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RESUMO 

A aprovação do regime geral das infracções tributárias ocorreu há já quase uma década. De então 

para cá, o diploma tem conhecido sucessivas alterações, seja para acomodar novos tipos de crime 

e de contra ordenações, seja para ajustar aspectos de ordem procedimental ou adjectiva. Todavia, 

essa evolução não se tem feito de forma coerente. Neste artigo, procura-se dar conta de algumas 

das perplexidades evolutivas, incidindo a nossa análise sobretudo na temática de algumas das 

contra-ordenações tributárias.  

Assim, destaca-se o tratamento desarticulado que vem merecendo a introdução de novos tipos de 

crimes e contra ordenações, os problemas que se vêm sentindo a propósito qualificação típica das 

omissões, erros e inexactidões. 

 

ABSTRACT 

The approval of the general system of tax offenses occurred for nearly a decade. Since then, the 

statute has undergone successive changes, either to accommodate new types of crimes and tax 

penalties, or to adjust aspects of a procedural nature. 



 

ENSINUS – Estudos Superiores, S. A. || NIPC/Matrícula na CRC Lisboa: 500743282 | Capital Social €1500.000,00 

 

However, this evolution has not been done consistently. This article seeks to give an account of 

some of the evolutionary perplexities. We focus our analysis mainly on the theme of some of the 

tax penalties. 

We highlight the disjointed treatment what is being done to introduce new types of crime and 

penalties and the problems about the qualification of omissions, errors and inaccuracies on RGIT. 

 

 

ÍNDICE 

 1. A incongruência da evolução legislativa verificada quanto às infracções tributárias em especial; 

2. A problemática da punição das omissões, erros e inexactidões; 3. A contra-ordenação relativa a 

“Omissões e inexactidões nas declarações ou em outros documentos tributariamente relevantes”; 

4. As falsas declarações e os meios fraudulentos; 5. O estabelecimento de critérios punitivos à luz 

do princípio da proporcionalidade; Conclusões. 

 

 

1. A incongruência da evolução legislativa verificada quanto às infracções tributárias em especial 

 

Como já tivemos ocasião de afirmar em escritos anteriores sobre a temática das infracções 

tributárias,1 se bem que o esforço legislativo de aproximar os procedimentos criminais e contra-

ordenacionais tributários haja resultado bastante bem, encontrando-se os mesmos em pleno 

desenvolvimento pela Administração Tributária, temos a forte convicção de que o mesmo não se 

verifica quanto às infracções tributárias em especial. 

Efectivamente, ao nível da descrição dos tipos criminais, o legislador, a notre avis, terá sido pouco 

ambicioso no seu esforço de integração do RJIFA2 e do RJIFNA3, deixando sem explicitação as 

razões pelas quais continua a considerar comuns alguns crimes, não o fazendo do mesmo modo 

em relação a outros. 

 
1 Revista Fiscalidade, n.º 25. 
2 Regime Jurídico das Infracções Fiscais Aduaneiras, aprovado pelo Decreto-lei n.º 376-A/89, de 25 de Outubro. 
3 Regime Jurídico das Infracções Fiscais Não Aduaneiras, aprovado pelo Decreto-lei n.º 20-A/90, de 15 de Janeiro. 
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Tomemos por exemplo o crime de associação criminosa (previsto e punido pelo artigo 89.º do 

RGIT). Este constava somente do RJIFA, tendo vindo a ser considerado crime tributário comum no 

RGIT. Ora, a este propósito, parece-nos claro que os bens jurídicos que se visam proteger com este 

tipo legal são comuns às Administrações Aduaneira, Fiscal e à própria Segurança Social, pelo que a 

solução legislativa adoptada é a que melhor se adequa aos interesses e necessidades concretas. 

Em conformidade com o que se tem vindo a expor, não se compreende porque razão igual critério 

não foi seguido para os crimes de violação das garantias aduaneiras, quebra de marcas e selos, 

receptação de mercadorias objecto de crime aduaneiro e auxílio material, todos eles previstos e 

punidos, respectivamente, pelos artigos 98.º, 99.º, 100.º e 101º do RGIT como crimes aduaneiros4. 

Ora, a este respeito entendemos que, também em todos estes casos os bens jurídicos neles 

protegidos são comuns para toda a Administração Tributária e da Segurança Social. 

