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Ainda sobre a inconstitucionalidade da utilização 
da prova obtida ao abrigo do dever de colabo-

ração em processo de inquérito por crime fiscal 

1. O Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 298/2019, de 15 de maio, foi tira-
do no Recurso n.º 1043/17, cujo objeto foi a interpretação normativa dos arti-
gos 61.º, n.º 1, alínea d), 125.º e 126.º, n.º 2, alínea a), todos do Código de Pro-
cesso Penal, segundo a qual os documentos fiscalmente relevantes obtidos ao abrigo 
do dever de cooperação previsto no artigo 9.º, n.º 1, do Regime Complementar do Proce-
dimento de Inspeção Tributária e Aduaneira e no artigo 59.º, n.º 4, da Lei Geral Tribu-
tária por uma inspeção tributária realizada a um contribuinte, durante a fase de in-
quérito  de  um  processo  criminal  pela  prática  de  crime  fiscal  movido  contra  o  con-
tribuinte inspecionado e sem o prévio conhecimento ou decisão da autoridade judiciária 
competente, podem ser utilizados como prova no mesmo processo.
2. A decisão, como já é público, com duas declarações, uma de vencido, foi a 
de julgar inconstitucional, por violação do princípio  nemo tenetur se ipsum ac-
cusare, ínsito no artigo 32.º, n.º 1, da Constituição da República portuguesa, a interpre-
tação normativa dos artigos 61.º, n.º 1, alínea d), 125.º e 126.º, n.º 2, alínea a), todos do 
Código de Processo Penal, segundo a qual os documentos fiscalmente relevantes obtidos 
ao abrigo do dever de cooperação previsto no artigo 9.º, n.º 1, do Regime Complementar 
do Procedimento de Inspeção Tributária e Aduaneira e no artigo 59.º, n.º 4, da Lei Geral 
Tributária por uma inspeção tributária realizada a um contribuinte, durante a fase de 
inquérito de um processo criminal pela prática de crime fiscal movido contra o con-
tribuinte inspecionado e sem o prévio conhecimento ou decisão da autoridade judiciária 
competente, podem ser utilizados como prova no mesmo processo.
3. Este aresto deverá, por um lado, impulsionar, do ponto de vista legislativo, 
a clarificação das relações entre o processo penal e o procedimento de ins-
peção tributária e de liquidação do imposto. E, por outro, obrigar a Inspeção 
Tributária a uma clara identificação da qualidade em que atua, em particular 
quando exerce  as  funções  de  órgão de  polícia  criminal,  conformando,  em 
consonância, os seus procedimentos. 
4. Deve-se  também deixar  claro que a  declaração de inconstitucionalidade 
recaiu  num aspeto muito preciso,  a  saber,  o  da  utilização como prova no 
mesmo processo: 
a. De documentos fiscalmente relevantes;
b. Obtidos  ao  abrigo  do dever  de  cooperação previsto  no artigo  9.º,  n.º  1,  do 
RCPIT e no artigo 59.º, n.º 4, da LGT;
c. Por uma inspeção tributária realizada a um contribuinte (presume-se que for-
malmente legal, de acordo com o RCPIT);
d. Durante a fase de inquérito de um processo criminal pela prática de crime fiscal 
movido contra o contribuinte inspecionado;
e. Sem o prévio conhecimento ou decisão da autoridade judiciária competente.  
5. Fora destas circunstâncias,  tudo continua como até agora.  Foram, nessa 
medida,  excessivos  alguns  títulos  que parecia  inculcarem a  ideia  de  que a  
Inspeção Tributária tinha os dias contados e que tudo o que ela daqui para a 
frente fizesse esbarraria em inapelável inconstitucionalidade. Não se afigura 
ser  assim. No quadro apontado, a Inspeção Tributária pode e deve continuar      
a exercer as suas competências, justificadas pelo controlo tributário e pelo 
combate à fraude e à evasão fiscal. 
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EDITORIAL 

O IRC é um tema recorrente na agenda 
fiscal. Entre nós, com algum relevo, foi 
recentemente  retomada  a  tese  “aboli-
cionista”,  segundo  a  qual  o  IRC devia 
ser eliminado, deixando-se a tributação 
do rendimento gerado pelas sociedades 
para os seus “beneficiários efetivos” que, 
independentemente da cadeia de parti-
cipações, seriam sempre os sócios, pes-
soas singulares, finais.

