onde tiver sido cometido o crime fiscal ou na Di-
reção de Serviços de Inspecção Tributária (actual Unidade dos Grandes Contribuintes (UGC) – 
Decreto-Lei n.º 118/2011, de 15 de Dezembro, e artigo 34.º da Portaria n.º 320-A/2011, de 30 de 
Dezembro), ou na Direção de Serviços de Investigação da Fraude e de Ações Especiais (DSIFAE). 
Na investigação criminal fiscal as Direções de Finanças têm uma competência territorial delimi-
tada pela jurisdição fiscal, a qual é definida em função do lugar da prática do crime - artigo 5.º do 
RGIT - e da localização territorial do domicílio/sede do agente do crime. A UGC e a DSIFAE têm 
competência nacional, podendo investigar crimes fiscais independentemente do lugar em que 
tenham sido cometidos ou da localização do domicílio/sede do respetivo agente, desde que sejam 
indiciados por estas no âmbito do exercício das suas atribuições.

A Lei da Organização da Investigação Criminal – Lei nº 49/2008, de 27 de Agosto, no seu artigo 
7.º, n.º 4, alínea a) – atribuiu competência à Polícia Judiciária para a investigação criminal fiscal 
referente a crimes tributários de valor superior a € 500 000.

Quando o processo de inquérito for instaurado nos serviços da Administração Tributária, nos 
termos do n.º 3 do artigo 40.º do RGIT, uma vez consumada a instauração, estes devem de ime-
diato comunicá-la ao Ministério Público.

Processo Penal Tributário

Processo de Inquérito

Auto de Notícia
Paricipação

Denúncia

Competência

Diretor de Finanças
Diretor da DSIT (UGC)

Diretor da DSIFAE
Art.º 41.º do RGIT

Excepto se for apresentado 
processo fiscal gracioso ou 

de contencioso

Conclusão
Prazo de 8 mesesInvestigação Criminal

Encerramento do Inquérito
Art.º 42.º do RGIT
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9.2 A constituição de arguido

A Constituição da República Portuguesa consagra o princípio da presunção de inocência, pelo 
que toda a pessoa indiciada pela prática de um crime se presume inocente até ao trânsito em jul-
gado da sentença de condenação – n.º 2 do artigo 32.º da CRP.

Nesta medida, é assegurado aos indiciados pela prática de crimes um acervo de direitos e ga-
rantias, que passa pelo direito a escolher defensor e a ser por ele assistido em todos os atos do 
processo, especificando a lei os casos e as fases em que a assistência por advogado é obrigatória.

Os atos de investigação têm de ser desenvolvidos num quadro de legalidade e em função de cri-
térios de estrita objectividade, sendo indispensável que as pessoas suspeitas de terem cometido o 
crime sejam constituídas como arguido no sentido de poderem invocar os seus direitos proces-
suais, o que implica que também tenham deveres processuais – artigo 61.º do CPP.

A constituição de arguido é obrigatória quando corra inquérito contra pessoa determinada em 
relação à qual haja suspeita fundada da prática de crime. Os órgãos da Administração Tributária, 
na qualidade de órgãos de polícia criminal, podem proceder à constituição de arguido, a qual se 
opera através da comunicação, oral ou por escrito, feita ao visado de que a partir desse momento 
deve considerar-se arguido num processo penal, bem como lhe devem ser indicados e explica-
dos os direitos e deveres que nessa qualidade passam a caber-lhe. Aquando da constituição de 
arguido, em regra, é aplicada uma medida de coacção que no processo de inquérito por crime 
fiscal, geralmente, é o TIR – Termo de Identificação e Residência – artigo 196.º do CPP, e a referida 
diligência implica a entrega, sempre que possível, no próprio ato, de documento de que constem 
a identificação do processo e do defensor, se este tiver sido nomeado, e os direitos e deveres pro-
cessuais do arguido.

A constituição de arguido feita pelos órgãos de polícia criminal carece de validação no prazo de 
10 dias, razão pela qual o órgão da Administração Tributária com competência para o inquérito 
tem de fazer, nos termos do artigo 58.º do CPP, esta comunicação ao Ministério Público.

No âmbito do processo de inquérito por crime fiscal são constituídos arguidos os agentes do cri-
me, e quando estes forem uma pessoa coletiva, sociedade ou entidade fiscalmente equiparada, 
em face da responsabilidade penal decorrente do n.º 1 do artigo 7.º do RGIT, é constituída arguida 
a pessoa coletiva, na pessoa do seu legal representante, e são constituídos arguidos as pessoas 
que tenham agido em nome da pessoa coletiva, nos termos previstos no artigo 6.º do RGIT – n.º 3 
do artigo 7.º do RGIT.

Os técnicos oficiais de contas, desde que não tenham exercido funções de administração, ge-
rência ou gestão, e não tenham tido participação activa nos atos de execução do crime, de modo 
a que possam ser considerados co-autores ou comparticipantes, não são constituídos arguidos, 
serão, eventualmente, em face das suas responsabilidades de natureza técnica contabilística e 
fiscal, inquiridos no processo de inquérito fiscal a título de testemunhas. Não lhes serão assaca-
das outras responsabilidades salvo se existirem indícios de comportamento doloso na prática da 
infração fiscal.

9.3 Os atos de investigação e encerramento do inquérito

Os atos de investigação têm por fim praticar diligências processuais com vista à recolha de pro-
vas no sentido de descobrir a verdade sobre os factos e prosseguir os fins do inquérito, através 
de exame das pessoas, dos lugares e das coisas, e que no caso do crime fiscal implica o exame de 
elementos de natureza contabilística e financeira, bem como a análise operações económicas, 
sendo muitas vezes extremamente difícil obter provas suficientes para demonstrar a actuação 
ilícita dos obrigados tributários. No domínio do processo penal são admissíveis todos os meios de 
prova que não forem proibidos por lei, pelo que a recolha de elementos de prova pode implicar, 
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designadamente, a apreensão de documentos, a realização de revistas e buscas, a recolha de de-
poimentos dos arguidos e de testemunhas, a derrogação de sigilo bancário, ou outras que se mos-
trem idóneas e adequadas a provar os factos. Os atos de investigação ou de inquérito realizados 
pelos órgãos da Administração Tributária, na qualidade de órgãos de polícia criminal, devem es-
tar concluídos no prazo máximo de oito meses a contar da data da obtenção da notícia do crime.

Uma vez concluídas as investigações, o órgão da Administração Tributária com competência de-
legada no inquérito procede à elaboração de um parecer fundamentado, no qual faz uma análise 
sistemática de natureza técnica e jurídica e, tendo por base os elementos probatórios, formula 
uma proposta de decisão para remessa ao Ministério Público juntamente com os autos de inqué-
rito – artigo 42.º do RGIT.

O Ministério Público na sequência da recepção dos autos de inquérito pode determinar que sejam 
praticados mais atos de investigação ou, então, pode deduzir acusação contra as pessoas que no 
inquérito foram identificadas como autores do crime. Outra decisão possível é o arquivamento 
do inquérito com fundamento na inexistência de elementos suficientes para suportar a acusação.

Caso seja deduzida acusação o processo evolui para a fase de julgamento – artigo 311.º do CPP, 
salvo se o arguido requerer a abertura de instrução, sendo esta fase facultativa, isto é, só existe 
se for requerida e visa a comprovação judicial da decisão de deduzir acusação ou de arquivar o 
inquérito em ordem a submeter ou não a causa a julgamento – Artigo 286.º do CPP.

Nos serviços da Administração Tributária o encerramento do inquérito ocorre com a elaboração 
do parecer final e a remessa do processo ao Ministério Público, porém, os atos de investigação 
não devem ser concluídos e encerrado o inquérito, caso seja intentado procedimento tributário 
ou processo judicial tributário em que se discuta a situação tributária de cuja definição dependa 
a qualificação criminal dos factos, suspendendo-se, neste caso, o prazo de oito meses legalmente 
previsto para a execução dos atos de inquérito – artigo 42.º do RGIT.

9.4 A suspensão do processo penal tributário

A criminalização dos ilícitos fiscais reveste importância fundamental no contexto do combate 
à fraude e evasão fiscais. Daí que a investigação dos crimes fiscais deva ser realizada de forma 
objectiva, rigorosa e sistemática, em ordem a obter a condenação dos agentes dos ilícitos mais 
graves e danosos para o património financeiro do Estado. O insucesso da investigação criminal 
fiscal tem efeitos perversos, porquanto pode induzir a perceção de que o crime compensa e que os 
infratores tarde ou nunca são punidos. Nos últimos anos, a investigação criminal fiscal tem tido 
avanços significativos e os resultados obtidos têm contribuído para reforçar a perceção de que o 
sistema fiscal é mais justo e equitativo, porém, os níveis de fraude e evasão entre nós ainda são 
muito acentuados, havendo ainda um longo caminho a percorrer neste domínio. Não obstante 
esta realidade, em termos de estrutura sistemática a investigação criminal fiscal cede perante a 
prioridade da definição da situação tributária do contribuinte indiciado como agente de ilícito 
fiscal criminal. Com efeito, no artigo 47.º do RGIT, o legislador consagrou a prioridade da defi-
nição da situação tributária ao estabelecer que, em caso de pendência de processo de impugna-
ção judicial ou de oposição à execução em que se discuta a situação tributária de cuja definição 
dependa a qualificação criminal dos factos imputados, o processo penal tributário fica suspenso 
até transitar em julgado as sentenças proferidas naqueles processos – artigo 47.º do RGIT – e que 
estas constituem caso julgado para o processo penal tributário relativamente às questões nelas 
decididas e nos precisos termos em que o foram – artigo 48.º do RGIT.

Esta opção de dar prioridade à definição da situação tributária é perceptível no quadro de um sis-
tema jurídico que se pretende unitário e eficaz, mas é questionável em termos de eficácia da ação 
de investigação criminal, designadamente em relação aos comportamentos muito gravosos e de 
grande danosidade social, mormente quando a criminalidade fiscal é muito complexa e tem forte 
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impacto na corrosão das receitas tributárias. As autoridades de investigação criminal fiscal estão 
conscientes desta factualidade e através da sua ação visam tornar efectivo, real e preventivo o 
combate contra a fraude fiscal, de modo a induzir nos agentes económicos condutas direcciona-
das para o integral cumprimento das obrigações tributárias.

9.5 A dispensa e atenuação especial da pena

Não obstante a especificidade da criminalidade fiscal, à semelhança do que acontece no Código 
Penal, o legislador consagrou no RGIT o instituto da dispensa e da atenuação especial da pena, 
mecanismo que apresenta aspetos muito positivos para o agente de um crime fiscal de reduzida 
gravidade.

A dispensa da pena conduz ao arquivamento do processo penal fiscal – Artigo 44.º do RGIT.

A pena pode ser dispensada se o crime for punível com pena de prisão igual ou inferior a três 
anos, o agente repuser a verdade sobre a situação tributária e se verifiquem os pressupostos se-
guintes:

a) A ilicitude do facto e a culpa do agente não forem muito graves;

b) A prestação tributária e demais acréscimos legais tiverem sido pagos, ou tiverem sido res-
tituídos os benefícios injustificadamente obtidos, até à dedução da acusação;

c) À dispensa da pena se não opuserem razões de prevenção.

Verificados estes pressupostos, e se o crime admitir a aplicabilidade do instituto da dispensa da 
pena, ouvida a Administração Tributária e com a concordância do juiz de instrução, o Ministério 
Público pode decidir-se pelo arquivamento do processo – artigo 44.º do RGIT.

Assim, se estiver em curso um processo penal em virtude da prática de um crime de fraude fis-
cal simples ou de abuso de confiança, caso o contribuinte até à dedução da acusação proceda à 
reposição da verdade fiscal, isto é, proceda ao pagamento do imposto e demais acréscimos legais 
conexos com os factos em investigação, pode ser dispensada a pena e o processo ser arquivado, 
evitando, assim, uma condenação em pena de multa ou em pena efectiva de prisão.

Quando o processo penal se encontrar já em fase de julgamento, a pena não poderá ser dispen-
sada, porém, mediante a verificação dos mesmos pressupostos legais, pode a pena ser especial-
mente atenuada – n.º 2 do artigo 22.º do RGIT. 

Nos termos do artigo 73.º do CP a atenuação especial da pena implica a redução da moldura san-
cionatória, quer de multa quer de prisão, prevista para o ilícito criminal fiscal em causa. 

Por fim, e a título de exemplo, sublinha-se que o instituto da dispensa e da atenuação especial da 
pena não é aplicável ao crime de fraude fiscal qualificado – artigo 104.º do RGIT – e ao crime de 
abuso de confiança qualificado – n.º 5 do artigo 105.º do RGIT, visto que ambos são puníveis com 
pena de prisão superior a três anos.

Estes normativos permitem a racionalização económica da investigação criminal fiscal, bem 
como possibilitam a obtenção de resultados concretos na investigação e a rápida conclusão dos 
processos, pelo que deve ser feita uma efectiva e eficaz utilização destes mecanismos.

9.6 A prescrição do procedimento criminal

O artigo 21.º do RGIT estabelece que o procedimento criminal prescreve no prazo de cinco anos 
a contar da prática do facto tipo e ilícito. Isto é, a contar da comissão da infração fiscal, a Ad-
ministração Tributária tem cinco anos para detectar a infração e agir criminalmente contra os 
respetivos agentes, podendo mesmo o prazo ser reduzido a quatro anos se a infração depender da 
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liquidação do tributo – n.º 3 do artigo 21.º do RGIT. Porém, importa ter em atenção a norma do n.º 
2 do artigo 21.º do RGIT, a qual pode representar uma extensão do prazo de prescrição do proce-
dimento criminal, visto que a remissão direta para o Código Penal conduz à aplicação da norma 
da alínea b) do n.º1 do artigo 118.º do CP, e que determina a extensão do prazo de prescrição do 
procedimento criminal a 10 anos nos casos em que o crime tributário / fiscal é punido com uma 
pena de prisão até oito anos, o que acontece na burla tributária – artigo 87.º do RGIT – e na fraude 
qualificada – artigo 104.º do RGIT. 

Por força do n.º 4 do artigo 21.º do RGIT verifica-se que o prazo de prescrição do procedimento 
criminal se suspende caso o processo penal tributário se encontre suspenso a aguardar o trân-
sito em julgado de sentença proferida em processo judicial tributário ou decisão definitiva em 
procedimento tributário, no âmbito dos quais se discuta a situação tributária do contribuinte e a 
qualificação dos factos dependa das referidas decisões.

Aquela disposição do artigo 21.ºdo RGIT permite a aplicação dos artigos 120.º e 121.º do Código Pe-
nal, os quais determinam, respectivamente, a suspensão e a interrupção do prazo de prescrição 
do procedimento criminal. 

Por exemplo, a norma da alínea a) do n.º 1 do artigo 121.º do CP determina que a constituição de 
arguido interrompe o prazo de prescrição do procedimento criminal, o que significa que o prazo 
de prescrição aplicável ao tipo de crime em causa se começa a contar de novo a partir da data da 
diligência de constituição de arguido do agente do crime.

Porém, este efeito é atenuado pela norma do n.º 3 do artigo 121.º do CP que prescreve o seguinte: “(…), 
a prescrição do procedimento criminal tem sempre lugar quando, desde o seu início e ressalvado o 
tempo de suspensão, tiver decorrido o prazo normal de prescrição acrescido de metade. (…)”.

A prescrição do procedimento criminal tem por consequência que a investigação está condenada 
ao insucesso, uma vez que o agente do ilícito já não será condenado e, caso o seja, poderá invocar 
a prescrição do procedimento para se furtar ao cumprimento da pena. 
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Processo Penal Fiscal - Inquérito

Administração Tributária

Encerramento - parecer

Ministério Público

Novos atos de inquérito

Abertura de instrução

Decisão Instrutrória

Pronúncia Não pronúncia

Julgamento Arquivamento

Acusa Arquiva

Fase facultativa Arguido assistente
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10. O mecanismo do direito à redução das coimas

O mecanismo do direito à redução da coima consubstancia uma garantia dos contribuintes, que 
se traduz no direito de pagar uma coima mínima, sempre que o contribuinte, não obstante não 
ter cumprido atempadamente a obrigação tributária a que estava adstrito, toma a iniciativa de re-
gularizar a situação tributária, entregando a declaração fiscal ou a prestação tributária em falta.

Em função da sua actividade económica ou profissional, o contribuinte, pessoa singular 
ou pessoa coletiva, possui um determinado enquadramento jurídico tributário que lhe im-
põe o cumprimento de um acervo de obrigações tributárias, umas de natureza acessória 
e outras que se materializam no pagamento de tributos. A inobservância das disposições 
legais que estabelecem estas obrigações ou o seu deficiente cumprimento implica a prática 
de ilícitos fiscais cujos factos constitutivos podem ser qualificados como preenchendo um 
tipo legal de crime ou um tipo legal de contra-ordenação. Cada tipo legal de crime ou de 
contra-ordenação tem uma tipologia específica a cuja caracterização já se procedeu nos 
pontos 7 e 8 deste manual.

O conceito de infração tributária ínsito no artigo 2.º do RGIT prescreve que “constitui infração 
tributária todo o facto típico, ilícito e culposo declarado punível por lei tributária anterior”.

Detectada a infração tributária, um trabalhador ou agente da administração, com competência 
para o efeito, procede ao levantamento do auto de notícia para posterior instauração do processo 
de contra-ordenação, sempre que o ilícito não tenha natureza criminal. 