Mais do que simples razões de técnica legislativa, de economicidade e congruência formal dos 

textos legais, militam aqui fundamentos de ordem substantiva, lógica e funcional, uma vez que os 

bens jurídicos que neles se protegem são transversais e não exclusivos da realidade aduaneira.  

Se estes reparos são válidos para as infracções criminais, também o são para as infracções contra-

ordenacionais, com a agravante de não se ter sequer considerado haver contra-ordenações 

comuns5. 

Na realidade, também não se compreende que o crime de violação de segredo6 seja um crime 

tributário comum e a contra-ordenação de violação de segredo fiscal7, seja uma contra-ordenação 

fiscal não aduaneira. Será que o legislador entende que um funcionário ou agente aduaneiro não 

pode violar de forma negligente o segredo fiscal? E não constitui a realidade aduaneira uma 

realidade igualmente fiscal ou tributária? 

 
4 Sobre estes crimes veja-se, CATARINO, João Ricardo e VICTORINO, Nuno. Regime Geral das Infracções Tributárias, 
anotado, 2.ª Edição. Lisboa. Ed. Vislis. 2004. pág. 535 e segs. SILVA, Germano Marques, Direito fiscal tributário, 
Universidade Católica editora, 2009, págs. 196 e segs. e SILVA, Isabel Marques da, Regime Geral das Infracções 
Tributárias, Cadernos do IDEEF, n.º 5, Almedina, Coimbra, 2006, 2010, pág. 125 e segs. 
5 Pensamos que tal circunstância se deveu ao facto de não terem sido contempladas as contra-ordenações, da 
segurança social. Não faria sentido que se contemplassem contra-ordenações comuns (o que abrangeria a segurança 
social) e não se consagrassem as infracções contra-ordenacionais da própria segurança social. 
6 Artigo 91.º do RGIT. 
7 Artigo 115.º do RGIT. 
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Sobre esta matéria (da violação negligente do crime de segredo fiscal), é curioso constatar que 

parte da doutrina e até a própria Comissão Revisora do RGIT, entende tratar-se de uma contra-

ordenação comum apesar de sistematicamente ser considerada fiscal. 8 

O que não se explica é o porquê. O mesmo se passa, quanto a nós, quanto à aquisição de 

mercadorias objecto de infracção aduaneira9. Não se vêm razões para considerar que a tutela do 

bem jurídico envolvida na criação da norma punitiva se não estenda à realidade fiscal stricto sensu. 

É verdade que a realidade subjacente, isto é, os factos da vida real poderão não ser exactamente 

os mesmos mas o valor fundacional a proteger existe e apresenta-se com idêntica intensidade quer 

se trate de mercadoria envolvida na prática de infracção aduaneira quer fiscal, quando, neste caso, 

isso for relevante. Esse seria, por exemplo, o caso da aquisição de mercadorias que hajam sido 

indicadas como tendo sido objecto de destruição mas que, por deficiente controlo do agente 

económico ou até mesmo intencionalmente, foram desviadas para o consumo ou mercado 

paralelo. 

Acerca destas incongruências (que no nosso entender justificam plenamente uma urgente revisão 

do RGIT), tem-se vindo a constatar que apesar de este Regime ser por “nascimento” comum, do 

ponto de vista das infracções em especial é cada vez menos comum. 

Nesta conformidade temos vindo a assistir nos últimos anos a um proliferar de contra-ordenações 

(sobretudo aduaneiras), que mais não são do que a “repetição” de tipos já existentes, no capítulo 

fiscal, com pequenas actualizações ao nível do tipo objectivo. De modo que o que se passa é uma 

desarticulação legislativa em matérias onde deveria haver um forte pendor intregador, em vista do 

carácter comum do regime. 

Estão nesta categoria, por exemplo, as contra-ordenações de falta ou atraso de entrega, exibição 

ou apresentação de documentos ou de declarações e omissões e inexactidões nas declarações ou em 

outros documentos tributariamente relevantes previstas e punidas pelos artigos 110.º-A e 111.º-A do 

RGIT sobre as quais discorremos de imediato. 

 

 
8 Anteprojecto do Regime Geral das Infracções Tributárias. Lisboa: Edição do Ministério das Finanças, 1999. pág. 119. 
9 Embora com a designação de “Aquisição de mercadorias objecto de infracção tributária”, e uma pequena adaptação 
no tipo. 
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2. A problemática da punição das omissões, erros e inexactidões 

 

Historicamente as Alfândegas sempre distinguiram em matéria de erro e inexactidões, o que 

consideravam como sendo relevante ou irrelevante10. 