Menos  radical,  e  com mais  futuro,  foi 
também expressa, em nome da competi-
tividade do nosso País, a tese da redução 
da taxa nominal do imposto -  algo que 
ainda  em  tempos  de  crise  havia  sido 
“acordado”, tendo-se depois dado o dito 
por não dito. Pelo contrário, com a “der-
rama  estadual”  escalonada,  acabamos 
por ter hoje um IRC progressivo, o que, 
em abono da verdade, também não casa 
muito bem com as teorias  maioritárias 
que sempre viram no IRC um imposto 
proporcional.

Afastada está,  definitivamente,  a teoria 
predominante  nos  anos  90  do  século 
passado,  em  cujo  seio  nasceu  o  IRC 
português:  um  imposto  proporcional, 
sim, mas com uma taxa estatutária ten-
dencialmente  idêntica  à  taxa  marginal 
superior do IRS.

Em julho passado, um estudo encomen-
dado pelo Comité Económico e  Social 
Europeu (CESE)  concluiu  que as  taxas 
elevadas  de  IRC  não  são  produtivas, 
quer do ponto de vista das receitas, quer 
do ponto de vista  do investimento.  As 
taxas do imposto, na Europa, tendem a 
concentrar-se em volta dos 20% (média). 
E em seis países analisados,  a baixa da 
taxa do IRC traduziu-se no aumento da 
receita do imposto. 