Na esteira do instituto do pagamento espontâneo da multa previsto no artigo 7.º do Código de 
Processo das Contribuições e Impostos (CPCI), o legislador, na sequência da reforma fiscal do 
fim dos anos oitenta, criou a figura do direito à redução das coimas, tendo na alínea e) do artigo 
19.º do Código de Processo Tributário (CPT), qualificado este direito como uma garantia dos con-
tribuintes. De salientar que, apesar do CPT ter entrado em vigor no dia 1 de Julho de 1991 - n.º1 
do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 154/91, de 23 de Abril - o regime relativo ao direito à redução 
das coimas, previsto nas normas dos artigos 25.º a 30.º do CPT, entrou imediatamente em vigor, 
concretamente, no dia 24 de Abril de 1991. Actualmente, o regime do direito à redução de coimas 
está previsto e regulado nos artigos 29.º a 31.º do Regime Geral das Infrações Tributárias (RGIT), e 
reveste uma importância fulcral, na medida em que permite aos contribuintes faltosos a supres-
são da situação de ilicitude através do pagamento de uma coima mínima.

O mecanismo do direito à redução da coima pressupõe a espontaneidade do contribuinte, ou 
seja, exige que este por sua própria iniciativa, proceda à regularização da situação tributária. A 
regularização da situação tributária consiste na entrega da declaração ou da prestação tributária 
que deram origem à infração fiscal – n.º 3 do artigo 30.º do RGIT.

O artigo 29.º do RGIT consagra três situações de direito à redução da coima, cuja diferenciação 
está diretamente correlacionada com o tempo decorrido entre o momento da prática da infração 
e a data da regularização da situação tributária. É característica comum às três situações que o 
ilícito fiscal tenha sido o resultado de uma ação negligente do contribuinte, em que a gravidade 
do facto e a culpa do agente é pouco intensa.
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O mecanismo do direito à redução da coima só pode funcionar caso se verifiquem as condições 
seguintes:

a) Não pode ter sido instaurado processo de contra-ordenação referente à infração em causa;

b) Não pode ser sido levantado auto de notícia, recebida participação ou denúncia, e;

c) Não pode ter sido iniciado procedimento de inspecção tributária.

Estas condições são comuns às alíneas a), b) e c) do n.º 1 do artigo 29.º do RGIT, com exceção do 
início do procedimento de inspecção tributária que constitui o motivo de activação do mecanis-
mo no caso da al. c) do n.º 1 do artigo 29.º do RGIT. 

Nos casos das alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 29.º do RGIT, o contribuinte está dispensado de fazer 
qualquer requerimento a pedir o pagamento da coima, visto que vale como pedido de redução a en-
trega da prestação tributária ou do documento ou declaração em falta – n.º 4 do artigo 30.º do RGIT.

Na situação da alínea c) do n.º 1 do artigo 29.º do RGIT, o contribuinte deve solicitar o pagamento 
da coima através de requerimento escrito, a efectuar no serviço periférico local da área do seu 
domicílio fiscal, no qual deve, sempre que possível, identificar os factos constitutivos do tipo le-
gal de contra-ordenação em causa. Atenta a letra da lei, o requerimento deve ser realizado até ao 
termo do procedimento de inspecção tributária – al. c) do n.º 1 do artigo 29.º do RGIT. Porém, em 
nossa opinião, o pedido deve ser feito até ao termo do prazo fixado para o exercício do direito de 
audição no âmbito do procedimento de inspecção tributária, porque só assim é que o inspector 
tributário terá condições para fazer menção no relatório da inspecção que o auto de notícia não 
é elaborado, conforme previsto no n.º 1 do artigo 58.º do RGIT e no n.º 4 do artigo 62.º do Regime 
Complementar do Procedimento de Inspecção Tributária (RCPIT). Com efeito, o inspector tribu-
tário em vez de levantar o auto de notícia a relatar os factos constitutivos da(s) infração(ões) em 
causa, elabora um relatório sucinto das faltas verificadas, com a sua qualificação, que será envia-
do ao serviço competente para proceder à cobrança da coima. É por esta razão que o contribuinte 
posteriormente à apresentação do requerimento deve dar conhecimento do pedido ao inspector 
tributário – n.º 3 do artigo 29.º do RGIT.

Qual a redução da coima:

a) O Pedido de pagamento apresentado nos 30 dias posteriores ao da prática da infração, 
determina uma redução da coima para 12,5% do montante mínimo legal - alínea a) do n.º 1 
do artigo 29.º do RGIT;

b) O Pedido de pagamento apresentado para além dos 30 dias posteriores ao da prática da 
infração, determina uma redução da coima para 25% do montante mínimo legal - alínea b) 
do n.º 1 do artigo 29.º do RGIT;

c) O Pedido de pagamento apresentado até ao termo do procedimento de inspecção tributá-
ria, determina uma redução da coima para 75% do montante mínimo legal - alínea c) do n.º1 
do artigo 29.º do RGIT.

Não é, portanto, despiciendo o momento em que o contribuinte decide accionar o direito à redu-
ção da coima, sendo a respectiva redução tanto maior quanto mais cedo for auto-denunciada a 
situação de infração fiscal.

Sublinha-se que nos casos das alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 29.º do RGIT, o funcionamento do 
mecanismo do direito à redução da coima está absolutamente dependente da iniciativa do con-
tribuinte, sendo sempre vantajoso para o infrator proceder à regularização da situação tributária.

Na situação da alínea c), os serviços de inspecção tributária já iniciaram o procedimento de ins-
pecção, mas desde que a(s) infração(ões) seja(m) o resultado de uma ação negligente, logo de gra-
vidade e culpa reduzida, o infrator ainda pode beneficiar do direito à redução da coima, mas o seu 



ORDEM DOS TÉCNICOS OFICIAIS DE CONTAS
DIS2412 | Infrações Fiscais

55

exercício está, também neste caso, dependente da vontade do contribuinte, pois, pertence-lhe a 
iniciativa de requerer ou não o pagamento da coima reduzida e dar conhecimento do pedido ao 
inspector tributário.

No caso da alínea c) do n.º 1 do artigo 29.º do RGIT, a lei visa que o inspector tributário que iniciou 
o procedimento de inspecção tributária possa ter conhecimento do exercício do direito à redução 
da coima. Caso contrário, se o contribuinte não lhe der conhecimento do pedido, o inspector 
tributário, na sequência da detecção das infrações, procede ao levantamento do auto de notícia 
para instauração do correspondente procedimento de contra-ordenação. De modo a proporcio-
nar a utilização deste direito por parte dos contribuintes, o RGIT consagra expressamente que os 
inspectores tributários não devem proceder ao levantamento de autos de notícia, por infrações 
negligentes, até ao termo do procedimento de inspecção tributária (que ocorre nos termos do 
n.º 2 do artigo 62.º do Regime Complementar do Procedimento de Inspecção Tributária (RCPIT) 
com a notificação ao contribuinte, através de carta registada, do relatório final do procedimento 
de inspecção tributária). É de sublinhar que antes do início da ação de inspecção externa, nos 
termos do artigo 49.º do RCPIT, é enviada aos contribuintes uma carta-aviso a informá-los do 
âmbito e extensão do procedimento de inspecção, sendo enviado, conjuntamente, com aquela 
um anexo (folheto) cujo fim é informar os sujeitos passivos e demais obrigados tributários dos 
direitos, deveres e garantias que têm no decurso do procedimento de inspecção tributária. O 
direito à redução da coima, nos termos previstos no artigo 29.º do RGIT, é expressamente men-
cionado no referido anexo. 

Ao contrário do que acontece no processo de contra-ordenação, no qual existe um despacho de 
fixação da coima, o mecanismo do direito à redução da coima não exige a graduação da coima 
pela entidade competente, uma vez que o direito à redução da coima previsto no artigo 29.º do 
RGIT funciona com base no montante mínimo legal previsto para cada tipo legal de contra-or-
denação. Só assim não será caso a infração consistir em falta de entrega da prestação tributária, 
situação em que o valor mínimo legal é determinado aplicando-se o valor percentual previsto no 
artigo 31.º do RGIT ao valor do imposto em falta. 

Uma vez determinado o valor mínimo legal, a coima a pagar, conforme a situação em causa, é o 
resultado da multiplicação de 12,5%, 25% ou 75% sobre o referido valor mínimo legal. A coima a 
pagar não pode ser inferior a € 25 – n.º 3 do artigo 26.º do RGIT.

Nas três situações previstas no n.º 1 do artigo 29.º do RGIT, tendo o contribuinte procedido à re-
gularização da situação tributária com vista ao benefício da redução da coima, o pagamento da 
coima tem de ser feito no prazo de 15 dias a contar da notificação feita pelos serviços da Adminis-
tração Tributária. Decorrido esse prazo sem que o pagamento se mostre efectuado, o contribuinte 
perde o direito à redução da coima e é de imediato instaurado o respetivo processo de contra-
-ordenação – n.º 2 do artigo 30.º e n.º 2 do artigo 58.º do RGIT.

De forma a especificar melhor o funcionamento do mecanismo do direito à redução da coima, 
refira-se que, nas situações enunciadas nas alíneas a) e b) do n.º1 do artigo 29.º do RGIT, o valor 
da coima é apurado do seguinte modo:

a) Montante mínimo legal x 12,5% = valor da coima a pagar;

b) Montante mínimo legal x 25% = valor da coima a pagar;

Exemplo: Falta de entrega da Declaração periódica de Rendimentos – Mod.-22-IRC

Tipo legal de contra-ordenação – Artigo 116.º do RGIT

Mínimo legal = € 300  (n.º 1 do Art.º 116.º e n.º 4 do Art.º 26.º do RGIT)

a) € 300 x 12,5% = € 37,50  (coima a pagar)

b) € 300 x 25% =    € 75       (coima a pagar)
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Exemplo: Falta de entrega da Declaração de Rendimentos – Mod.-3-IRS

Tipo legal de contra-ordenação – Artigo 116.º do RGIT

Mínimo legal = € 150

a) € 150 x 12,5% = €  18,75   (Por força do n.º 3 do Art.º 26.º do RGIT tem de pagar € 25)

b) € 150 x 25% =    € 37,50  (coima a pagar)

Exemplo: Falta de entrega da Declaração de início, de alteração ou cessação de actividade

Pessoa Singular

Tipo legal de contra-ordenação – Artigo 117.º, n.º 2 do RGIT

Mínimo legal = € 300

a) € 300 x 12,5% = € 37,50  (coima a pagar)

b) € 300 x 25% =    € 75       (coima a pagar)

Pessoa Coletiva, Sociedade

Tipo legal de contra-ordenação – Artigo 117.º, n.º 2 do RGIT

Mínimo legal = € 600   (n.º 2 do Art.º 117.º e n.º 4 do Art.º 26.º do RGIT)

a) € 600 x 12,5% =  € 75   (coima a pagar)

b) € 600 x 25% =    € 150  (coima a pagar)

Quando a infração consistir na falta de entrega de tributo nos cofres do Estado, caso em que a 
coima é variável em função da prestação tributária, é considerado, para efeitos de aplicação das 
alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 29.º do RGIT, montante mínimo legal o valor correspondente a 
10% ou 20% do valor da prestação tributária devida, conforme a infração tenha sido praticada, 
respectivamente, por pessoa singular ou por pessoa coletiva - artigo 31.º do RGIT.

Exemplo: IR retido na fonte, IVA, IS – no valor de € 2 000

Tipo legal de contra-ordenação – Artigo 114.º, n.º 2 do RGIT

Pessoa Singular

Mínimo legal = € 2 000 x 10% (Art.º 31.º do RGIT)= € 200

a) € 200 x 12,5% = € 25  (coima a pagar)

b) € 200 x 25% =    € 50  (coima a pagar)

Pessoa Coletiva, Sociedade

Mínimo legal = € 2 000 x 20% (Art.º 31.º do RGIT)= € 400

a) € 400 x 12,5% = € 50    (coima a pagar)

b) € 400 x 25% =    € 100  (coima a pagar)

Quando a situação for para enquadrar na alínea c) do n.º 1 do artigo 29.º do RGIT o valor da coima 
a pagar é apurado da seguinte forma:

- Montante mínimo legal x 75% = valor da coima a pagar.

Exemplo: Falta de entrega da Declaração periódica de Rendimentos – Mod.-22-IRC

Tipo legal de contra-ordenação – Artigo 116.º do RGIT
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Mínimo legal = € 300   (n.º 1 do Art.º 116.º e n.º 4 do Art.º 26.º do RGIT)

€ 300 x 75% =    € 225,00 

Coima a pagar = € 225,00

Exemplo: Falta de entrega da Declaração de Rendimentos – Mod.-3-IRS

Tipo legal de contra-ordenação – Artigo 116.º do RGIT

Mínimo legal = € 150

€ 150 x 75% =     € 112,50

Coima a pagar = € 112,50

Exemplo: Falta de entrega da Declaração de início, de alteração ou cessação de actividade

Pessoa Singular

Tipo legal de contra-ordenação – Artigo 117.º, n.º 2 do RGIT

Mínimo legal = € 300

€ 300 x 75% =     € 225

Coima a pagar = € 225

Pessoa Coletiva, Sociedade

Tipo legal de contra-ordenação – Artigo 117.º, n.º 2 do RGIT

Mínimo legal = € 600   (n.º 2 do Art.º 117.º e n.º 4 do Art.º 26.º do RGIT)

€ 600 x 75% =     € 450

Coima a pagar = € 450

Exemplo: IR retido na fonte, IVA, IS – no valor de € 2 000

Tipo legal de contra-ordenação – Artigo 114.º, n.º 2 do RGIT

Pessoa Singular

Mínimo legal = € 2 000 x 15% (Art.º 114.º, n.º 2 do RGIT) = € 300

€ 300 x 75% =     € 225

Coima a pagar = € 225

Pessoa Coletiva, Sociedade

Mínimo legal = € 2 000 x 30% (Art.º 114.º, n.º 2 do RGIT) = € 600

€ 600 x 75% =     €  450 

Coima a pagar = € 450

Quando o valor da coima depender do valor da prestação tributária, pode, eventualmente, ser 
necessário aguardar que os serviços procedam à liquidação do imposto. Uma vez conhecido o 
valor do imposto em falta procede-se à determinação do mínimo legal aplicável a cada uma das 
alíneas do n.º 1 do artigo 29.º do RGIT.

Importa sublinhar de novo que, quando a infração consistir na falta de entrega da prestação tri-
butária, para efeitos das alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 29.º do RGIT, o mínimo legal determina-
-se com base nos valores percentuais previstos no artigo 31.º do RGIT - 10% ou 20%, consoante 
o infrator seja uma pessoa singular ou uma pessoa coletiva. Na situação da alínea c) do n.º 1 do 
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artigo 29.º do RGIT, o mínimo legal é determinado com base no valor percentual previsto no n.º 
2 do artigo 114.º do RGIT, que, no caso do infrator ser uma pessoa coletiva, aquele valor é o dobro 
– (15% x 2 = 30%) – por força do n.º 4 do artigo 26.º do RGIT.

Face ao descrito reforça-se a noção de que o direito à redução da coima depende da exclusiva 
iniciativa do contribuinte infrator nos casos das alíneas a) e b) e da sua vontade em requerer a 
aplicação do mecanismo nas situações integráveis na alínea c) do n.º 1 do artigo 29.º do RGIT. 
Todavia, não é suficiente solicitar a redução da coima nos termos já analisados, é também neces-
sário observar os requisitos previstos no artigo 30.º do RGIT.

Sempre que o contribuinte não proceder ao pagamento da coima reduzida no prazo previsto no 
artigo 30.º do RGIT, que, em regra, é de 15 dias a contar da notificação para o efeito, o contribuinte 
perde o direito à redução e é imediatamente instaurado o processo de contra-ordenação, cujas 
fases processuais essenciais vamos analisar nos pontos seguintes.
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11. Processo de contra-ordenação fiscal

O processo de contra-ordenação tem por objecto o processamento das infrações que não tenham 
natureza criminal, o qual é feito de acordo com a regulamentação constante das normas jurídi-
cas insertas nos artigos 51.º a 86.º do RGIT e aplicação subsidiária do regime geral do ilícito de 
mera ordenação social, ou seja a Lei quadro das contra-ordenações, aprovada pelo Decreto-Lei 
n.º 433/82, de 27 de Outubro.

O processo de contra-ordenação compreende uma fase administrativa e uma fase judicial, sendo 
que esta última apenas existe caso o infrator interponha recurso da decisão que aplicou a coima.

A fase administrativa inicia-se com a instauração do processo nos serviços de um órgão da ad-
ministração pública. No caso das contra-ordenações fiscais, o processo de contra-ordenação é 
instaurado no serviço tributário da área onde tiver sido cometida a contra-ordenação, isto é, no 
Serviço de Finanças da área do domicílio fiscal do infrator ou da área onde tiver sido detectada a 
infração.

As regras que definem a competência territorial do serviço tributário para a instauração do pro-
cesso de contra-ordenação constam do artigo 67.º do RGIT, as quais devem ser articuladas com o 
artigo 5.º do RGIT.