É neste contexto que o Regulamento das Alfândegas, (aprovado pelo Decreto n.º 31 730 de 15 de 

Dezembro de 1941), consagrava no seu artigo 494.º-A que o serviço de Conferência Final procederia 

às rectificações das declarações aduaneiras11 em que se reconhecesse terem sido liquidadas 

importâncias em montante diferente do legalmente devido, quando se verificasse uma das 

seguintes situações: 

 

a) Erro evidente de cálculo do montante de direitos e demais imposições; 

b) Erro de transcrição dos elementos constantes dos documentos necessários para a 

determinação dos elementos de tributação que servem de base ao referido cálculo. 

 

Posteriormente, já em 1965, a Reforma Aduaneira (aprovada pelo Decreto-Lei n.º 46 311, de 27 de 

Abril de 1965), veio consagrar no seu artigo 96.º12, que todos os despachos, de cujas inexactas 

declarações, erros ou omissões possa resultar para o Estado ou quaisquer organismos um prejuízo 

não superior 500$, seguissem sem qualquer procedimento, não se fazendo nas fórmulas quaisquer 

correcções.  

Se o prejuízo encontrado fosse de mais de 500$ e até 1000$ ou, sendo superior a esta quantia, não 

excedesse 10% da totalidade das imposições constantes da declaração e quando este limite não 

ultrapassasse 5000$, os despachos13 seguiam também sem qualquer procedimento14, fazendo-se, 

porém, nas fórmulas as necessárias correcções.  

Mais se dispunha que quando, porém, as diferenças encontradas nas declarações dos despachos 

ou documentos que, os substituem, resultantes de qualquer inexactidão, erro ou omissão, fossem 

 
10 No que atende à ilicitude aduaneira. 
11 Sem que isso significasse a instauração de procedimento por infracção. 
12 Este preceito legal ainda se encontra em vigor. 
13 Na terminologia actual “declarações aduaneiras”. 
14 Leia-se procedimento por infracção. 
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superiores aos limites fixados no parágrafo antecedente, seriam consideradas sempre como 

transgressão fiscal, não podendo a multa aplicável ser inferior a 6000$ e superior a 200 000$, salvo 

os casos de má fé, que eram classificados e punidos como descaminho. 

Como se pode verificar, existia uma grande tolerância15 para os erros omissões e inexactidões por 

parte dos serviços aduaneiros. 

Esta forma de conviver com estes actos, manteve-se inalterada16 até à publicação do Decreto-lei 

n.º 376-A/89, de 25 de Outubro, que aprova o RJIFA, o qual mantendo-se fiel à tradição, vem a 

considerar contra-ordenação aduaneira estes actos17, quando cometidos com dolo 

exclusivamente18, deixando fora da previsão a punição a título negligente19. 

E até à entrada em vigor do RGIT esta assunção, era pacífica por parte dos serviços aduaneiros, a 

saber a de que os erros, omissões e inexactidões praticados nas declarações ou documentos 

tributariamente relevantes só seriam puníveis quando perpetrados com dolo (má fé, como lhe 

chamava o legislador de 1965). 

Com a entrada em vigor do RGIT, enquanto diploma unificador, os serviços aduaneiros vieram a 

aperceber-se que do ponto de vista fiscal estes actos eram punidos também a título de 

negligência20 e que não havia norma semelhante para os erros, omissões e inexactidões 

aduaneiras. Daí desenvolveu-se a tendência para enquadrar os erros, omissões e inexactidões na 

alínea d) do artigo 92.º do RGIT,21 as quais vêm sendo punidas nestes termos, não sem que os 

contribuintes se manifestem agora, em vista do aditamento do artigo 111.º-A ao RGIT. 