A solução não parece, pois, difícil.
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6. O fundamento da inconstitucionalidade foi o conhecido por “direito  ao 
silêncio” ou o “direito de não colaborar com a justiça” do arguido, que se reco-
nhece consagrado no artigo 32.º da Constituição e de acordo com o qual 
aquele tem o direito de nada dizer ou fazer que possa contribuir para se 
autoinculpar, maxime, para ser condenado.
7. Assim se chega à colisão entre dois deveres/direitos fundamentais: o direi-
to à investigação que assiste à Inspeção Tributária no quadro do “dever fun-
damental de pagar impostos” que Casalta Nabais reconhece ter fonte consti-
tucional;  e  o  direito  do  contribuinte,  já  na  qualidade  de  arguido,  ao 
silêncio, à não cooperação ou colaboração, quando essa investigação decorre 
num processo  de  inquérito,  onde,  não  obstante  ainda  estar  em causa  a 
provável determinação de um imposto sonegado, já é preponderante a ca-
racterística criminal. Um deles tem de prevalecer. 
8. Parece, de facto, não existir motivo plausível para que em crimes contra as 
pessoas (homicídio, violência, violação, escravatura, etc.), aqueles que mais 
nos chocam, os respetivos arguidos tenham garantido o “direito ao silêncio” 
no âmbito dos inquéritos instaurados para a descoberta da verdade, e em 
crimes de natureza patrimonial, como são os crimes fiscais (e serão os únicos 
em que isso sucedia) os arguidos não só não se vejam privados do direito ao 
silêncio, como ainda tenham de ficar subordinados ao dever de colaboração.
9. Impõe-se um equilíbrio entre direitos e deveres e proporcionalidade nas 
atuações. Ainda que percetível e justificada, a norma do n.º 5 do artigo 45.º 
da LGT, ao dispor que “sempre que o direito à liquidação respeite a factos relati-
vamente aos quais foi instaurado inquérito criminal, o prazo a que se refere o n.º 1 é 
alargado até ao arquivamento ou trânsito em julgado da sentença, acrescido de um 
ano”, provocou uma prática algo agreste dos órgãos responsáveis da AT que 
provavelmente lhe não estava na génese. Principalmente nas situações em 
que o “conhecimento” dos factos com eventual relevância tributária ocorre 
perto do termo do prazo de caducidade “normal” e se corre a instaurar in-
quérito e a não constituir o contribuinte arguido, até sabendo-se de antemão 
que  a  infração  é  de  natureza  contraordenacional,  apenas  para  garantir  o 
“prazo alargado” que a referida norma veio oferecer à Autoridade Tributária.
10.  Quem quiser “ilustrar” o que acaba de afirmar-se, pode ler o Acórdão de 
24-09-2015, Proc. 08523/15, do TCAS e o que, em nome da “melhor aplicação 
do  direito”,  revogando-o,  foi  proferido  pelo  STA em  06-12-2017,  Proc. 
073/16, cuja síntese sumariada é esta: Não resulta, nem da letra, nem da teleologia 
da norma, que, para efeitos do alargamento do prazo de caducidade do direito à li-
quidação previsto no n.º 5 do artigo 45.º da LGT, seja exigível, a par de uma “identi-
dade objetiva”, entre facto tributário e facto objecto de inquérito criminal”, uma iden-
tidade subjectiva, entre o arguido ou agente e o sujeito passivo de imposto.
11. Não obstante, a realidade existente era a de que no inquérito instaurado 
o contribuinte não tinha sido constituído arguido, realizaram-se as diligên-
cias que houve que realizar, o imposto (no caso o IVA) foi liquidado fora do 
prazo normal de caducidade, mas dentro do prazo “alargado” por conta e 
ordem do inquérito onde nunca aquele foi constituído arguido, e o inquéri-
to, verificado que a infração era meramente contraordenacional, o que, ab 
initio, estava, pelo menos, indiciado, foi remetido à entidade judiciária com-
petente com proposta de arquivamento, o que veio a verificar-se.
12. Por isso, e até para obstar a este artificioso alargamento do prazo de ca-
ducidade, subscrevemos o voto de vencido constante do referido acórdão do 
STA, no sentido de que “o alargamento do prazo de caducidade que a lei prevê no 
n.º 5 do artigo 45.º da LGT quando a liquidação respeita a factos relativamente aos 
quais foi instaurado inquérito criminal, até ao arquivamento ou trânsito em julgado 
da sentença acrescido de um ano, exige que o inquérito criminal seja dirigido contra o 
sujeito  passivo  do  procedimento  de  liquidação  em causa,  sujeito  este  perfeitamente 
determinado, pois só este é que poderá pôr em causa a legalidade de tal alargamento”. 
E, acrescentamos nós, para que o alargamento do prazo se torne efetivo, 
deve o contribuinte ser constituído arguido até ao termo do prazo de ca-
ducidade normal, ao caso aplicável. 
13. Assim se contribuiria para a melhor aplicação do direito.
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  Novas Fiscais

Lei n.º 69/2019, de 28/08 - Assegura 
a  execução na ordem jurídica  interna 
do  Regulamento  (UE)  2017/2402  do 
Parlamento  Europeu  e  do  Conselho, 
de 12 de dezembro de 2017, que esta-
belece um regime geral  para  a  titula-
rização  e  cria  um  regime  específico 
para  a  titularização  simples,  transpa-
rente e padronizada

Portaria  n.º  276/2019,  de  28/08  - 
Portaria que atualiza os montantes do 
abono  de  família  para  crianças  e 
jovens, do abono de família pré-natal e 
do subsídio de funeral

Declaração  de  Retificação  n.º  40-
A/2019, DR 1º Suplemento, Série I 
de  27/08 - Retifica o Decreto-Lei n.º 
84/2019, de 28 de junho, da Presidência 
do  Conselho  de  Ministros  que  esta-
belece  as  normas  de  execução  do 
Orçamento do Estado para 2019,  pu-
blicado  no  Diário  da  República,  1.ª 
série, n.º 122, de 28 de junho de 2019

Lei n.º 65/2019, de 23/08 - Mantém 
em vigor  e  generaliza  a  aplicação  do 
sistema  de  informação  cadastral  sim-
plificada

Lei n.º 58/2019, de 8/08 - Assegura a 
execução, na ordem jurídica nacional, 
do  Regulamento  (UE)  2016/679  do 
Parlamento  e  do  Conselho,  de  27  de 
abril  de 2016,  relativo à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito 
ao  tratamento  de  dados  pessoais  e  à 
livre circulação desses dados
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