A fase administrativa do processo de contra-ordenação é a que tem mais relevância para a ge-
neralidade dos contribuintes, visto que a detecção ou conhecimento da prática de infrações fis-
cais por parte dos serviços e órgãos da Administração Tributária motiva sempre a instauração de 
processos de contra-ordenação, salvo se o contribuinte tiver accionado o mecanismo do direito 
à redução das coimas ou se os factos constitutivos do ilícito fiscal indiciarem a prática de um cri-
me fiscal, sendo, neste último caso, instaurado um processo penal fiscal, o qual também iremos 
abordar neste compêndio. 

Deste modo, vamos dar uma especial relevância à fase administrativa do processo de contra-
-ordenação.

A finalidade do processo de contra-ordenação é a aplicação de coimas e, eventualmente, san-
ções acessórias aos agentes que cometam infrações fiscais sem natureza criminal. As sanções 
aplicáveis no processo de contra-ordenação são as seguintes: A coima é uma sanção pecuniária, 
não convertível em prisão, aplicável a título principal no processo de contra-ordenação. A título 
acessório, e apenas em relação às contra-ordenações graves, pode ser aplicada alguma das san-
ções acessórias previstas no artigo 28º do RGIT. As contra-ordenações graves são aquelas que 
a lei expressamente qualifique como tal ou que sejam puníveis com coima cujo limite máximo 
cominado em abstracto no tipo legal seja superior a € 5 750 – Artigo 23.º do RGIT.

O processo de contra-ordenação tem única e exclusivamente por fim a aplicação daquelas san-
ções e o respetivo cumprimento das mesmas, maxime, a cobrança da coima. 

Se a infração praticada implicar facto pelo qual seja devido tributo ainda não liquidado, a liquida-
ção deste será realizada através de procedimento autónomo - n.º 1 do artigo 55º do RGIT. Em cir-
cunstância alguma existe liquidação de imposto no processo de contra-ordenação. A liquidação 
de imposto é feita de acordo com as normas constantes do artigo 59.º do Código de Procedimento 
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e de Processo Tributário e das normas do código fiscal cédula de incidência dos factos constitu-
tivos ou conexos com o ilícito fiscal. 

A investigação e instrução no processo de contra-ordenação são dirigidas pelo Chefe do Serviço 
de Finanças onde tenha sido instaurado o respetivo procedimento contra-ordenacional. 

O processo de contra-ordenação é instaurado com base em um dos documentos indicados no 
artigo 56º do RGIT, que, uma vez recebido no Serviço de Finanças competente, será efectuado o 
seu registo e respectiva autuação. Do registo constará o número de ordem, a data de entrada e o 
nome do indiciado como infrator – artigo 68º do RGIT.

11.1 O auto de notícia

O auto de notícia é o documento que é elaborado por uma autoridade ou agente de autoridade que 
verificar pessoalmente os factos constitutivos de uma contra-ordenação fiscal.

A validade e eficácia do auto de notícia está dependente de ser levantado por autoridade com 
competência e do requisito da presencialidade dos factos pelo autuante. Nos termos do n.º 2 do 
artigo 57º do RGIT, o auto de notícia deve conter, sempre que possível, os elementos seguintes:

a) A identificação do autuante e do autuado, com menção do nome, número fiscal de contri-
buinte, profissão, morada e outros elementos necessários;

b) O lugar onde se praticou a infração e aquele onde foi verificada;

c) O dia e hora da contra-ordenação e os da sua verificação;

d) A descrição dos factos constitutivos da infração;

e) A indicação das circunstâncias respeitantes ao infrator e à contra-ordenação que possam 
influir na determinação da responsabilidade, nomeadamente a sua situação económica e o 
prejuízo causado ao credor tributário;

f) A menção das disposições legais que prevêem a contra-ordenação e cominam a respectiva 
sanção;

g) A indicação das testemunhas que possam depor sobre a contra-ordenação;

h) A assinatura do autuado e, na sua falta, a menção dos motivos desta;

i) A assinatura do autuante, que poderá ser efectuada por chancela ou outro meio de repro-
dução devidamente autorizado, podendo a autenticação ser efectuada por aposição de selo 
branco ou por qualquer forma idónea de assinatura e do serviço emitente.

A descrição dos factos constitutivos da infração e a respectiva qualificação deve ser rigorosa e tecni-
camente adequada, sob pena de vir a ser imputada ao contribuinte a autoria de um ilícito fiscal que 
ele efectivamente não praticou. O requisito em análise não se encontra preenchido se apenas for efec-
tuada a indicação das disposições legais violadas ou de meros conceitos de direito, é indispensável 
descrever, pormenorizada e especificamente, os factos materiais que integram a contra-ordenação.

A elaboração do auto de notícia exige grande rigor, por forma a que dele constem todos os requisi-
tos legais. As irregularidades que afectam o auto de notícia de nulidade absoluta são as seguintes:

a) Levantamento por funcionário incompetente;

b)  A falta de assinatura do autuante;

c) A falta de menção de algum elemento essencial da infração;

d) A autoridade que proceder ao levantamento de auto de notícia deve enviá-lo de imediato ao 
Serviço de Finanças local com competência para instaurar o processo de contra-ordenação.
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Em princípio, um trabalhador da Autoridade Tributária que tenha competência para levantar 
auto de notícia não deixará de o fazer sempre que verificar pessoalmente factos suscetíveis de 
constituírem uma infração, mesmo que tal verificação tenha ocorrido fora do exercício das suas 
funções e sem conexão com elas.

Caso a infração seja verificada no âmbito de um procedimento de inspecção tributária pode não 
haver lugar ao levantamento de auto de notícia, se as infrações tiverem sido praticadas a título 
negligente e o contribuinte, no uso dos seus direitos, tiver requerido o pagamento da coima nos 
termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 29º do RGIT e, até à elaboração do relatório final, tiver infor-
mado o Inspector Tributário – n.º 3 do artigo 29º do RGIT.

O relato dos factos constitutivos da infração através de auto de notícia tem uma especial força 
probatória, como se conclui a partir do n.º 2 do artigo 69º do RGIT, o qual dispensa a investigação 
e instrução do processo de contra-ordenação, quando este tiver sido instaurado com base em 
auto de notícia. 

11.2 A instauração do processo

O processo de contra-ordenação é instaurado quando haja suspeita de prática de contra-ordena-
ção fiscal e pode ter por base um dos documentos seguintes:

a) Auto de notícia levantado por funcionário competente;

b) Participação de entidade oficial;

c) Denúncia feita por autoridade oficial;

d) Declaração do contribuinte ou obrigado tributário a pedir a regularização da situação tri-
butária antes de instaurado o processo de contra-ordenação.

O processo de contra-ordenação é instaurado no Serviço de Finanças local da área onde tiver sido 
cometida a infração – al. a) do artigo 67º do RGIT. A investigação e a instrução no processo de 
contra-ordenação são orientadas pelo chefe do referido Serviço de Finanças. 

A esmagadora maioria dos processos de contra-ordenação são instaurados com base em auto de 
notícia e deste resulta uma presunção legal de verdade, a qual tem por corolário que, até prova em 
contrário, a força probatória do auto é absoluta, sendo, per si, suficiente para aplicação da coima. 
Não obstante a dispensa de investigação e instrução – n.º 2 do artigo 69º do RGIT – nada obsta que 
sejam carreados pelos serviços para o processo todos os elementos de prova complementares que 
se mostrem indispensáveis para provar a culpabilidade do infrator e que não tenha sido possível 
obter aquando do levantamento do auto de notícia. Da mesma forma, o infrator poderá canalizar 
para o processo elementos probatórios adequados a demonstrar a sua inocência.

Quando o processo de contra-ordenação for instaurado com base em documento que não seja um 
auto de notícia, a investigação e a instrução no processo é indispensável, por forma a recolher 
elementos que permitam demonstrar que o contribuinte praticou efectivamente a infração cuja 
autoria lhe está a ser imputada, identificar os elementos constitutivos do ilícito fiscal e o grau de 
culpa do seu agente.

A denúncia, que pode ser feita por qualquer pessoa que tenha conhecimento de que estão a ser 
praticadas infrações fiscais, só dá lugar à instauração de processo de contra-ordenação, depois 
de ser lavrado o termo de identificação do denunciante. A identificação do denunciante fica em 
segredo e não será revelada ao denunciado, salvo se os factos denunciados não se confirmarem, 
situação em que a denúncia adquire caráter doloso, podendo, neste caso, a pessoa visada pela 
denúncia requerer, ao abrigo do n.º 3 do artigo 70.º da Lei Geral Tributária, informação sobre o 
teor e autoria da denúncia.



ORDEM DOS TÉCNICOS OFICIAIS DE CONTAS
DIS2412 | Infrações Fiscais

62

O direito de denúncia representa o poder legalmente reconhecido a qualquer cidadão de parti-
cipar a quem de direito as violações das leis tributárias de que tenha conhecimento e também a 
defesa contra os efeitos de repercussão que a fraude e evasão fiscal provocam, na medida em que 
concorrem para o agravamento da tributação dos contribuintes que cumprem as obrigações tri-
butárias e pagam os respetivos impostos.

A denúncia de infração fiscal deve dar origem a uma actividade de investigação tributária que, 
subsequentemente, pode conduzir à instauração de procedimento tributário de liquidação dos 
tributos em falta e de processo de contra-ordenação para aplicação das respectivas sanções.

O processo de contra-ordenação também pode ser instaurado com base no pedido de regulari-
zação da situação tributária formulado pelo contribuinte ao abrigo das normas do artigo 29º do 
RGIT. Esta situação acontecerá sempre que o contribuinte não concretize o pagamento da coima 
reduzida no prazo estabelecido nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 30º do RGIT. Neste caso, o 
documento base para instauração do processo será a cópia do documento ou declaração em falta, 
do documento de liquidação da prestação tributária em falta ou cópia do requerimento formulado 
nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 29º do RGIT. 

O processo de contra-ordenação pode ainda ser instaurado com base em certidão extraída por 
determinação do Ministério Público a partir de peças de processo penal fiscal que tenha sido 
arquivado, com fundamento em inexistência de elementos suficientes para sustentar a acusação 
– art.º 45º do RGIT.

A tramitação do processo de contra-ordenação está diretamente dependente do tipo de docu-
mento que lhe dá origem e da circunstância da infração praticada implicar ou não facto pelo qual 
seja devido tributo. Se o tributo ainda não estiver liquidado, será instaurado um procedimento 
de liquidação para o efeito, visto que o processo de contra-ordenação tem exclusivamente por 
finalidade a aplicação de coimas e de sanções acessórias. Os tributos conexos com as infrações 
fiscais praticadas pelos contribuintes são liquidados e cobrados em procedimentos autónomos ao 
processo de contra-ordenação.

11.3 A suspensão do processo para liquidação de tributo

O processo de contra-ordenação será suspenso sempre que a infração fiscal praticada implicar a 
liquidação de tributo ainda não liquidado.

A suspensão será determinada atendendo às circunstâncias seguintes:

a) Se o documento base de instauração do processo de contra-ordenação for um auto de no-
tícia, a suspensão ter-se-á que verificar logo após a instauração;

b) Se o processo tiver sido instaurado com base em qualquer outro documento, a suspensão ape-
nas deverá ocorrer após estar finda a fase de investigação e instrução – n.º 1 do artigo 55º do RGIT. 

Instauração do Processo de contra-ordenação - Art.º 54.º do RGIT

Processo de 
contra-ordenação

Auto de notícia
Participação
Denúncia
Declaração Fiscal

Instauração
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A suspensão tem por finalidade a liquidação do tributo em falta e verificar-se-á até ocorrer uma 
das circunstâncias seguintes:

a) O contribuinte ser notificado para efectuar o pagamento e realizá-lo no prazo de paga-
mento voluntário;

b) O tributo não ser pago e decorrer o prazo de reclamação ou impugnação sem que a respec-
tiva liquidação tenha sido reclamada ou impugnada.

c) Ter sido proferida decisão definitiva em reclamação graciosa ou transitada em julgado a 
decisão proferida em processo de impugnação. 

O processo de contra-ordenação só retoma a sua normal tramitação após a ocorrência de uma das 
três situações acima indicadas. Daqui decorre que a suspensão do processo de contra-ordenação 
pode ter de se verificar por um longo período de tempo, designadamente se tiver de aguardar a 
verificação das circunstâncias previstas na alínea c) do n.º 1 do artigo 55.º do RGIT, pelo que o 
dirigente do serviço competente para a investigação e instrução do processo deve praticar atos 
formais adequados a evitar a prescrição do procedimento por contra-ordenação.

O prazo geral de prescrição do procedimento por contra-ordenação é de cinco anos a contar da 
prática da infração fiscal – n.º 1 do artigo 33.º do RGIT. Este prazo aplica-se a todas as infrações, 
salvo se a infração depender da liquidação da prestação tributária e a Administração Tributária 
deixar caducar o direito à liquidação, situação em que o prazo de prescrição do procedimento 
contra-ordenacional é reduzido para 4 anos – n.º 2 do art.º 33º do RGIT. 

Em caso da suspensão do processo de contra-ordenação, nos termos do n.º 1 do artigo 55.º do 
RGIT, o chefe do Serviço de Finanças deve determinar que o arguido seja notificado da referida 
suspensão - alínea a) do n.º 1 do artigo 28º do RGCO – Regime Geral das Contra-ordenações – sob 
pena de não se verificar qualquer causa de interrupção do prazo de prescrição do procedimento 
por contra-ordenação - n.º 3 do artigo 33.º do RGIT - e o arguido mais tarde vir invocar a extin-
ção do procedimento por contra-ordenação – alínea b) do artigo 61.º do RGIT.

11.4 A notificação do arguido

No processo de contra-ordenação, bem como em qualquer processo de caráter sancionatório, são 
assegurados ao arguido os direitos de audiência e defesa – n.º 10 do artigo 32º da CRP.

A defesa do arguido pode ser formulada por escrito ou verbalmente. Neste último caso a defesa 
será produzida no Serviço de Finanças competente, podendo o arguido fazer-se acompanhar de 
advogado ou solicitar a nomeação de defensor oficioso, nos termos previstos na legislação sobre 
apoio judiciário (Lei n.º 34/2004, 29 de Julho, alterada pela Lei n.º 47/2007, de 28 de Agosto, e 
Portaria n.º 1085-A/2004, de 31 de Agosto, alterada pela Portaria n.º 288/2005, de 21 de Março) – 
artigo 53º do RGCO. 

Deste modo, o chefe do Serviço de Finanças deve proferir no processo despacho a determinar a 
notificação do infrator nos termos e para os efeitos do artigo 70º do RGIT. Em face do disposto no 
n.º 2 do artigo 70º do RGIT, em articulação com a parte final do n.º 1 do artigo 38º do CPPT, a no-
tificação do arguido deve ser realizada através de carta registada com aviso de recepção. Porém, 
se o serviço responsável pela tramitação do processo de contra-ordenação efectuar a notificação 
através de carta registada não se nos afigura que possa ser invocada qualquer imperfeição ou 
irregularidade na concretização da notificação, apenas estará em causa o ónus probatório da rea-
lização da notificação, mas atenta a recente jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo, 
caso a carta seja devolvida tem de ser enviada ao arguido uma segunda carta. Na eventualidade 
do arguido constituir mandatário no processo, a partir desse momento as notificações terão de 
ser realizadas nos termos previstos no artigo 40º do CPPT, isto é, diretamente para o escritório 
do mandatário.
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A notificação prevista no artigo 70º do RGIT tem por finalidade informar o arguido dos factos que 
lhe são imputados e da forma como pode reagir para defesa dos seus direitos e interesses legal-
mente protegidos, pelo que deve ser rigorosa quanto ao seu teor, por forma a esclarecer o infrator 
de todos os aspetos prescritos na lei. 

A notificação deve, designadamente, fazer menção dos aspetos seguintes:

a) Indicar o prazo de defesa;

b) Indicar os artigos e leis tributárias violadas e artigos punitivos;

c) Indicar a moldura sancionatória cominada;

d) Incluir a descrição dos factos constitutivos da contra-ordenação, podendo esta ser substi-
tuída por cópia do auto de notícia, sempre que tenha sido este o documento base do processo 
de contra-ordenação;

e) Indicar que a defesa pode ser formulada por escrito ou verbalmente e que nesta última 
hipótese o arguido se poderá fazer acompanhar de advogado;

f) Indicar que o arguido conjuntamente com a defesa pode juntar todos os elementos proba-
tórios que entender e que pode também arrolar testemunhas;

g) Indicar que o arguido pode, no prazo para a defesa, efectuar o pagamento antecipado da 
coima, sendo a coima, neste caso, de valor igual ao mínimo legal cominado no tipo legal de 
contra-ordenação e as custas reduzidas a metade;

h) Indicar que o arguido pode proceder ao pagamento voluntário da coima, o que implica 
que a coima aplicada seja reduzida a 75%; não podendo, porém, o valor a pagar ser inferior 
ao mínimo legal cominado no tipo legal de contra-ordenação.

i) Indicar que os benefícios decorrentes da efectivação do pagamento antecipado ou do 
pagamento voluntário só se consolidam se a situação tributária for regularizada, na pri-
meira hipótese, no prazo legal ou no prazo fixado e, na segunda hipótese, até ser fixada 
a coima. 

Se o processo de contra-ordenação tiver por base um auto de notícia e os factos constitutivos da 
infração não implicarem facto pelo qual seja devido tributo ainda não liquidado, a notificação 
para defesa será realizada logo após a instauração do processo. 