 

3. A contra-ordenação relativa a “Omissões e inexactidões nas declarações ou em outros 

documentos tributariamente relevantes” 

 
15 Não podemos esquecer que estes valores se reportam a 1965. 
16 Nada se tendo mudado nos sucessivos diplomas tipificadores das infracções que se seguiram, desde o Decreto-lei n.º 
187/83, de 13 de Maio, ao Decreto-lei n.º 424/86, de 27 de Dezembro. 
17 Artigo 38.º do RJIFA. 
18 Neste sentido, vide sentenças do Tribunal Fiscal Aduaneiro, 2.º Juízo. Recursos n.ºs 3/97 e 1/98. 
19 Sobre esta problemática veja-se, VICTORINO, Nuno. Regime Jurídico das Infracções Fiscais Aduaneiras, anotado. 
Lisboa. Ed. Rei dos Livros. 1998. Págs. 68 e segs. 
20 Artigo 119.º do RGIT. 
21 Como crime de contrabando ou contra-ordenação de descaminho (artigo 108.º n.º 1 do RGIT).  
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Este tipo contra-ordenacional foi aditado ao RGIT pela Lei de Orçamento para 200822, com o 

objectivo de pôr um ponto final numa discussão doutrinária acerca do âmbito da contra-ordenação 

prevista no artigo 111.º. 

Se se atentar no disposto neste artigo 111.º constata-se que nele se consagra-se “a violação dolosa 

do dever legal de cooperação, no sentido da correcta percepção da prestação tributária aduaneira, ou 

a prática de inexactidões, erros ou omissões nos documentos que aquele dever postula, quando estas 

não devam ser consideradas como infracções mais graves, é punível com coima de (euro) 50 a (euro) 

5000.” 

A descrição típica desta contra-ordenação não é feliz. No entanto, era basicamente a que já 

constava do artigo 38.º do RJIFA, tendo o legislador optado por mantê-la, mesmo com as 

dificuldades de interpretação que a sua aplicação já então suscitava. 

Na realidade, os termos inexactidões, erros ou omissões apontam claramente para situações em 

que a culpa é reduzida, daí que parte da doutrina já entendesse que seria possível “partir” o tipo e 

encontrar neste artigo 111.º duas contra-ordenações distintas, a saber: 

a) “A violação dolosa do dever legal de cooperação, no sentido da correcta percepção da 

prestação tributária aduaneira…” e 

b) “a prática de inexactidões, erros ou omissões nos documentos que aquele dever postula, 

quando estas não devam ser consideradas como infracções mais graves…” 

 

Sendo que a primeira seria necessariamente dolosa e a segunda susceptível de ser punível a título 

negligente23. 

 
22 Lei n.º 67-A/2007, de 31 de Dezembro. 
23 Neste sentido SOUSA, Jorge Lopes de; SANTOS, Manuel Simas. Regime Geral das Infracções Tributárias, Anotado. 
Lisboa. Vislis. 2001. pág. 609. “…Na segunda parte deste art. 111.º prevê-se também, como contra-ordenação, a prática de 
inexactidões, erros ou omissões nos documentos necessários para o cumprimento daquele dever, não se incluindo uma 
referência ao seu carácter doloso. Assim, quando a esta prática, não se excluindo a punição a título de negligência, ela é 
também punível, nos termos do art. 24.º do RGIT…”  
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Não nos parece que esta seja uma interpretação correcta do preceito, até porque contraria o que 

a jurisprudência já vinha dizendo acerca do art.º 38.º do RJIFA,24 como é o caso do Acórdão do TCA 

Sul, de 25/09/2001, processo 1024/2000.25 Quanto a nós o tipo constante do artigo 111.º é todo ele 

doloso, não havendo margem para se efectuar a “cisão” supra referida26. 

A comprovação do que vimos afirmando reside na circunstância de o legislador ter achado 

necessário aditar ao RGIT um novo tipo contra-ordenacional para punir as situações que escapavam 

aos factos tipificados no artigo 111.º. Tal novo tipo veio a ser o que consta do artigo 111.º-A do RGIT. 

É por isso que na previsão do novo artigo 111.º-A o legislador começa por referir “…As omissões ou 

inexactidões que não constituam a contra-ordenação prevista no artigo anterior…” destacando 

assim que o primeiro dos tipos visa punir os comportamentos dolosos e, o segundo, a punir os 

comportamentos meramente negligentes. 

A este respeito importa referir, em coerência do que se tem vindo a expor que, a nosso ver, as 

omissões ou inexactidões que não constituem a contra-ordenação prevista no artigo anterior, são 

aquelas que são perpetradas de forma negligente (se assim não fosse o legislador estar-se-ia a 

repetir). 

Na realidade, como se sabe, quaisquer omissões ou inexactidões nos documentos, que o dever legal 

de cooperação, no sentido da correcta percepção da prestação tributária aduaneira, postula, são 

omissões ou inexactidões praticadas nas declarações, bem como nos documentos comprovativos dos 

factos, valores ou situações delas constantes, incluindo as praticadas nos documentos de transporte 

ou outros que legalmente os possam substituir ou noutros documentos tributariamente relevantes 

que devam ser mantidos, apresentados ou exigidos.27 

 
24 Que como se viu, não continha qualquer referência expressa ao dolo. 
25 “I. As afirmações, eventualmente erradas, contidas na declaração tributária não consubstanciam a contra-ordenação de 
descaminho prevista no artigo 35.º do Regime Jurídico das Infracções Fiscais Aduaneiras - pois que a Administração 
Aduaneira sempre terá de realizar a conferência da veracidade dos elementos constantes dessa declaração. 
II. As afirmações erradas contidas na declaração tributária só integram a contra-ordenação de violação do dever de 
cooperação prevista no artigo 38.º do Regime Jurídico das Infracções Fiscais Aduaneiras, quando comprovadamente 
tiverem sido produzidas com dolo.” 
26 A este respeito, já nos havíamos pronunciado em CATARINO, João Ricardo e VICTORINO, Nuno. Regime Geral das 
Infracções Tributárias, anotado, 2.ª Edição, Lisboa. Ed. Vislis. 2004. Pág. 611. 
27 A inovação aqui consistiu, meramente, em aproximar este tipo legal ao constante do artigo 119.º do RGIT, acerca da 
contra-ordenação fiscal com a epígrafe de “Omissões e inexactidões nas declarações ou em outros documentos 
fiscalmente relevantes”. 
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 Tendo em conta o exposto, discordamos do que sobre a mesma matéria expõem nomeadamente 

Jorge Lopes de Sousa e Manuel Simas Santos28, que entendem que esta contra-ordenação tem um 

carácter residual e se determina por exclusão em relação à constante do artigo 111.º, começando 

por excluir do âmbito do artigo 111.º-A as omissões e inexactidões conexionadas com o dever de 

cooperação.  

Ora, com a devida vénia, embora obtenham, quanto a isso, a nossa concordância de princípio, 

faltou aos distintos Juízes Conselheiros completar o seu raciocínio, uma vez que o legislador, no 

artigo 111.º delimita o âmbito exacto desse dever de cooperação, referindo expressamente que são 

as violações dolosas do dever legal de cooperação, no sentido da correcta percepção da prestação 

tributária aduaneira. 

Assim, se quisermos ser fiéis à mens legis, seguindo a interpretação que perfilham aqueles ilustres 

Magistrados, dever-se-ia referir que se excluem do âmbito do artigo 111.º-A as omissões e 

inexactidões conexionadas com o dever de cooperação, no sentido da correcta percepção da 

prestação tributária aduaneira. 

Porém, assim não é. 

A prática de quaisquer erros, omissões ou inexactidões nas declarações aduaneiras (ou fiscais), 

quer se trate do Documento Administrativo Único29, quer se trate da Declaração de Introdução no 

Consumo30, quer se trate da Declaração Aduaneira de Veículos31 produz efeitos na percepção da 

prestação tributária aduaneira, se respeitar aos pressupostos objectivos de incidência32. 

Atendendo ao exposto, só a interpretação por nós perfilhada no sentido de que cabem no artigo 

111.º-A, todas as omissões, erros e inexactidões, omissões ou inexactidões praticadas nas declarações, 

bem como nos documentos comprovativos dos factos, valores ou situações delas constantes, 

 
28 SOUSA, Jorge Lopes de; SANTOS, Manuel Simas. Regime Geral das Infracções Tributárias, Anotado. Lisboa. Vislis. 2008. 
3.ª Ed. pág. 809. 
29 Que é o suporte documental da declaração aduaneira, nos termos do artigo 182.º n.º 3 do CAC e 205.º das Disposições 
de Aplicação do CAC. 
30 Que é o documento de suporte à liquidação dos IEC nos termos do artigo 8.º do CIEC. 
31 Que é o documento de suporte à liquidação do ISV nos termos do artigo 17.º do CISV. A este respeito poderá 
consultar-se, ALVES, Fernanda e VICTORINO, Nuno. Código do Imposto sobre Veículos, anotado. Lisboa. Ed. Áreas 
Editora. 2009. Pág. 97 e segs.. 
32 Que no caso das declarações aduaneiras são as matérias do Valor, Origens e Classificação Pautal, no caso dos IEC os 
constantes do artigo 4.º do CIEC e no caso do ISV os referidos no artigo 2.º do CISV. 
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incluindo as praticadas nos documentos de transporte ou outros que legalmente os possam substituir 

ou noutros documentos tributariamente relevantes que devam ser mantidos, apresentados ou 

exigidos, desde que praticadas com negligência parece respeitar o melhor sentido interpretativo. 