Quando o processo de contra-ordenação tiver por base um auto de notícia, mas tiver de ficar 
suspenso nos termos e para os efeitos do artigo 55º do RGIT, a notificação para defesa só deve ser 
efectuada após o processo retomar a sua normal tramitação em resultado da ocorrência de uma 
das circunstâncias prescritas nas alíneas do n.º 1 do art.º 55º do RGIT.

Daqui resulta que o legislador entendeu que, quando os factos constitutivos da infração 
fiscal implicarem liquidação de imposto e o sujeito passivo da relação jurídica tributária 
impugnar a liquidação (por via administrativa ou judicial), torna-se necessária a prévia 
definição da situação tributária do contribuinte e só posteriormente se cuida da punição da 
eventual infração fiscal, para efeitos da qual tem relevância a decisão proferida naqueles 
processos. 

É ainda de sublinhar que, quando o processo de contra-ordenação tiver de ficar suspenso 
nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 55.º do RGIT, a notificação do arguido para apre-
sentação da sua defesa só deve ocorrer após a efectiva definição da situação tributária do 
contribuinte. Quando assim não ocorrer, a notificação do artigo 70.º do RGIT será extem-
porânea e o arguido poderá impugnar a decisão de aplicação da coima e invocar vício ou 
falta de notificação do despacho para audição e apresentação da defesa – alínea c) do n.º 1 
do artigo 63.º do RGIT.
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Após a notificação para defesa o arguido poderá adoptar uma das atitudes seguintes:

11.5 A defesa do arguido

O processo de contra-ordenação obedece ao princípio da legalidade e são admissíveis todos os 
meios de prova aplicáveis ao processo criminal e que não estejam expressamente afastados pelos 
normativos do regime geral do ilícito de mera ordenação social (Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de 
Outubro). 

A formulação de defesa em processo de contra-ordenação é um direito do infrator e simultanea-
mente uma faculdade que o arguido utiliza da forma que melhor lhe aprouver. A defesa para ser 
relevante, isto é, para que o órgão competente para a decisão do processo não a possa desconside-
rar, tem obrigatoriamente de ser apresentada no prazo de 10 dias a contar da notificação prevista 
no artigo 70º do RGIT. 

A defesa que seja produzida verbalmente no Serviço de Finanças tem de ser reduzida a termo es-
crito, podendo com esta o arguido juntar todos os elementos probatórios que entender. 

Na formulação da sua defesa o arguido pode invocar todos os factos ou razões que reputar rele-
vantes para demonstrar que não foi praticada qualquer infração fiscal ou para excluir a ilicitude 
do facto ou ainda para demonstrar que a sua culpa é diminuta.

Conjuntamente com a defesa, escrita ou verbal, o arguido pode indicar testemunhas para serem 
inquiridas pela autoridade administrativa. As testemunhas a indicar pelo arguido são no máxi-
mo de três por cada infração e não são ajuramentadas, devendo a acta de inquirição ser por elas 
assinada ou indicar as razões de falta de assinatura – n.º 2 do artigo 72.º do RGIT.

No sentido de apurar a verdade sobre os factos, o chefe do Serviço de Finanças, sempre que o 
entender relevante, deve determinar que ao processo sejam juntos todos os elementos oficiais 
de que disponha ou que possam ser solicitados a outras entidades, quer os elementos referentes 
à situação tributária do contribuinte, quer os que sejam conexos com os factos constitutivos da 
infração fiscal. 

Em resultado da análise e apreciação da defesa apresentada pelo arguido, o chefe do Serviço de 
Finanças, pode ordenar novas diligências de investigação e instrução, devendo, após a sua con-
cretização, determinar nova notificação do arguido para este se pronunciar sobre elas, e deste 
modo garantir o direito de audiência e defesa constitucionalmente reconhecido ao infrator.

A defesa produzida pelo arguido pode criar na autoridade administrativa competente a convicção 
de que a notícia da infração é insubsistente e que não existem razões que justifiquem a aplicação 
de qualquer coima ou outro tipo de sanção. Neste caso, e se os respetivos pressupostos estiverem 
verificados, deve ser determinado o arquivamento do processo de contra-ordenação nos termos 
do artigo 77º do RGIT. 

Sempre que o arguido entenda que não praticou a infração que lhe está a ser imputada não deve 
perder a oportunidade de apresentar defesa no processo de contra-ordenação, ainda que esta seja 
para invocar alguma causa de exclusão da ilicitude ou de extinção do procedimento por contra-
-ordenação.

Infrator/arguido

Apresentação de defesa
Pagamento antecipado
Indiferença

Atitudes
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A autoridade administrativa competente para apreciação da defesa deve ordenar o arquivamento 
do processo sempre que conclua ser procedente alguma das razões invocadas pelo arguido.

A defesa do arguido:

11.6 O pagamento antecipado da coima

O pagamento antecipado da coima pode ser realizado logo que o processo de contra-ordenação se 
encontre instaurado. Este regime é de aplicação imediata bastando que o interessado se apresente 
no serviço tributário competente e solicite o pagamento da coima nos termos do artigo 75.º do RGIT.

Este tipo de pagamento tem de ser realizado até ao termo do prazo de defesa e pode ser realizado se 
o arguido o solicitar em momento prévio à concretização da notificação prevista no artigo 70º do 
RGIT.

O pagamento antecipado tem subjacente motivações de simplicidade, praticabilidade e celeri-
dade procurando cobrir as situações de pequena e média gravidade. O pagamento antecipado 
é aplicável a todas as contra-ordenações fiscais e implica o reconhecimento da infração e uma 
atitude colaborante, porquanto a consolidação do benefício da redução da coima e das custas 
processuais depende da regularização da situação tributária. Para este efeito, por regularização 
da situação tributária deve entender-se não só a entrega do documento ou declaração em falta, 
mas, outrossim e necessariamente, a entrega da prestação tributária em falta ou o pagamento 
do tributo e respetivos acréscimos legais liquidados pelos serviços da Administração Tributária.

De certa forma poderemos atribuir a este tipo de pagamento um propósito de rentabilidade eco-
nómica da punição dos ilícitos fiscais, na lógica de que a punição leve e útil é preferível a uma 
virtual punição pesada, inútil e inexequível. Foi esta filosofia que inspirou o legislador do RGIT. 

O pagamento antecipado determina a redução da coima para um valor igual ao mínimo comi-
nado no tipo legal de contra-ordenação e as custas processuais são reduzidas a metade. O valor 
da coima a pagar resulta diretamente da lei e não de uma decisão da autoridade administrativa 
competente para aplicar a coima. Nas contra-ordenações fiscais, ainda que praticadas por ação 
dolosa, o pagamento antecipado apenas depende da vontade do arguido, e, salvo extemporanei-
dade da sua solicitação, o pagamento não pode ser recusado. O controlo da regularização da situ-
ação tributária ocorre à posteriori e a sua inexistência implica a perda da redução da coima com o 
consequente prosseguimento da tramitação do processo de contra-ordenação para cobrança da 
diferença do valor da coima. O valor a cobrar consistirá na diferença entre o valor mínimo legal 
e o valor da coima aplicada no processo de contra-ordenação.

A realização do pagamento antecipado acompanhado da regularização da situação antecipada con-
duz à imediata extinção do processo de contra-ordenação, situação que se traduz numa enorme 

A defesa do arquido - art.º 70.º e art.º 71.º do RGIT

Defesa do infrator/arguido Elementos 
probatórios

Escrita
Verbal

Documentos
Testemunhas
Exames
Perícias
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vantagem quer para o arguido quer para a administração tributária. O legislador do RGIT afastou 
o pagamento antecipado da coima nas contra-ordenações aduaneiras em que o valor da prestação 
tributária em falta for superior a € 15 000 ou, não havendo lugar a prestação tributária, a merca-
doria objecto de infração for de valor aduaneiro superior a € 50 000 – n.º 2 do artigo 75.º do RGIT.

Sublinha-se que não obstante usufruir do pagamento antecipado da coima, o arguido pode ver 
ser-lhe aplicada uma das sanções acessórias previstas no artigo 28.º do RGIT, sendo que estas 
apenas podem ser aplicadas às contra-ordenações graves. Em face do normativo do n.º 3 do ar-
tigo 23.º do RGIT são graves as contra-ordenações que sejam puníveis com coima cujo limite 
máximo seja superior a € 5 750 e aquelas que, independentemente do valor da coima aplicável, a 
lei expressamente qualifique como tal. Por fim, sublinha-se que na Administração Tributária não 
existe qualquer tradição de aplicação de sanções acessórias, inclusive em relação aos contribuin-
tes que sistemática e reiteradamente praticam infrações fiscais, aspeto que não deve deixar de ser 
sublinhado negativamente pela generalidade dos contribuintes que com rigor e atempadamente 
cumprem as suas obrigações fiscais.

11.7 O pagamento voluntário da coima

O pagamento voluntário da coima está previsto no artigo 78º do RGIT e tem subjacente a intenção 
de motivar o infrator a reconhecer a sua responsabilidade na prática da infração, permitindo-lhe 
beneficiar de uma redução de 25% no valor da coima aplicada. O pagamento voluntário aplica-se 
a todas as contra-ordenações tributárias. O n.º 1 do artigo 70.º do RGIT refere que o pagamento vo-
luntário pode ser realizado até à decisão do processo, o que pressupõe que o pagamento deveria ser 
realizado até à fixação da coima. Aquando da entrada em vigor do RGIT – 5 de Julho de 2001 – era 
efectivamente assim. Porém, com as alterações introduzidas no artigo 78.º do RGIT pela Lei n.º 53-
A/2006, de 29 de Dezembro – Orçamento do Estado para 2007 – o pagamento voluntário da coima 
deixou de ter de ser requerido e passou a poder efectuar-se por todos os infratores e em todos os 
processos. Com efeito, após a fixação da coima, o infrator é notificado para proceder ao seu paga-
mento e desde que realize o pagamento no prazo de 15 dias – contados de forma corrida (artigos 
279.º e 296.º do Código Civil) – a coima é reduzida a 75% do valor fixado não podendo o valor a pagar 
ser inferior ao valor mínimo da moldura penal abstracta. Este tipo de pagamento não dispensa o 
pagamento integral das custas processuais exigidas no processo de contra-ordenação, não afasta a 
eventual aplicação de sanções acessórias e impõe a regularização da situação tributária, devendo 
esta ocorrer até à data de aplicação da coima. A inverificação deste requisito legal determina que 
o processo de contra-ordenação tenha de prosseguir para cobrança da parte da coima reduzida, 
perdendo, assim, o infrator direito ao benefício da redução da coima.

O pagamento voluntário exige a prévia graduação da coima, pelo que a entidade administrativa 
competente – chefe do Serviço de Finanças ou Diretor de Finanças – tendo por referência os ele-

Contra-ordenações - art.º 75.º do RGIT
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mentos objetivos e subjectivos enunciados no artigo 27.º do RGIT procede à fixação da coima em 
função da moldura sancionatória aplicável ao tipo legal de contra-ordenação em causa. 

Se a coima não for paga no prazo de 15 dias a contar da notificação do arguido, este tê-la-á de pa-
gar no prazo de 20 dias, conforme previsto no n.º 2 do artigo 79.º do RGIT, sendo que este último 
prazo, nos termos do artigo 60.º do RGCO, aplicável por força da alínea b) do artigo 3.º do RGIT, 
se suspende aos sábados, domingos e feriados.

O pagamento voluntário da coima, à semelhança do que acontece no pagamento antecipado, pres-
supõe o reconhecimento da responsabilidade pela prática da infração, mas permite a imediata 
extinção do processo obstando aos inconvenientes do seu arrastamento. Para o Estado também 
encerra aspetos positivos, porquanto permite sancionar a conduta ilícita e garantir a eficácia da 
prevenção geral e proporciona a rápida arrecadação da receita da coima e das custas processuais.

Como já referimos, com o propósito de estabelecer um equilíbrio entre os interesses em conflito, 
o legislador fez depender a consolidação do benefício decorrente do pagamento voluntário da 
efectiva regularização da situação tributária até ser proferido o despacho de fixação da coima – 
n.º 4 do artigo 78º do RGIT. Por regularização da situação tributária dever-se-á entender não só 
a entrega do documento ou declaração em falta, mas, outrossim e necessariamente, a entrega da 
prestação tributária em falta ou o pagamento do tributo e respetivos acréscimos legais liquidados 
pelos serviços da Administração Tributária.

11.8 A decisão no processo de contra-ordenação

Sempre que em resultado da notificação realizada, nos termos do artigo 70º do RGIT, o arguido 
não reagir, o processo de contra-ordenação evoluirá e será presente à autoridade competente 
para fixar a coima. Idêntica situação ocorrerá se na sequência da defesa a autoridade administra-
tiva não concluir que existem causas extintivas do procedimento por contra-ordenação ou que 
se registam dúvidas fundadas sobre os factos constitutivos da infração fiscal – artigo 77º do RGIT. 

A decisão de aplicação da coima é proferida no processo de contra-ordenação pelo chefe do Ser-
viço de Finanças ou pelo Diretor de Finanças com jurisdição sobre o serviço tributário da área 
onde teve lugar a prática da infração. A autoridade administrativa competente para graduar a 
coima é determinada em função do tipo legal de contra-ordenação praticada e, nalguns casos, 
este requisito legal é acrescido do valor da prestação tributária em falta.

O despacho de aplicação da coima consubstancia um ato determinante na marcha do processo de 
contra-ordenação, cujos requisitos estão rigorosamente explanados no n.º1 do artigo 79º do RGIT.

Se a autoridade administrativa que aplicar a coima não tiver o cuidado de observar rigorosa e 
plenamente aqueles requisitos pode estar a concorrer para que se verifique uma nulidade insu-

Contra-ordenações - art.º 78.º do RGIT
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prível no processo de contra-ordenação – alínea d) do n.º 1 do artigo 63.º do RGIT. 

A decisão que aplica a coima deve conter:

a) A identificação do infrator e eventuais comparticipantes;

b) A descrição sumária dos factos e indicação das normas violadas e punitivas;

c) A coima e sanções acessórias, com indicação dos elementos que contribuíram para a sua 
fixação;

d)  A indicação de que vigora o princípio da proibição da reformatio in pejus, sem prejuízo da 
possibilidade de agravamento da coima, sempre que a situação económica e financeira do 
infrator tiver entretanto melhorado de forma sensível;

e) A indicação do destino das mercadorias apreendidas;

f) A condenação em custas.

Se o despacho não fizer referência expressa à identificação do infrator, esta omissão não cons-
tituirá nulidade, quando não existirem dúvidas que a decisão que aplicou a coima se refere ao 
agente ou agentes da infração. 

A descrição sumária dos factos, a indicação das normas violadas e punitivas tem de ser expressa 
no despacho, não podendo as autoridades administrativas limitar-se a fazer remissão para o auto 
de notícia. Se tal acontecer poder-se-á estar perante a violação de preceitos legais, circunstância 
que pode motivar que a decisão enferme do vício de nulidade. É abundante a jurisprudência que 
considera existir nulidade insuprível quando a decisão não inclui a descrição sumária dos factos 
constitutivos da infração e não indica os elementos que contribuíram para a fixação da coima. 

Por esta razão, a decisão que fixar a coima tem necessariamente de indicar os elementos que con-
tribuíram para a sua fixação, sob pena de nulidade insuprível no processo. Na fixação da coima 
a autoridade administrativa deve ter em consideração a gravidade do facto, a culpa do agente, a 
sua situação económica e, sempre que possível, a coima deve exceder o benefício económico que 
o agente retirou da prática da contra-ordenação - artigo 27º do RGIT. Como já se referiu, a omis-
são destes elementos pode implicar que a decisão padeça de nulidade insuprível, sendo este vício 
arguível até a decisão se tornar definitiva. A nulidade insanável não se verificará se a coima tiver 
sido fixada pelo valor mínimo da moldura abstracta e dos autos constarem todos os elementos 
que permitam o controlo judicial da sua aplicação. 

Quando a entidade competente para aplicar a coima considerar que a infração revela um grau de 
gravidade que justifica a aplicação de sanção acessória deve fazer menção expressa na decisão de 
que a contra-ordenação é grave e indicar qual o pressuposto estabelecido no n.º 1 do artigo 21º-A 
do RGCO que permite aplicá-la, indicando no despacho não só a sanção, mas sim todos os aspetos 
conexos e legalmente relevantes – n.º 2 do artigo 28º do RGIT. 

A decisão também tem de referir que vigora o princípio da proibição da reformatio in pejus, que con-
siste na impossibilidade de, por via de recurso interposto pelo arguido, a decisão ser reformulada 
para pior, isto é, ser alterado o valor da coima e aquela passar a ser mais gravosa para o infrator. 

Este requisito decorre da norma da alínea d) do artigo 79º do RGIT e representa a uniformização 
do RGIT com o regime do ilícito de mera ordenação social que no artigo 72.º-A consagra o mesmo 
princípio da proibição do agravamento da decisão, não podendo a sanção aplicada ser modificada 
em prejuízo de qualquer dos arguidos, ainda que não recorrentes, salvo se a situação económica 
e financeira do arguido tiver entretanto melhorado de forma sensível, caso em que o montante da 
coima pode eventualmente ser agravado.

A indicação deste requisito é da máxima relevância para o arguido, porquanto é através dela que 
o infrator fica a conhecer “quais as regras da contenda”, e fica a saber que, na eventualidade de 
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perder o recurso judicial que venha a interpor da decisão, a coima aplicada pode ser alterada para 
um valor inferior, mas que o tribunal não a poderá agravar.