Se forem perpetradas com dolo, então tais infracções encontram qualificação no artigo 

precedente (111.º). 

Aliás, esta parece ser também a interpretação da Administração Aduaneira (entidade que propôs 

a criação deste novo tipo contra-ordenacional), uma vez que vem afirmar na Circular n.º 2/2008, da 

Série II que, “No que respeita ao art.º 111º-A - omissões ou inexactidões nas declarações ou documentos 

tributariamente relevantes, a dificuldade em integrar diversas infracções aduaneiras no tipo previsto 

no art.º 111º, atenta a sua formulação restritiva e o grau de culpa exigido, justificou o novo tipo de 

contra-ordenação, em tudo semelhante ao já previsto para as contra-ordenações fiscais no artigo 119.º, 

mas com a cominação de um limite máximo da coima inferior ao previsto neste tipo, de forma a nele 

incluir infracções menos graves que, não preenchendo o tipo de contra-ordenação aduaneira prevista 

no artigo 111.º sejam passíveis de ser integrados neste novo tipo de contra-ordenação simples agora 

proposto.” (sublinhado nosso) 

Para além do exposto, cabem ainda neste artigo 111.º-A, os erros, omissões e inexactidões 

praticadas nos documentos de transporte33 relativos a matéria fiscal ou aduaneira ou de 

competência da DGAIEC34 35, ou noutros que legalmente os substituam ou desempenhem o mesmo 

objectivo36. A questão das relações entre os artigos 111.º e 111.º-A do RGIT pode ainda ser vista à luz 

do princípio da proporcionalidade sobre o qual discorremos no ponto que segue. 

 

4. As falsas declarações e os meios fraudulentos 

 

 
33 Incluem-se nesta categoria, a título exemplificativo, Declarações de Trânsito Comunitário, T2L, Manifestos de Carga, 
Manifestos de Transporte, Declarações TIR, TIEF, LVI, CMR, Guias de circulação, etc. 
34 Os erros, omissões e inexactidões praticados em documentos de transporte, relativamente a matéria fiscal de 
competência da DGCI, são punidos nos termos do artigo 119.º do RGIT.  
35 No caso da DGCI regem os artigos 118.º e 119.º do RGIT. 
36 Caso das DAA, nos termos do artigo 33.º do CIEC. 
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Os meios fraudulentos foram historicamente sempre considerados como infracções de dignidade 

maior. Efectivamente, no que respeita à realidade aduaneira, já o Contencioso Aduaneiro 

considerava estas infracções no seu Capítulo II, como delitos fiscais de contrabando e descaminho. 

Posteriormente o Decreto-lei n.º 187/83, de 13 de Maio, veio a contemplar tais infracções como 

contrabando qualificado quando este fosse cometido com alteração ou falsificação de bilhetes de 

despacho ou quaisquer documentos aduaneiros ou outros apresentados às alfândegas37 e como crime 

e contra-ordenação de descaminho38 a obtenção de despacho com falsas indicações. 

Como se pode observar, estas designações de meios fraudulentos e falsas indicações respeitam a 

comportamentos de grande intensidade dolosa, tão grande que o legislador aduaneiro considerou 

estes meios como os mais gravosos em termos de punição criminal. 

A este propósito José Cândido de Pinho já vinha referindo que o sentido da expressão “alteração” 

a que o preceito se referia consiste na modificação do sentido ou do valor. A alteração resulta de 

uma circunstância de natureza intelectual. A “viciação”, por outro lado, seria uma circunstância de 

natureza material que podia consistir na emenda de uma data ou assinatura. Por outro lado ainda, 

a “falsificação” era vista como representando a elaboração de um documento inteiramente novo, 

através da imitação do documento verdadeiro. Para que a falsificação seja juridicamente relevante 

é preciso, no entanto, que seja idónea e capaz de iludir ou enganar…”39. 