Sempre que a infração praticada estiver conexa com mercadorias e estas tiverem sido apreen-
didas, circunstância que poderá ter ocorrido aquando do levantamento do auto de notícia ou no 
decurso da normal tramitação do processo de contra-ordenação – n.º 1 do artigo 73º do RGIT – a 
autoridade que proferir a decisão de aplicação da coima tem de indicar expressamente na decisão 
o destino das mercadorias.

A condenação em custas também constitui um requisito legal da decisão, pelo que nesta tem de 
ser expressamente referido o montante das custas processuais a pagar. 

A notificação do arguido tem de ser efectuada nos termos previstos no n.º 2 do artigo 79º do RGIT, 
a qual deve incluir os termos da decisão e a advertência expressa de que, no prazo de vinte dias a 
contar da notificação, deve ser efectuado o pagamento da coima e das custas processuais ou, em 
alternativa, ser interposto recurso para o tribunal tributário de 1.ª instância da decisão que aplica 
a coima, sob pena do serviço tributário proceder à cobrança coerciva. Em face da norma do n.º 
2 do artigo 70º do RGIT, em articulação com o n.º 1 do art.º 38º do CPPT, a notificação deve ser 
realizada através de carta registada com aviso de recepção. 

O prazo de vinte dias destina-se a que o arguido proceda ao pagamento da coima ou decida in-
terpor recurso da decisão que aplica a coima. No RGIT não existe uma norma sobre a contagem 
dos prazos, pelo que, em face do disposto na alínea b) do artigo 3º do RGIT, dever-se-ão aplicar 
as regras previstas no artigo 60º do RGCO. Assim, o prazo do pagamento e do recurso judicial 
suspende-se aos sábados, domingos e feriados e o seu termo será transferido para o primeiro dia 
útil seguinte nos casos em que termine em alguns destes dias. 

A notificação será sempre da competência do Serviço de Finanças onde estiver pendente o pro-
cesso de contra-ordenação, ainda que a coima tenha sido fixada pelo Diretor de Finanças – n.º 3 
do artigo 79º do RGIT. 

Decorrido o prazo fixado na notificação sem que o pagamento da coima e das custas se mostre 
realizado e não tenha sido interposto recurso judicial da decisão, deverá ser extraída, nos termos 
do n.º 2 do artigo 65º do RGIT, certidão de dívida para efeito de cobrança coerciva. O processo 
de execução fiscal é instaurado no Serviço de Finanças – órgão da execução fiscal - onde correu 
termos o processo de contra-ordenação – artigo 150º do CPPT. 

A certidão de dívida deve conter, com as necessárias adaptações, os elementos indicados no arti-
go 88º do CPPT e os requisitos a que se refere o artigo 163º do mesmo código. 

As coimas não caiem no âmbito de incidência dos juros de mora, pelo que estes juros apenas in-
cidem sobre o valor das custas processuais, com data de início de contagem no dia imediato ao 
termo do prazo de vinte dias de pagamento da coima, contados nos termos acima indicados – n.º 
1 do artigo 1º do Decreto-Lei n.º 73/99, de 16 de Março, e n.º 1, in fine, do artigo 88º do RGCO. 

Decisão de aplicação da coima – Art.º  79.º do RGIT
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11.9 As coimas e as sanções acessórias

A coima é uma sanção de natureza pecuniária aplicável a um ilícito fiscal cujos elementos cons-
titutivos preencham um tipo legal de contra-ordenação. A coima é aplicável por uma autoridade 
administrativa, mas também pode ser aplicada por um juiz. A coima constitui a sanção principal 
do ilícito por contra-ordenação e se não for paga não pode ser convertida em prisão, ao contrário 
do que pode acontecer com a multa. A coima se não for paga no processo de contra-ordenação, 
a autoridade administrativa procede à sua execução. As coimas fiscais são executadas através do 
processo de execução fiscal.

A aplicação das coimas e das sanções acessórias compete às autoridades administrativas que a 
lei determinar. A alínea b) do artigo 52.º do RGIT prescreve que têm competência para aplicar as 
coimas o chefe de Finanças e o Diretor de Finanças. Esta competência é determinada em função 
do tipo legal de contra-ordenação e do valor da prestação tributária em falta. 

São quatro os tipos legais de contra-ordenação fiscal cuja competência é determinada em função 
do valor da prestação tributária em falta. Com efeito, nos tipos legais de contra-ordenação pre-
vistos nos artigos 114.º, 118.º, 119.º e 126.º do RGIT, se o valor do imposto em falta for de valor igual 
ou inferior a € 25 000 a competência é do chefe do Serviço de Finanças e se o imposto em falta for 
de valor superior a € 25 000 a competência é do Diretor de Finanças.

Salvo disposição expressa em contrário, o chefe do Serviço de Finanças tem ainda competência 
para aplicar as coimas nas contra-ordenações autónomas, que são aquelas cujos tipos legais não 
constam do RGIT, mas sim de outro diploma legal.

A competência originária para aplicar as coimas é do chefe de Finanças ou do Diretor de Finan-
ças, no entanto, no âmbito das regras aplicáveis à delegação de poderes, estes podem delegar esta 
competência em funcionários qualificados – n.º 3 do artigo 76.º do RGIT. 

Se existir concurso de contra-ordenações cujo conhecimento caiba ao chefe de Finanças e ao 
Diretor de Finanças é este último a autoridade competente para aplicar a coima – n.º 4 do artigo 
76.º do RGIT.

Na redacção inicial do RGIT, o legislador estabeleceu que a competência para aplicar as sanções 
acessórias pertencia, em função do tipo legal de contra-ordenação e em paridade com a compe-
tência para aplicar as coimas, ao chefe do Serviço de Finanças ou ao Diretor de Finanças, regime 
de competência que estava harmonizado com o regime do ilícito de mera ordenação social, no 
âmbito do qual a autoridade competente para aplicar as sanções acessórias é a mesma que aplica 
a coima – artigo 33.º do RGCO. 

No entanto, com a Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro – Orçamento do Estado para 2007 – o 
legislador alterou a alínea b), in fine, do artigo 52.º do RGIT, e atribuiu a competência para aplica-
ção das sanções acessórias em exclusivo ao Diretor de Finanças.

As sanções acessórias estão previstas no artigo 28.º do RGIT e apenas podem ser aplicadas às 
contra-ordenações graves, que são aquelas que são puníveis com coima cujo limite máximo seja 
superior a € 5 750. Porém, para ser aplicada uma sanção acessória não é suficiente que a contra-
-ordenação seja grave é ainda indispensável que se verifiquem os pressupostos estabelecidos no 
artigo 21.º-A do RGCO. 

As sanções acessórias têm uma função dissuasora e apenas devem ser aplicadas às infrações gra-
ves e quando o comportamento do infrator enunciar características de prática abusiva, sistemá-
tica e reiterada. Nestas situações, a aplicação de sanção acessória pode revestir elevada relevân-
cia e constituir uma ação exemplar, por forma a configurar fatores de moralização do sistema e 
fonte de referência para motivar a diminuição de condutas ilícitas. 

A Administração Tributária não tem conseguido fazer uma adequada aplicação deste mecanismo 
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dissuasor da prática de infração fiscais, perdendo com isso todos os contribuintes que cumprem 
com regularidade e atempadamente as suas obrigações tributárias.

As sanções acessórias previstas no art.º 28.º do RGIT são as seguintes:

a) Perda de objectos pertencentes ao agente;

b) Privação do direito a receber subsídios ou subvenções concedidos por entidades ou servi-
ços públicos;

c) Perda de benefícios fiscais concedidos, ainda que de forma automática, franquias aduanei-
ras e benefícios concedidos pela administração da segurança social ou inibição de os obter;

d) Privação temporária do direito de participar em feiras, mercados, leilões ou arrematações 
e concursos de obras públicas, de fornecimentos de bens ou serviços e de concessão, promo-
vidos por entidades ou serviços públicos;

e) Encerramento de estabelecimento ou de depósito;

f) Cassação de licenças ou concessões e suspensão de autorizações;

g) Publicação da decisão condenatória a expensas do agente da infração.

A sanção acessória de inibição de obter benefícios fiscais e franquias tem a duração máxima de 
dois anos e pode recair sobre quaisquer benefícios ou incentivos direta ou indiretamente ligados 
aos impostos sobre o rendimento, a despesa ou o património e às prestações tributárias a favor 
da segurança social. 

As mercadorias de importação e exportação proibida são sempre declaradas perdidas. 

As sanções acessórias a serem aplicadas devem atender à gravidade da infração e à intensidade da 
culpa do seu agente e devem observar critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, de modo 
a ser suficientemente persuasiva e a contribuir de forma intensa para a prevenção geral e especial 
das condutas ilícitas.

A aplicação das sanções acessórias previstas no artigo 28.º do RGIT está dependente da circuns-
tância da infração cometida preencher um tipo legal de contra-ordenação grave e dos pressupos-
tos prescritos no art.º 21.º-A do RGCO que consistem basicamente no seguinte: 

1) A sanção prevista na alínea a) só pode ser decretada quando os objectos serviram ou esta-
vam destinados a servir para a prática da contra-ordenação, ou por esta foram produzidos;

2) A sanções das alíneas b) e c) só podem ser decretadas quando a contra-ordenação tiver 
sido praticada no exercício ou por causa da actividade a favor da qual é atribuído o subsídio, 
incentivo ou benefício;

3) A sanção da alínea d) só pode ser decretada quando a contra-ordenação tiver sido pratica-
da durante ou por causa da participação em feira ou mercado ou dos atos públicos em causa; 

4) A sanção das alíneas e) e f) só pode ser decretada quando a contra-ordenação tiver sido 
praticada no exercício ou por causa da actividade a que se referem as licenças, concessões ou 
autorizações ou por causa do funcionamento do estabelecimento;

5) A sanção da alínea g) só pode ser decretada quando a contra-ordenação implicar uma forte 
gravidade objectiva e um intenso grau de culpa e não deve provocar um dano superior ao 
benefício obtido pelo agente na prática da contra-ordenação. 

A coima é aplicada em função da moldura sancionatória abstracta prevista em cada tipo legal de 
contra-ordenação, não podendo ultrapassar o limite máximo abstractamente estabelecido nos 
n.ºs 1 e 2 ao artigo 26.º do RGIT. A coima é fixada pela autoridade administrativa competente 
devendo ser graduada em função da gravidade do facto, da culpa do agente, da sua situação eco-
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nómica, do tempo decorrido desde a prática do ilícito e, sempre que possível, exceder o benefício 
económico que o agente retirou da prática da contra-ordenação – artigo 27.º do RGIT. A autori-
dade que aplica a coima pode atender a outros elementos que constem dos autos e que possam ser 
considerados como circunstâncias agravantes ou atenuantes da conduta do agente.

Competência para aplicação da coima:

Competência para aplicação das coimas em função dos tipos legais de contra-ordenação:

  

A graduação da coima - art.º 27.º  e  art.º 76.º do RGIT

Graduação
 da coima

Elementos 
objetivos

Elementos 
subjetivos

Gravidade do facto
Grau de culpa do agente
Situação económica do agente
Benefício económico obtido
Tempo decorrido desde a prática da infracção
Carácter acidental ou reiterado da conduta
Efectivo prejuízo da Fazenda Pública
Outras circunstâncias relevantes que possam influir no 
grau de culpa do agente

Processo de contra-ordenação

Diretor de Finanças

RGIT
Artº 114.º  (2)
Artº 118.º (2)
Artº 119.º (2)
Artº 126.º (2)
Artº 113.º
Artº 115.º
Artº 127.º
Art.º 128.º
Art.º 129.º

Aplicação das coimas

Chefe de Finanças ou
Diretor de Finanças

Da área onde foi 
cometida a infração

Juiz competente para julgar 
o crime em caso de concurso 

entre crime e 
contra-ordenação

Competência para aplicação das coimas e das sanções acessórias
Alínea b) do n.º 1 do artigo 52.º do RGIT

RGIT
Artº 114.º (1)
Artº 116.º
Artº 117.º
Artº 118.º (1)
Artº 119.º (1)
Artº 120.º
Artº 121.º
Artº 122.º
Artº 123.º
Artº 124.º
Artº 125.º
Artº 125.º-A
Artº 125.º-B
Artº 126.º (1)

Chefe do Serviço de Finanças

Notas:
(1) – Quando o imposto em falta é de 
valor até  € 25 000
(2) – Quando o imposto em falta for 
superior a   € 25 000
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11.10 Dispensa e atenuação especial da coima 

Em situações excepcionais, o chefe do Serviço de Finanças e o Diretor de Finanças podem dis-
pensar a aplicação da coima ou atenuá-la especialmente. A dispensa da coima pode ocorrer des-
de que se verifiquem cumulativamente as circunstâncias seguintes: 

a) A prática da infração não ocasionar prejuízo efectivo à receita tributária;

b) Estar regularizada a falta cometida;

c) A falta revelar um diminuto grau de culpa.

A dispensa da coima pode ocorrer mesmo que já exista processo de contra-ordenação instaurado 
e será determinada pela autoridade que tiver competência para aplicar a respectiva coima. Se 
a autoridade entender que a gravidade do facto não justifica a dispensa da coima, desde que o 
infrator reconheça a sua responsabilidade e regularize a situação tributária até à decisão do pro-
cesso poderá aquela atenuar especialmente a coima.

Esta figura da dispensa e atenuação especial da coima só é aplicada em situações muito espe-
ciais, na medida em que a intenção do legislador foi introduzir no sistema penal tributário um 
mecanismo que, em complemento do mecanismo da redução da coima, dotasse o sistema de 
instrumentos que, quando a gravidade da conduta do agente for diminuta e não exista qualquer 
prejuízo para a receita tributária, permita não aplicar qualquer coima ou então atenuá-la espe-
cialmente. 

A dispensa da coima só pode ocorrer quando estejam verificados todos os pressupostos previs-
tos nas alíneas do n.º 1 do artigo 32.º do RGIT, o que nem sempre acontece. Com efeito, quando a 
infração implicar a falta de entrega da prestação tributária nos cofres do Estado, existe prejuízo 
para a receita tributária provocado pelo retardamento na disponibilidade dos dinheiros públicos. 
A jurisprudência considera que existe prejuízo para a receita tributária sempre que o imposto não 
é entregue nos cofres do Estado no prazo legalmente previsto, independentemente do valor em 
causa e que o prejuízo não é ressarcido pelo pagamento de juros. Assim, sempre que a contra-
-ordenação implique imposto em falta não pode ser aplicada a figura da dispensa da coima. 

Porém, se a culpa do agente da infração for diminuta e estiver regularizada a situação tributária 
pode ser aplicada a atenuação especial da coima. Quando a autoridade administrativa considerar 
que estão reunidos os pressupostos para proceder à atenuação especial da coima, por força da 
norma da alínea b) do artigo 3.º do RGIT, tem de atender ao normativo do n.º 3 do artigo 18.º do 
RGCO que dispõe:”Quando houver lugar à atenuação especial da punição por contra-ordenação, 
os limites máximo e mínimo da coima são reduzidos para metade”.

Em face desta norma, e sempre que a entidade competente decidir que deve atenuar a coima no 
processo de contra-ordenação, para efeitos de fixação da coima a moldura sancionatória do tipo 
legal de contra-ordenação fiscal em causa é reduzida a metade do seu valor mínimo e máximo.

Sublinhe-se que a figura da dispensa e da atenuação especial da coima só será aplicada no pro-
cesso de contra-ordenação se o infrator, em virtude de considerar que a sua conduta é de gravi-
dade diminuta, requerer no processo a aplicação deste mecanismo, isto é, a dispensa e a atenu-
ação especial da coima não é aplicada por iniciativa dos serviços da Administração Tributária.

11.11 As nulidades no processo de contra-ordenação

As nulidades são desvios de forma e de ação processual em relação ao formalismo prescrito na lei 
e a que esta faça corresponder – embora não de modo expresso – uma invalidação mais ou menos 
extensa de atos processuais.

As irregularidades no formalismo processual que constituem nulidade de atos subsequentes são 
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apenas aquelas que possam influir na instrução, discussão ou decisão da causa, ou seja, as que 
possam ter reflexos de ordem substancial. 

As nulidades podem consistir na prática de um ato que a lei não admite, porque o proíbe expres-
samente, ou na omissão de um ato prescrito na lei, por exemplo, a notificação para audição e 
defesa do arguido. 

As nulidades podem ser relativas ou absolutas. As previstas no artigo 63.º do RGIT revestem na-
tureza absoluta o que significa que podem ser declaradas oficiosamente e ser invocadas a todo o 
tempo até a decisão do processo se tornar definitiva. 

A decisão torna-se definitiva quando transitar em julgado. O trânsito em julgado de qualquer 
decisão verifica-se quando ela deixa de ser impugnável por via de reclamação ou recurso ordiná-
rio – artigo 677.º do Código de Processo Civil. Em conclusão, refira-se que o trânsito em julgado 
significa que a decisão se tornou definitiva.

A decisão de aplicação da coima torna-se definitiva após o termo do prazo de vinte dias prescrito 
no n.º 2 do artigo 79.º do RGIT, caso não tenha sido interposto o recurso judicial previsto no artigo 
80.º do RGIT, pois, caso contrário, a decisão só se torna definitiva quando transitar em julgado a 
sentença judicial proferida por via do recurso ou recursos interpostos.

As nulidades insupríveis previstas no n.º 1 do artigo 63.º do RGIT têm uma enumeração taxativa, 
podendo existir outras de natureza relativa. As nulidades relativas serão consideradas sanadas 
pelo mero decurso do tempo se não forem arguidas pelos interessados.

As nulidades absolutas previstas no artigo 63.º do RGIT têm por efeito a anulação dos termos 
subsequentes do processo que dependam absolutamente dos atos inquinados, devendo, porém, 
aproveitar-se as peças úteis ao apuramento dos factos.

No processo de contra-ordenação as nulidades insupríveis são as seguintes:

a) O levantamento do auto de notícia por funcionário sem competência;

b) A falta de assinatura do autuante e de menção de algum elemento essencial da infração;

c) A falta de notificação do despacho para audição e apresentação da defesa;

d) A falta dos requisitos legais da decisão de aplicação das coimas, incluindo a notificação do 
arguido. 

A verificação das nulidades das alíneas a) e b) determina que o auto de notícia passe a ter o valor 
de participação, circunstância que reduz substancialmente a força probatória dos factos relativos 
e impõe que no processo de contra-ordenação tenha de ser feita a instrução e investigação dos 
factos.

A notificação prevista no artigo 70º do RGIT tem uma relevância muito grande, pois, a sua ine-
xistência viola o direito de audição e de defesa do infrator consagrado no n.º 10 do artigo 32.º da 
Constituição da República Portuguesa. A não inclusão nesta notificação dos restantes elementos 
previstos no artigo 70.º do RGIT não configurará uma nulidade insuprível, mas apenas uma irre-
gularidade que pode ser sanada sem a necessidade do ato ter de ser repetido. 

De igual modo, assume especial relevância no processo de contra-ordenação a decisão de apli-
cação da coima, dado que a inobservância dos requisitos legais – sobre estes discorremos ampla-
mente no ponto 11.8 do presente manual – pode implicar que a decisão venha a ser declarada nula 
se o arguido dela recorrer nos termos do artigo 80.º do RGIT. 

A exigência de que se reveste a notificação da decisão de aplicação da coima - n.º 2 do artigo 79.º 
do RGIT – tendo em vista evitar a prática de irregularidades, aconselha a que conjuntamente com 
a notificação os serviços da Administração Tributária procedam ao envio de cópia da referida 
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decisão. Esta notificação deve ser realizada através de carta registada com aviso de recepção. A 
existência de alguma insuficiência ou irregularidade na notificação ficará sanada se o infrator 
efectuar o pagamento da coima e das custas processuais ou, ainda que o arguido apresente re-
curso judicial da decisão, não invocar vícios ou irregularidades na notificação.

11.12 As causas de prescrição do procedimento por contra-ordenação

O procedimento por contra-ordenação extingue-se, por efeito da prescrição, logo que sobre a 
prática da infração sejam decorridos cincos anos. O prazo de prescrição tem início no momento 
em que a infração se considera consumada. A infração considera-se praticada no momento em 
que o agente actuou ou, no caso de omissão, devia ter actuado. As infrações fiscais omissivas 
consideram-se praticadas na data em que termine o prazo para o cumprimento das obrigações 
tributárias – n.º 2 do artigo 5.º do RGIT.

O artigo 33.º do RGIT, para além do prazo geral de prescrição, que é de cinco anos, estabele-
ce um prazo especial de prescrição do procedimento por contra-ordenação, o qual está dire-
tamente dependente da infração implicar ou não a existência de facto pelo qual seja devido 
tributo. Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 33.º do RGIT, o prazo de prescrição é reduzido ao 
prazo de caducidade do direito à liquidação da prestação tributária quando a infração depender 
daquela liquidação.

O prazo de prescrição depende da existência ou não do direito à liquidação de tributo, sendo, 
neste caso, o prazo de prescrição reduzido ao prazo geral de caducidade do direito à liquidação, 
que é de quatro anos, conforme previsto no n.º 1 do artigo 45.º da LGT. Neste caso, o prazo de 
prescrição do procedimento contra-ordenacional acompanha o prazo de caducidade do direito 
à liquidação. Assim, o prazo de prescrição do procedimento por contra-ordenação só será de 
cinco anos quando a infração fiscal praticada não implicar facto pelo qual seja devido imposto ou 
quando o prazo de caducidade do direito à liquidação do tributo conexo com a infração for igual 
ou superior a cinco anos. 

A instauração de procedimento tributário ou de processo judicial, em que se discuta a situa-
ção tributária do contribuinte, determina a suspensão do prazo de prescrição do procedimento 
contra-ordenacional, cujo termo só ocorrerá após se tornar definitiva ou transitar em julgado a 
decisão que defina a situação tributária do agente da infração.

O prazo de prescrição do procedimento por contra-ordenação suspende-se ainda em caso de 
pedido de pagamento da coima antes da instauração do processo de contra-ordenação – artigo 
29º do RGIT, tendo a suspensão início na data do pedido e termo na data da notificação para pa-
gamento da coima nos prazos previstos nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 30.º do RGIT – 15 dias. 
Sempre que o processo de contra-ordenação tiver de ficar suspenso nos termos do artigo 55.º do 
RGIT, a notificação ao arguido do despacho que determinar a suspensão implicará a suspensão do 
prazo de prescrição do procedimento por contra-ordenação.

A prescrição do procedimento por contra-ordenação fiscal também se suspende e interrompe 
nos termos dos preceitos do artigo 27.º-A e do artigo 28.º do RGCO. 

A interrupção da prescrição tem por efeito a inutilização do tempo que já decorreu, desde que 
se iniciou a contagem do respetivo prazo, até que se verifica o facto interruptivo. A partir daqui 
inicia-se, novamente, a contagem do prazo de prescrição, não se aproveitando o tempo anterior-
mente decorrido. A interrupção implica a contagem de um novo prazo de prescrição. 

Por exemplo, a notificação nos termos do artigo 70.º do RGIT, isto é, a notificação para audição e 
apresentação de defesa determina a interrupção do prazo de prescrição do procedimento – alínea 
a) do n.º 1 do artigo 28.º do RGCO.

Na suspensão apenas não conta para o prazo de prescrição o tempo decorrido entre o início e o 
termo da suspensão. É, portanto, relevante para a prescrição o prazo decorrido antes da ocor-
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rência do termo inicial da causa de suspensão e o tempo decorrido após o termo final daquela, 
cuja soma determinará ou não a verificação da prescrição. 

Em face da remissão do n.º 3 do artigo 33º do RGIT para a lei geral - regime geral do ilícito de mera 
ordenação social, será aplicável ao prazo de prescrição por contra-ordenação fiscal o normativo 
do n.º 3 do artigo 28º do RGCO que prescreve que: ”A prescrição do procedimento tem sempre 
lugar quando, desde o seu início e ressalvado o tempo de suspensão, tiver decorrido o prazo da 
prescrição acrescido de metade”. Assim, o prazo máximo de prescrição do procedimento por 
contra-ordenação fiscal, no caso de ter havido interrupção, é de sete anos e meio, acrescido do 
tempo de suspensão.

A prescrição do procedimento contra-ordenacional tem por efeito a impossibilidade do autor do ilíci-
to fiscal poder ser sancionado, pois, já não lhe poderá ser aplicada qualquer coima. Ainda que o seja, 
e caso a notificação da decisão lhe venha a ser feita após a prescrição do procedimento por contra-
-ordenação, o infrator, em sede de recurso judicial da decisão, poderá invocar a referida prescrição.

11.13 As causas de extinção do procedimento por contra-ordenação

A prescrição do procedimento por contra-ordenação é uma causa de extinção que ocorre pela ve-
rificação do decurso do tempo – segmento temporal – previsto na lei. Porém, existem outras cau-
sas de extinção do procedimento por contra-ordenação que são independentes do tempo e que 
podem acontecer em qualquer momento e ter ou não um nexo de causalidade com a vontade hu-
mana. São causas de extinção do procedimento por contra-ordenação as ocorrências seguintes:

a) Morte do arguido;

b) Prescrição ou amnistia, se a coima ainda não tiver sido paga;

c) Pagamento da coima no decurso do processo de contra-ordenação;

d) Acusação recebida em procedimento criminal.

Para além das situações previstas no artigo 61º do RGIT, o procedimento por contra-ordenação 
dever-se-á ainda considerar extinto em caso de dispensa da coima nos termos do artigo 32º do 
RGIT e no caso de ser determinado o arquivamento do processo com fundamento na existência 
de dúvidas fundadas sobre os factos constitutivos da contra-ordenação.

Em caso de pagamento da coima reduzida, em conformidade com o preceituado no n.º 1 do artigo 
29º do RGIT, situação em que não chega a existir processo de contra-ordenação, na medida em 
que o mecanismo do direito à redução da coima é prévio à instauração do processo de contra-
-ordenação, a responsabilidade contra-ordenacional do agente da infração extingue-se por efei-
to daquele pagamento. 

11.14 As causas de prescrição e de extinção das sanções contra-ordenacionais

As sanções por contra-ordenação tributária prescrevem no prazo de cincos anos a contar da data 
da sua aplicação, sem prejuízo das causas de interrupção e de suspensão previstas na lei geral 
– artigo 34.º do RGIT. Importa desde já sublinhar que para este efeito não é a data inscrita no 
despacho de aplicação da coima que releva, mas sim a data em que a coima se torna definitiva. 

A decisão de aplicação da coima torna-se definitiva no termo do prazo de vinte dias, previsto no n.º 
1 do artigo 80.º do RGIT, sem que o arguido tenha interposto recurso judicial a colocar a decisão em 
crise. Se o recurso judicial for apresentado, a definitividade da coima ocorre com o trânsito em jul-
gado da sentença judicial proferida naquele processo ou por via do acórdão no recurso ou recursos 
interpostos. A decisão considera-se passada ou transitada em julgado, logo que, nos termos da lei, 
não seja suscetível de recurso ordinário ou de reclamação – artigo 677.º do Código de Processo Civil.
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Em face da norma do artigo 34.º do RGIT, dever-se-á entender que através do termo “apli-
cação”, o legislador quis, então, consagrar a data a partir da qual a sanção se materializa 
ou torna definitiva, visto ser o momento a partir do qual a coima é exequível. Nesta me-
dida, o prazo de prescrição da coima tem início no termo do prazo prescrito na lei para 
apresentação do recurso judicial da decisão de aplicação da coima, sendo também este o 
momento que determina a execução da coima em caso de ausência de pagamento – artigo 
65.º do RGIT. 

A norma do artigo 34.º do RGIT prescreve que o prazo de prescrição das sanções contra-orde-
nacionais se interrompe e suspende nos termos previstos na lei geral. A lei geral referida é o 
regime geral do ilícito de mera ordenação social (RGCO) que nos artigos 30.º e 31.º estabelece, 
respectivamente, as causas de suspensão e de interrupção da prescrição da coima.

O prazo de prescrição da coima suspende-se nos casos seguintes:

a) Quando por força da lei a execução não puder começar ou não puder continuar a ter lugar;

b) Quando a execução for interrompida;

c) Quando forem concedidas facilidades de pagamento.

A suspensão do prazo de prescrição da coima ocorrerá sempre que a execução fiscal não possa 
prosseguir a sua tramitação, em virtude de ser autorizado o seu pagamento em prestações – ar-
tigo 196.º do CPPT. De igual modo, o prazo de prescrição também ficará suspenso se no âmbito 
do processo de contra-ordenação for, a requerimento do arguido, concedida a possibilidade de 
pagar a coima em prestações nos termos previstos nos n.ºs 4 e 5 do artigo 88.º do RGCO.

A norma do n.º 1 do artigo 30.º-A do RGCO prescreve que a execução da coima constitui 
causa de interrupção do prazo de prescrição. Sendo este normativo aplicável ao processo de 
contra-ordenação tributário, por força da norma da alínea. b) do artigo 3.º do RGIT, dever-
-se-á, então, concluir que o prazo de prescrição da coima se interrompe com a instauração da 
execução fiscal para realização da respectiva cobrança coerciva, conforme previsto no artigo 
148.º do CPPT.

Pelas mesmas razões, e conforme previsto no n.º 2 do artigo 30.º-A do RGCO, a prescrição da coi-
ma ocorre quando, desde o seu início e ressalvado o tempo de suspensão, tiver decorrido o prazo 
normal da prescrição acrescido de metade.

As sanções acessórias também prescrevem no prazo de cinco anos a contar da data da sua apli-
cação, aplicando-se, com as necessárias adaptações, o regime preceituado para a prescrição das 
coimas – al. b) do artigo 3.º e artigo 34.º do RGIT e artigo 31.º do RGCO.

A prescrição da coima ou da sanção, nos termos do artigo 34.º do RGIT, determina que o infractor 
já não terá de pagar a coima ou de cumprir a sanção. Quando muito, caso o pagamento da coima 
lhe seja exigido, deverá, através do meio processual adequado, invocar a referida prescrição. O 
mesmo se coloca em relação a uma eventual sanção acessória.

A obrigação de pagamento da coima e de cumprimento das sanções acessórias extingue-se com 
a morte do infrator – artigo 62.º do RGIT. Esta extinção da coima é o corolário da aplicação do 
princípio da intransmissibilidade da responsabilidade penal consagrado no n.º 3 do artigo 30.º da 
Constituição da República Portuguesa. Daqui decorre que, em caso de morte do infrator, os seus 
herdeiros não têm de assumir qualquer tipo de responsabilidade decorrente da comissão dos ilí-
citos fiscais. Quando o agente da contra-ordenação for uma pessoa coletiva ou sociedade, a juris-
prudência tem entendido que a dissolução desta e a respectiva liquidação têm um valor jurídico 
equivalente à morte da pessoa física, pelo que também se extinguirá a obrigação de pagamento 
da coima e de cumprimento das sanções acessórias. 
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11.15 O recurso da decisão de aplicação das coimas

A decisão de aplicação da coima, nos termos do n.º 2 do artigo 79.º do RGIT, tem de ser notificada 
ao arguido, devendo constar desta a indicação da possibilidade de recorrer judicialmente da de-
cisão. É também a notificação que indica ao interessado o prazo e a autoridade a quem é dirigido 
o recurso judicial. 

A norma do n.º 1 do artigo 80.º do RGIT prescreve que as decisões de aplicação das coimas e san-
ções acessórias podem ser objecto de recurso para o tribunal tributário de 1ª instância, no prazo 
de 20 dias a contar da notificação da decisão. O recurso tem de ser apresentado no Serviço de Fi-
nanças onde tiver sido instaurado o processo de contra-ordenação – artigo 67.º do RGIT, podendo 
ser remetido para o referido serviço por via postal sob registo, valendo, neste caso, como dia de 
apresentação do recurso o dia de realização do registo. 

As decisões de aplicação das coimas e sanções acessórias podem ser objecto de recurso para o 
tribunal tributário de 1.ª Instância, salvo no caso em que a contra-ordenação é julgada em 1ª ins-
tância pelo tribunal comum – artigo 53.º do RGIT.

Nos termos da al. b) do n.º 1 do art.º 49.º do ETAF – Estatuto dos Tribunais Administrativos e 
Fiscais, aprovado pela Lei n.º 13/2002, de 19 de Fevereiro, alterada pela Lei n.º 4-A/2003, de 19 
de Fevereiro, e pela Lei n.º 107-D/2003, de 31 de Dezembro – compete aos tribunais tributários 
conhecer das impugnações de decisões de aplicação de coimas e sanções acessórias em matéria 
fiscal.

Em face da norma do n.º 2 do artigo 80.º do RGIT, o recurso é dirigido ao juiz do tribunal tribu-
tário da área do Serviço Finanças onde o processo de contra-ordenação tenha sido instaurado – 
artigo 5.º e al. b) do n.º 1 do artigo 67.º do RGIT e n.º 1 do artigo 61.º do RGCO. 

O recurso da decisão de aplicação de coimas e sanções acessórias não constitui um processo au-
tónomo, na medida em que a petição de recurso é integrada no próprio processo de contra-orde-
nação. Na Lei Geral Tributária, o legislador fixou a natureza jurídica deste recurso ao considerar 
que se trata de um meio processual tributário judicial – al. c) do artigo 101.º da LGT. 

A fase judicial do processo de contra-ordenação fiscal encontrava-se regulada nos artigos 80.º a 
86.º do RGIT, sendo necessário aplicar subsidiariamente o regime geral do ilícito de mera orde-
nação social – al. b) do artigo 3.º do RGIT. 

A legitimidade para recorrer da decisão de aplicação de coima e de sanções acessórias é do infra-
tor, diretamente ou através do seu defensor.

O RGCO não estabelece a necessidade de constituição de advogado para proceder à interposi-
ção de recurso da decisão de aplicação das coimas e sanções acessórias. Em relação ao processo 
de contra-ordenação fiscal, e dado que o legislador da LGT caracterizou o recurso, no próprio 
processo, como processo judicial tributário, dever-se-ão considerar aplicáveis as normas do ar-
tigo 6.º do CPPT relativas à constituição de mandato judicial, sendo obrigatória a constituição 
de advogado nas causas judiciais cujo valor exceda o décuplo da alçada do tribunal tributário de 
1.ª instância, bem como nos processos da competência do Tribunal Central Administrativo e do 
Supremo Tribunal Administrativo. Estas normas terão de ser articuladas com o artigo 6º do Es-
tatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais. 

O recurso é feito através de petição escrita e é apresentado à autoridade administrativa que apli-
cou a coima – o recurso é sempre apresentado no Serviço de Finanças local ainda que a coima 
tenha sido fixada pelo Diretor de Finanças – e deve conter as alegações e a indicação dos meios 
de prova a produzir no tribunal tributário. O n.º 2 do artigo 80.º do RGIT não refere a necessidade 
das alegações incluírem conclusões, porém, deve ser aplicada subsidiariamente a norma do n.º 
3, in fine, do artigo 59.º do RGCO, da qual resulta a necessidade do recurso integrar as alegações 
e as conclusões. 
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Se a petição de recurso apresentada pelo arguido padecer de alguma insuficiência ou irregulari-
dade, devem os serviços da Administração Tributária convidar o recorrente a suprir as respecti-
vas faltas, conforme prescrito no artigo 76.º do Código de Procedimento Administrativo.

A norma do n.º 1 do artigo 80.º do RGIT prevê um prazo de 20 dias para apresentação do recurso 
judicial da decisão de aplicação da coima, prazo que está harmonizado com o prazo previsto no 
n.º 3 do artigo 59.º do RGCO. O prazo para interposição do recurso, por força do preceito da al. b) 
do artigo 3.º do RGIT, conta-se nos termos previstos no artigo 60.º do RGCO. Assim, o prazo de 20 
dias para interposição do recurso do artigo 80.º do RGIT, suspende-se aos sábados, domingos e 
feriados e sempre que o termo do prazo caia em dia durante o qual não for possível a apresentação 
do recurso, transfere-se a mesma para o primeiro dia útil seguinte. 

Quando o arguido recorrer da decisão de aplicação da coima, ou desta e das sanções acessó-
rias, uma vez analisado o articulado do recurso, pode a autoridade recorrida, isto é, a autoridade 
administrativa que aplicou a coima, proceder à revogação da decisão até ao envio dos autos ao 
tribunal tributário.

O processo de contra-ordenação tem de obedecer ao princípio da legalidade, razão pela qual a 
revogação da decisão prevista no n.º 3 do artigo 80.º do RGIT só pode basear-se em vícios de 
ilegalidade da decisão condenatória e em motivos de fundada dúvida sobre os factos constitu-
tivos da contra-ordenação que não seja possível suprir, não podendo a revogação da decisão ser 
fundada em critérios de oportunidade. A revogação da decisão implica o desaparecimento do ato 
da ordem jurídica, podendo, contudo, na sequência da revogação a autoridade administrativa 
proceder à prolação de nova decisão, a qual terá de ser de novo notificada ao arguido nos termos 
previstos no n.º 2 do artigo 80.º do RGIT. Se tal hipótese ocorrer, o infrator pode então proce-
der ao pagamento da coima ou apresentação de um novo recurso judicial contra a nova decisão, 
repetindo-se o ciclo processual. 

Quando a autoridade administrativa não revogar a decisão de aplicação da coima deve proceder 
ao envio do processo de contra-ordenação e do respetivo recurso no prazo de 30 dias ao tribunal 
tributário – n.º 1 do artigo 81.º do RGIT.

A decisão de aplicação da coima é exclusivamente atacada pelo recurso judicial previsto no ar-
tigo 80.º do RGIT, é inútil apresentar recurso hierárquico, visto que este é um meio processual 
desadequado para reagir contra aquela decisão. O recurso hierárquico só pode ser utilizado no 
âmbito do procedimento tributário e o processo de contra-ordenação integra-se no âmbito da 
matéria penal fiscal de cariz processual. O legislador do RGIT afastou em absoluto a possibilidade 
de interposição de recurso hierárquico em sede de infrações tributárias, na medida em que nem 
sequer no âmbito do mecanismo do direito à redução da coima, nos termos previstos no artigo 
29.º do RGIT, o recurso hierárquico é admitido, pois, uma vez determinada a coima a pagar, o in-
frator ou paga a coima no prazo de 15 dias a contar da notificação para o efeito ou perde o direito à 
redução e é de imediato instaurado o processo de contra-ordenação – n.º 2 do artigo 30.º do RGIT. 

11.16 A cobrança coerciva das coimas

A decisão que aplica a coima tem de ser notificada ao arguido, não só para que este tome conhe-
cimento dos termos da decisão, mas também para lhe comunicar o prazo de pagamento da coima 
e das custas processuais ou para recorrer da decisão. Nos termos do n.º 2 do artigo 79.º do RGIT, a 
notificação tem de integrar ainda uma menção para informar o interessado de que, findo o prazo 
de 20 dias sem que se mostre realizado o pagamento ou ser interposto recurso judicial da decisão, 
os serviços da Administração Tributária procederão à cobrança coerciva.

Sublinhe-se que o prazo indicado no n.º 2 do artigo 79.º do RGIT destina-se a permitir a realiza-
ção do pagamento da coima e das custas processuais ou, em alternativa, à interposição de recurso 
da decisão que aplicou a coima. Na contagem do prazo, também para a realização do pagamento, 
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não se incluem os sábados, os domingos e os feriados e se o termo do prazo não coincidir com dia 
útil transferir-se-á para o primeiro dia útil seguinte.

Findo o prazo sem que o infrator tenha adoptado qualquer atitude, o chefe do Serviço de Finan-
ças procederá à extracção da certidão de dívida para efeitos de cobrança coerciva da coima e das 
custas processuais - n.º 1 e n.º 2 do art.º 65.º do RGIT.

Em matéria de direito subsidiário, a norma da al. d) do artigo 3.º do RGIT prescreve que na exe-
cução das coimas aplicar-se-ão as disposições do Código de Procedimento e Processo Tributário. 
Assim, na extracção da certidão de dívida devem ser aplicadas, com as necessárias adaptações, 
as regras do artigo 88.º do CPPT e o título executivo que a certidão de dívida constitui – al. b) do 
artigo 162.º do CPPT – tem de conter os requisitos essenciais a que se refere o artigo 163.º do CPPT.

As coimas não estão sujeitas a juros de mora, visto que não são subsumíveis no âmbito de 
incidência destes juros - artigo 1º do Decreto-Lei n.º 73/99, de 16 de Março. Igual conclusão 
se pode retirar do n.º 1, in fine, do artigo 88.º do RGCO. As custas processuais devidas no 
processo de contra-ordenação, em caso de cobrança coerciva, estão sujeitas a juros de mora, 
devendo a certidão de dívida indicar a data a partir da qual os juros são devidos e a impor-
tância sobre que incidem.

A data a partir da qual são devidos juros de mora corresponde ao dia imediato ao termo do prazo 
de vinte dias previsto no n.º 2 do art.º 79.º do RGIT.

A tramitação do processo de execução fiscal desenvolve-se nos termos previstos nos artigos 
148.º a 278.º do CPPT, à semelhança do que acontece com qualquer outro processo de execu-
ção fiscal cujo objecto seja a cobrança de outro tipo de dívida. No entanto, quando a coima 
tiver sido aplicada a uma pessoa singular, os serviços da Administração Tributária têm de ter 
em consideração as especialidades decorrentes do artigo 220.º do CPPT, visto que a responsa-
bilidade do pagamento da coima não é comunicável ao cônjuge do executado, podendo ser, no 
entanto, imediatamente penhorados bens comuns. Neste caso, os serviços da Administração 
Tributária, têm de citar o cônjuge do executado para requerer a separação judicial de bens, 
prosseguindo a execução fiscal sobre os bens penhorados se a separação não for requerida no 
prazo de 30 dias ou se a instância ficar suspensa por inércia ou negligência do requerente em 
promover os seus termos processuais.

Em relação às coimas aplicadas a sociedades ou as pessoas coletivas, caso estas entidades não 
procedam ao seu pagamento e a coima entre em fase de cobrança coerciva, os serviços da Ad-
ministração Tributária procederão à efectivação da responsabilidade subsidiária, através da re-
versão do processo de execução fiscal, caso o património da sociedade se venha a mostrar insu-
ficiente para o pagamento integral da coima e custas processuais – artigo 23.º da LGT e n.º 2 do 
artigo 153.º do CPPT. 

A determinação e identificação dos responsáveis subsidiários – administradores, gerentes, 
diretores e outras pessoas que exerçam, ainda que somente de facto, funções de adminis-
tração, é realizada com base nas normas do artigo 8.º do RGIT. A reversão do processo de 
execução fiscal contra os responsáveis subsidiários só não ocorrerá se a sociedade já tiver 
sido dissolvida e liquidada, ocorrendo neste caso a extinção da obrigação de pagamento da 
coima – artigo 62.º do RGIT.

11.17 A liquidação das custas processuais

As custas no processo de contra-ordenação são liquidadas de acordo com o preceituado no Regu-
lamento das Custas dos Processos Tributários (RCPT), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 29/98, de 11 
de Fevereiro, sem prejuízo da aplicação subsidiária do regime geral do ilícito de mera ordenação 
social, designadamente das normas constantes dos artigos 92.º a 95º -
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artigo 66.º do RGIT.

Nos termos do artigo 1.º do RCPT as custas compreendem a taxa de justiça e os encargos, mas 
na fase administrativa do processo de contra-ordenação não é devida taxa de justiça - n.º 1 
do artigo 93.º do RGCO.

Assim, nos processos de contra-ordenação tributário, que correm termos nos serviços da 
Administração Tributária, apenas são devidos os encargos, os quais são liquidados nos ter-
mos do artigo 20.º do Regulamento das Custas dos Processos Tributários e do artigo 94.º do 
RGCO. Os encargos são suportados pelo arguido e visam ressarcir os serviços dos encargos, 
despesas e demais custos realizados com diligências e ações produzidas na tramitação do 
processo de contra-ordenação. De acordo com a norma do n.º 2 do art.º 20.º do RCPT, o re-
embolso com despesas de papel, fotocópias e outro expediente, bem como os encargos refe-
ridos nas alíneas e) e f), é calculado à razão de três quartos da UC nas primeiras 50 folhas ou 
fracção do processado e de um oitavo de UC por cada conjunto subsequente de 25 folhas ou 
fracção do processado. Daqui decorre que o valor mínimo de custas a cobrar no processo de 
contra-ordenação – fase administrativa – é igual a três quartos da unidade de conta, ou seja, 
actualmente, o valor de € 76,50.

A norma do n.º 2 do artigo 93.º do RGCO dispõe que está isenta de taxa de justiça a impugna-
ção judicial de qualquer decisão das autoridades administrativas, pelo que o recurso judicial 
contra a decisão de aplicação da coima também não está sujeito a taxa de justiça. 

Na fase administrativa do processo de contra-ordenação, a notificação para pagamento das 
custas é realizada com a notificação da decisão – n.º 2 do artigo 79.º do RGIT. No pagamento 
antecipado as custas são reduzidas a metade, sendo feita menção desta circunstância na no-
tificação do artigo 70.º do RGIT. Nos tribunais tributários, a notificação para pagamento das 
custas realiza-se conjuntamente com a notificação da decisão se esta for proferida através de 
despacho, nos termos do artigo 64.º do RGCO, ou conjuntamente com a notificação da sen-
tença. Deste modo, as custas serão pagas conjuntamente com a coima, mas poderão existir 
casos em que no processo de contra-ordenação apenas sejam devidas custas, as quais serão ob-
jecto de cobrança através de execução se não forem voluntariamente pagas pelo arguido.
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11.18 Quadro de tramitação do processo de contra-ordenação 

Processo de contra-ordenação

Fase administrativa
Auto de Notícia

Participação
Denúncia

Declaração Fiscal
Art.º 56.º

Instauração no Serviço
de Finanças

Art.º 67.º

Suspensão para liquidação do tributo
Art.º 55.º

Investigação e Instrução
Art.º 69.º

Notificação do Infractor
Art.º 70.º

Defesa do Infrator
Art.º 71.º

Não há lugar a 
aplicação de coima

Arquivo do processo
Art.º 77.º

Auto de Notícia (exceção)
Art.º 69.º n.º 2

Pagamento Antecipado
Art.º 75.º 

Há lugar a aplicação
de Coima

Decisão de Aplicação  
de Coima
Art.º 79.º

Notificação da Decisão
Artº 79.º n.º 2

Pagamento Voluntário
Art.º 78.º

Pagamento da Coima

Recurso Judicial
Art.º 80.º Cobrança Coerciva

Não
Pagamento
da Coima

Sanções Acessórias
Art.º 28.º

DFCF
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12. Fase judicial do processo de contra-ordenação

Estão sujeitas a processo de contra-ordenação as infrações fiscais sem natureza criminal. O art.º 
1º do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, define como contra-ordenação todo o facto ilícito 
e censurável que preencha um tipo legal no qual se comine uma coima. 

O processo de contra-ordenação fiscal é instaurado no Serviço de Finanças local da área onde 
tiver sido cometida a contra-ordenação. É o dirigente deste serviço a autoridade a quem está 
cometida a competência para orientar a investigação e instrução no processo. Pode afirmar-se 
que, na sua essência, o processo de contra-ordenação tem natureza administrativa, visto que é 
instaurado nos serviços da Administração Tributária e salvo se, por via de recurso da decisão de 
aplicação da coima, subir ao tribunal tributário de 1ª instância, tramita exclusivamente no âm-
bito dos serviços da Administração, independentemente de ser aplicada coima, sanção acessória 
ou o processo ser arquivado com base em causa de extinção ou prescrição do procedimento por 
contra-ordenação ou haver dispensa da coima.

O processo de contra-ordenação alcança a fase judicial se o arguido interpuser recurso da deci-
são de aplicação da coima e/ou da sanção acessória.

Poder-se-á, então, sublinhar que a fase judicial do processo de contra-ordenação é uma fase 
facultativa que apenas existirá se o arguido interpuser recurso judicial da decisão de aplicação 
da coima, nos termos previstos no artigo 80.º do RGIT e, ainda assim, o processo apenas subirá 
ao tribunal tributário se a autoridade que aplicou a coima e, eventualmente, a sanção acessória, 
não revogar a decisão. Não obstante a interposição de recurso, se na sequência deste a decisão 
for revogada, nos termos do n.º 3 do artigo 80.º do RGIT, o processo não é remetido ao tribunal 
tributário. 

A competência do tribunal tributário para conhecer do recurso previsto no artigo 80.º do RGIT, 
decorre do preceito da al. b) do n.º 1 do artigo 49.º do ETAF – Estatuto dos Tribunais Administra-
tivos e Fiscais, aprovado pela Lei n.º 13/2002, de 19 de Fevereiro, alterada pela Lei n.º 4-A/2003, 
de 19 de Fevereiro e pela Lei n.º 107-D/2003, de 31 de Dezembro. 

No RGIT, no tocante à fase judicial do processo de contra-ordenação, apenas estão regulados 
alguns aspetos específicos, sendo necessário aplicar subsidiariamente o regime geral do ilícito 
de mera ordenação social – al. b) do artigo 3.º do RGIT. Com efeito, a tramitação e diligências são 
realizadas pelo tribunal em função do preceituado no RGCO – Capítulo IV, artigo 59.º e seguintes. 

12.1 A introdução dos autos em juízo

O recurso judicial da decisão de aplicação da coima previsto no artigo 80.º do RGIT é incorporado 
no próprio processo de contra-ordenação em que foi proferida a decisão. 

Sempre que a autoridade recorrida não proceda à revogação da decisão, conforme preceituado no 
n.º 3 do artigo 80.º do RGIT, os autos têm de ser remetidos ao tribunal tributário de 1.ª instância 
competente no prazo de 30 dias - n.º 1 do artigo 81.º do RGIT.

É o Ministério Público quem introduz os autos em juízo. O Representante da Fazenda Pública é 
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notificado para os efeitos previstos no n.º 2 do artigo 81.º do RGIT, podendo, se o entender con-
veniente, oferecer qualquer prova complementar, arrolar testemunhas, quando ainda o não te-
nham sido, ou indicar quaisquer outros elementos ao dispor da Administração Fiscal que repute 
conveniente para a prova dos factos. A apresentação dos autos pelo Ministério Público ao juiz tem 
o valor jurídico de dedução de acusação - n.º 1 do artigo 62.º do RGCO. 

No âmbito do processo de contra-ordenação, as actividades do Representante da Fazenda Públi-
ca – representante dos interesses da Administração Tributária nos tribunais tributários, artigo 
15.º do CPPT e artigo 54.º do ETAF – têm apenas uma função complementar quanto à instrução 
dos autos, podendo, no entanto, revelar-se determinante quanto à prova dos factos. Para cabal e 
adequada defesa dos interesses da Administração Tributária, o Representante da Fazenda Pública 
pode participar na audiência de discussão e julgamento – n.º 2 do artigo 82.º do RGIT. 

O arguido não é obrigado a comparecer à audiência de discussão e julgamento, salvo se o juiz 
considerar ser a sua presença necessária ao bom esclarecimento dos factos, podendo o arguido 
fazer-se representar por advogado – n.º 3 do artigo 82.º do RGIT.

12.2 A produção de prova

Quanto à produção da prova o RGIT nada prevê pelo que se têm de aplicar diretamente os norma-
tivos do regime do ilícito de mera ordenação social – al. b) do art.º 3.º do RGIT. A prova tem de ser 
produzida em tribunal. Quanto à prova a produzir pela Administração Tributária, e sem prejuízo 
da actividade complementar do Representante da Fazenda Pública, é ao Ministério Público que 
compete promover a prova de todos os factos que considere relevantes para a decisão – n.º 1 do 
artigo 72.º do RGCO. 

O âmbito da prova a produzir é determinado pelo juiz, podendo este recusar as diligências que 
julgue desnecessárias à formação da sua convicção e determinar, oficiosamente, todas as que 
considere úteis ao apuramento da verdade dos factos – n.º 2 do artigo 72.º do RGCO. A prova a 
produzir no âmbito do processo de contra-ordenação é essencialmente documental, mas tam-
bém pode assumir a forma de prova testemunhal ou mesmo pericial. Daí que quando o arguido 
apresentar a petição do recurso judicial deve nele fazer constar o rol de testemunhas a inquirir na 
fase de produção de prova e indicar quais os factos a provar.

12.3 A decisão por despacho

Os autos de recurso são presentes ao juiz pelo Ministério Público, valendo este ato como acusação.

O juiz vai ter de decidir se aceita ou se rejeita o recurso. Por despacho, o juiz rejeitará o recurso 
se considerar que o mesmo foi interposto fora do prazo previsto no n.º 1 do artigo 80.º do RGIT ou 
que não foram observadas as exigências de forma. 

Se aceitar o recurso, o juiz deve marcar a data da audiência de discussão e julgamento, salvo se 
considerar que o recurso pode ser decido através de simples despacho – artigo 64.º do RGIT. 

O juiz pode decidir por despacho se o arguido ou o Ministério Público não se opuserem e se se 
verificarem as circunstância seguintes:

a) Se não tiver sido oferecida outra prova para além da que conste dos autos;

b) Quando, oferecidas outras provas diferentes daquela, estiver em causa o conhecimento de:

1 Qualquer exceção dilatória ou peremptória;

2 De questão de direito;

3 De questão de facto, se o processo fornecer todos os elementos necessários.
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O juiz antes de decidir por despacho deve de conceder, ao arguido e ao Ministério Público, um 
prazo para estes, querendo, se oporem a essa forma de decidir. Se o Ministério Público ou o argui-
do deduzirem oposição, o juiz, mesmo que considere esta infundada ou materialmente inexis-
tente, terá de designar dia para julgamento, ficando impedido de decidir por despacho. 

Se o juiz decidir por despacho, neste poderá ordenar o arquivamento do processo, absolver o 
arguido ou manter ou alterar a decisão recorrida. Em caso de manutenção ou alteração da conde-
nação deve o juiz fundamentar a sua decisão, tanto no tocante aos factos como ao direito aplicado 
e às circunstâncias que determinaram a medida da sanção e de entre estas haverá que considerar 
a situação económica do arguido. 

Em caso de absolvição deverá o juiz indicar porque não considera provados os factos ou porque 
não constituem uma contra-ordenação. Deve concluir-se que o juiz só deve decidir por despacho 
se os autos contiverem os elementos suficientes para a formação da sua convicção.

Quando o recurso for decidido por despacho, este deve conter, para além dos seus fundamentos, 
a identificação do arguido, a indicação dos factos de que é acusado, a decisão, independentemen-
te do sentido desta, que pode ser de arquivamento do processo ou de manutenção ou de alteração 
da decisão da autoridade recorrida, bem como a data e a assinatura do juiz. Este despacho judi-
cial, que determina a extinção do processo, tem o valor da sentença. 

12.4 A audiência de discussão e julgamento

O recurso será decidido mediante audiência de julgamento sempre que o juiz entenda ser esta a 
forma adequada ao caso ou se verifique oposição, por parte do Ministério Público ou do arguido, 
à decisão do recurso por simples despacho. O juiz ao aceitar o recurso deve marcar a audiência 
de julgamento, salvo se o mesmo for decidido por despacho judicial, nos termos do n.º 2 do artigo 
64.º do RGCO – artigo 65.º do RGCO.

O processo só alcança esta fase processual se o recurso não for retirado pelo arguido. Com efeito, 
o recorrente pode retirar o recurso até à sentença em 1.ª instância ou até ser proferido o despacho 
judicial previsto no n.º 2 do artigo 64.º do RGCO. Porém, a retirada do recurso, depois do início da 
audiência de julgamento, só pode ocorrer mediante o acordo do Ministério Público.

Por outro lado, mediante o acordo do arguido, o Ministério Público pode a todo o tempo retirar a 
acusação, desde que o faça até à sentença em 1.ª instância ou até ser proferido o despacho judicial 
a que se refere o n.º 2 do art.º 64.º do RGCO. O Ministério Público, antes de retirar a acusação, 
deve ouvir as autoridades administrativas competentes – Diretor de Finanças ou Chefe de Finan-
ças – salvo se entender que tal não é indispensável para uma adequada decisão. 

A audição das autoridades administrativas visa dar oportunidade àquelas de emitir um parecer 
técnico relacionado com a especificidade da contra-ordenação ou alertar para a existência de 
algum inconveniente resultante da retirada da acusação. A audição das autoridades adminis-
trativas revelar-se-á, eventualmente, inútil quando o fundamento do recurso consistir apenas 
numa questão de direito. Neste caso, deve, em princípio, o Ministério Público prescindir de tal 
diligência - artigo 65.º-A e artigo 71.º do RGCO.

A participação na audiência de julgamento está especificamente regulada no artigo 82.º do RGIT 
- dispondo este o seguinte:

a) O Ministério Público deve estar presente na audiência de julgamento;

b) O Representante da Fazenda Pública pode participar na audiência;

c) O arguido não é obrigado a comparecer à audiência, salvo se o juiz considerar a sua pre-
sença como necessária ao esclarecimento dos factos, podendo sempre fazer-se representar 
por advogado.
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Não obstante a regulamentação específica constante do artigo 82.º do RGIT, a análise dos precei-
tos permite concluir que não existem contradições ou desvios ao regulado nas normas dos artigos 
67.º e 69.º do RGCO.

Nos termos do n.º 2 do artigo 68.º do RGIT, a não comparência do arguido na audiência de dis-
cussão e julgamento não tem qualquer consequência a não ser, quando o tribunal considerar 
necessária a presença do arguido, marcar uma nova audiência.

A participação do Representante da Fazenda Pública na audiência de julgamento não está regu-
lada como um poder-dever, mas sim como uma mera faculdade - n.º 2 do artigo 82.º do RGIT. 
Todavia, o n.º 1 do artigo 70.º do RGCO estabelece que “o tribunal concederá às autoridades ad-
ministrativas a oportunidade de trazerem à audiência os elementos que reputem convenientes 
para uma correcta decisão do caso, podendo um representante daquelas autoridades participar 
na audiência”. Esta participação será assegurada pelo Representante da Fazenda Pública, o qual, 
se o juiz assim o entender e não existir oposição do Ministério Público, até poderá interrogar as 
testemunhas arroladas. 

O juiz deve determinar que a data da audiência de julgamento seja comunicada ao Representante 
da Fazenda Pública, bem como o tribunal comunicará às autoridades administrativas a sentença 
e demais decisões finais – n.ºs 3 e 4 do artigo 70.º do RGCO. Estas decisões também têm de ser 
notificadas ao arguido.

O tribunal está vinculado ao princípio da proibição da reformatio in pejus, do qual resulta que a 
coima aplicada não pode ser modificada em prejuízo de qualquer arguido, ainda que não o re-
querente, sem prejuízo da possibilidade de agravamento do montante da coima, se a situação 
económica e financeira do arguido tiver entretanto melhorado de forma sensível – al. d) do n.º 1 
do artigo 79.º do RGIT e artigo 72.º-A do RGCO. 

No entanto, o tribunal não está vinculado à apreciação do facto como contra-ordenação, poden-
do, oficiosamente ou a requerimento do Ministério Público, converter o processo em processo 
criminal – artigo 76.º do RGCO. Neste caso, devem ser observadas as normas dos n.ºs 1 e 2 do 
artigo 35.º do RGIT, devendo a notícia do crime ser transmitida – mediante o envio de peças do 
processo de contra-ordenação – ao órgão da Administração Tributária com competência delega-
da para o inquérito, ou seja, ao Diretor de Finanças que exercer funções na área onde o crime tiver 
sido cometido ou ao Diretor da Direção de Serviços de Prevenção e Inspecção Tributária (actual 
Unidade dos Grandes Contribuintes), por factos praticados por entidades cuja inspecção tributá-
ria caia no âmbito das suas atribuições – al. b) do n.º 1 do artigo 41.º do RGIT.

12.5 O recurso da sentença

A decisão do recurso judicial da decisão de aplicação da coima e sanções acessórias é suscetível 
de recurso para o Tribunal Central Administrativo, excepto se o valor da coima aplicada não ul-
trapassar um quarto da alçada fixada para os tribunais judiciais de 1ª instância e não for aplicada 
sanção acessória.

Se o fundamento for exclusivamente matéria de direito, o recurso será diretamente interposto 
para a Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, em conformidade 
com o preceituado na al. b) do artigo 26.º do ETAF - Estatuto dos Tribunais Administrativos e 
Fiscais, aprovado pela Lei n.º 13/2002, de 19 de Fevereiro, alterada pela Lei n.º 4-A/2003, de 19 de 
Fevereiro e pela Lei n.º 107-D/2003, de 31 de Dezembro.

A competência do Tribunal Central Administrativo para conhecer do recurso da sentença do tri-
bunal tributário de 1ª instância resulta da norma da al. a) do artigo 38.º do ETAF. 

A possibilidade de interposição de recurso verifica-se independentemente do sentido da decisão 
e da circunstância desta ter sido proferida através do despacho judicial previsto no n.º 2 do artigo 
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64.º do RGCO ou através de sentença – artigo 73.º do RGCO.

O recurso pode ser interposto pelo arguido ou pelo Ministério Público. O Representante da Fa-
zenda Pública não tem legitimidade para interpor recurso da decisão do tribunal tributário de 
1.ª instância. O legislador do RGIT considerou inadequado que os interesses da Fazenda Pública 
pudessem ser tutelados por dois órgãos e harmonizou o regime do RGIT com o do RGCO. 

O recurso deve ser interposto no prazo de 20 dias a contar da notificação do despacho, da audiên-
cia de julgamento ou, caso o arguido não tenha comparecido, da notificação da sentença. Na con-
tagem do prazo incluem-se os sábados, os domingos e os dias feriados, mas não as férias judiciais 
– n.º 1 do art.º 104.º do Código de Processo Penal e n.º 1 do art.º 144.º do Código de Processo Civil.

O recurso jurisdicional da decisão judicial de aplicação de coima é admitido apenas quando o 
valor da coima ultrapassar um quarto da alçada fixada para os tribunais judiciais de 1ª instância 
e não for aplicada sanção acessória, dado que, nos casos em que não esteja em causa a aplicação 
de uma coima de valor superior àquele, mas tenha sido aplicada sanção acessória, o recurso é 
admissível.

A alçada dos tribunais judiciais de 1ª instância foi fixada em € 5 000 - n.º 1 do artigo 31.º da Lei n.º 
52/2008, de 28 de Agosto (Lei de Funcionamento e Organização dos Tribunais Judiciais). Assim, 
a recorribilidade das decisões dos tribunais tributários de 1ª instância, nos processos de contra-
-ordenação fiscais, depende de ter sido aplicada uma coima de valor superior a € 1 250.

Quando a coima aplicada for de valor inferior a € 1 250, a jurisprudência entende que pode haver 
lugar à interposição de recurso sempre que este se mostre indispensável à melhor aplicação do 
direito. 

O recurso seguirá a tramitação do recurso em processo penal, tendo embora em conta as es-
pecialidades do regime do ilícito de mera ordenação social. Assim, o recurso para o Tribunal 
Central Administrativo deve ser interposto por requerimento com enunciação especificada dos 
fundamentos e formulação das conclusões, deduzidas por artigos e indicação das normas jurídi-
cas violadas, quando verse também matéria de direito, sob pena de rejeição – n.º 3 do artigo 411.º 
e n.ºs 1 e 2 do artigo 412.º do Código de Processo Penal.

O recurso só tem efeito suspensivo se o arguido prestar garantia no prazo de 20 dias, por qual-
quer das formas previstas nas leis tributárias, salvo se demonstrar em igual prazo que a não pode 
prestar, no todo ou em parte, por insuficiência de meios económicos – artigo 84.º do RGIT. 

O efeito suspensivo do recurso está dependente da prestação de garantia somente quando o re-
corrente é o arguido. O recurso interposto pelo Ministério Público tem sempre efeito suspensivo.

Não tendo sido prestada garantia, nem demonstrada a insuficiência de meios económicos, a de-
cisão recorrida deverá ser objecto de cobrança coerciva – artigo 65.º do RGIT e al. b) do n.º 1 do 
artigo 148.º do CPPT.

Todavia, atendendo ao princípio da presunção de inocência do arguido, que embora previs-
to como garantia do processo criminal, é válido no domínio dos outros direitos sancionatórios, 
como tem sido sustentado em acórdãos do Tribunal Constitucional, é defensável que, ainda que 
o arguido não preste garantia, não se devem considerar como decisões exequíveis para efeitos 
de instauração de processo de execução fiscal, as decisões judiciais proferidas em processos de 
contra-ordenação fiscais que estejam pendentes de recurso.
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12.6 Quadro de tramitação do processo de contra-ordenação

Processo de contra-ordenação

Fase judicial
Recurso judicial

Art.º 80.º

Revogação da 
Decisão Entidade que aplicou 

a Coima
Art.º 80.º n.º 3

Remessa do processo ao Tribunal
Tributário de 1.ª Instância (TAF)

Art.º 81.º

Acusação Ministério Público
Art.º 62.º RGCO

Autos são presentes ao juiz
Art.º 62.º RGCO

Absolvição do Pagamento
da Coima

Não pagamento 
da coima

Representante da Fazenda Pública:
• Apresenta prova complementar
• Arrola testemunhas
• Indica outros elementos que repute conveniente obter

Decisão por despacho
Art.º 64.º RGCO

Produção de prova
Art.º 72.º RGCO

Tribunal Tributário

DECISÃO JUDICIAL
(Sentença)

Recurso da Sentença

Condenação 
no pagamento

da coima

Cobrança Coerciva
ART.º 65.º RGIT

Recurso para o Tribunal
Central Administrativo

ou para o STA
(matéria de Direito)

ARTº 83.º RGIT
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13. Revisão das coimas

As decisões finais proferidas em processo de contra-ordenação são suscetíveis de revisão. 

A revisão da decisão da autoridade administrativa é da competência do tribunal tributário de 1.ª 
instância e a revisão das decisões deste cabem ao Tribunal Central Administrativo. O n.º 2 do ar-
tigo 85.º do RGIT estabelece que quando a coima tiver sido aplicada pelo tribunal, a revisão cabe 
à instância judicial imediatamente superior, excepto se a decisão tiver sido tomada pelo Supremo 
Tribunal Administrativo.

Esta possibilidade de revisão das decisões proferidas em processo de contra-ordenação funda-
menta-se na existência de dúvidas sobre a justiça da decisão e decorre da norma do n.º 6 do artigo 
29.º da CRP que prescreve que: ”Os cidadãos injustamente condenados têm direito, nas condições 
que a lei prescrever, à revisão da sentença e à indemnização pelos sofridos”.

A revisão tem por base a descoberta de novos factos ou meios de prova, quando os novos factos 
ou meios de prova, só por si ou combinados com os que foram apreciados no processo, suscitem 
graves dúvidas sobre a justiça da condenação. A revisão da decisão a favor do arguido tem as 
limitações constantes do n.º 2 do artigo 80.º do RGCO, isto é, a revisão a favor do arguido não é 
admissível quando:

a) O arguido apenas tiver sido condenado em coima inferior a € 37,41;

b) Já tiverem decorrido cinco anos após o trânsito em julgado ou caráter definitivo da decisão 
a rever.

Quando a revisão for efectuada em desfavor do arguido só pode realizar-se se aquela visar a con-
denação do arguido pela prática de um crime, sendo, assim, de atender ao prazo de prescrição do 
procedimento criminal. A revisão a favor do arguido é admissível ainda que o procedimento se 
encontre extinto ou a pena prescrita ou cumprida – n.º 4 do artigo 449.º do CPP. 

Nos termos do n.º 2 do artigo 81.º do RGCO têm legitimidade para requerer a revisão da coima e 
sanções acessórias o arguido, a autoridade administrativa e o Ministério Público. 

O requerimento a pedir a revisão deve ser apresentado na autoridade administrativa – Serviço de 
Finanças – ou no tribunal onde foi proferida a decisão a rever, o qual será autuado por apenso aos 
autos onde foi proferida a decisão - artigos 451.º e 452.º do CPP. 

A decisão proferida em processo de revisão também é suscetível de recurso – artigo 86.º do RGIT. 
Porém, independentemente da decisão ter sido proferida pelo tribunal tributário de 1ª instância 
ou pelo Tribunal Central Administrativo, o recurso apenas pode ter por fundamento matéria de 
direito e será interposto para a Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Adminis-
trativo.

Se a revisão da decisão for autorizada, para efeitos da realização de novo julgamento, dever-se-á 
observar o seguinte:

a) O processo será enviado ao Tribunal Central Administrativo se a decisão revista tiver sido 
proferida pelo tribunal tributário de 1ª instância;
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b) O processo será enviado ao Supremo Tribunal Administrativo se a decisão cuja revisão foi 
autorizada foi proferida pelo TCA.

A razão de não fazer o novo julgamento no juízo que proferiu a decisão a rever reside no receio de 
que este pudesse ser arrastado para idêntica decisão.