Trata-se, assim, de meios que não coincidem com as noções de erro, omissão e inexactidão tendo 

em conta a intensidade da culpa dos agentes da infracção40. Muito pelo contrário, estamos perante 

realidades onde a intenção de produzir certo resultado é claramente dolosa e os meios empregues 

para a obtenção do resultado ilícito são mais ardilosos e sofisticados do que no caso anterior. 

Efectivamente se no caso dos erros41, omissões ou inexactidões não se pode falar na utilização de 

meios para iludir, ou enganar a Administração Aduaneira, já na tipificação que resulta da alínea d) 

 
37 Artigo 10.º do Decreto-lei n.º 187/83, de 13 de Maio. 
38 O que separava o crime da contra-ordenação era o facto de na contra-ordenação se exigir que as falsas indicações, 
tivessem o objectivo de evitar o pagamento total ou parcial dos direitos e demais imposições estabelecidos. 
39 PINHO, José Cândido de – Contrabando e Descaminho. Regulamento das Alfândegas, anotado - Formulários. 
Coimbra: Almedina, 1984. Pág. 35.  
40 Curioso será salientar que as falsificações e alterações em documentos fiscalmente relevantes são punidas como 
contra-ordenação fiscal nos termos do artigo 118.º do RGIT, quando não devam ser punidas como fraude fiscal. 
41 Visto aqui o erro, como a ignorância ou falsa representação de uma realidade que interveio na formação da vontade 
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do n.º 1 do artigo 92.º do RGIT tal é bem patente. A descrição típica, ao referir expressamente os 

termos falsas declarações42 ou qualquer outro meio fraudulento, veio a conferir a este tipo uma 

intensidade ligada à indução de erro, de ilusão, de adulteração, deformação ou deturpação43 e ao 

cometimento de actos com má-fé, com a intenção de enganar, de lesar, de prejudicar44. 

De notar, a este respeito, que esta terminologia típica está muito próxima das falsas declarações, 

falsificações ou viciação de documento fiscalmente relevante, constante do crime de burla 

tributária.45 No entanto, este crime (de burla tributária) tem como limitação típica a necessidade 

de se efectuarem atribuições patrimoniais por parte da Administração Tributária. Ora, em sede 

fiscal os comportamentos descritos, que não sejam susceptíveis de enquadramento no crime de 

burla tributária (pela circunstância referida), são qualificáveis como fraude fiscal46. Porém, em sede 

aduaneira não existe um crime de fraude aduaneira, pelo que o legislador terá pretendido punir 

como contrabando estes comportamentos ligados à fraude aduaneira. 

Aliás, é neste sentido que a própria Comissão de Revisão nos vem dizer a propósito da 

reformulação do crime de contrabando que está aqui consagrado um “…alargamento do elenco 

das acções típicas a comportamentos substancialmente correspondentes a fraudes…” sendo que “… 

as alíneas c) e d) criminalizam algumas fraudes mais graves…”.47 

Nesta conformidade, pensamos poder afirmar com alguma segurança que a qualificação de certas 

condutas como contra-ordenação de descaminho, por via da aplicação conjugada dos artigos 108.º 

n.º 1, 92.º n.º 1 alínea d) e 24.º do RGIT, não é possível, porquanto a intensidade dos factos descritos 

naquela alínea d) é incompatível com a imputação subjectiva a título negligente. 

Bem sabemos que o artigo 24.º do RGIT nos diz que salvo disposição expressa da lei em contrário, as 

contra-ordenações tributárias são sempre puníveis a título de negligência, porém tal não pode 

 
do agente. 
42 Que hoje estão tipificadas como crime mas no seio do RJIFA (legislação inspiradora do RGIT) eram tipificadas como 
contra-ordenação fiscal aduaneira de descaminho, nos termos do artigo 35.º deste regime.  
43 Dicionário de Língua Portuguesa Contemporânea, Academia de Ciências de Lisboa. Lisboa. Verbo. 2001. Pág. 1685.  
44 Idem, p. 1816. 
45 Previsto no artigo 87.º do RGIT. 
46 Vide artigos 103.º e 104.º do RGIT. 
47 Anteprojecto do Regime Geral das Infracções Tributárias. Lisboa: Edição do Ministério das Finanças, 1999. Pág. 96. 



 

ENSINUS – Estudos Superiores, S. A. || NIPC/Matrícula na CRC Lisboa: 500743282 | Capital Social €1500.000,00 

 

significar que é necessário uma indicação expressa de que o tipo é doloso48, bastando para tal que 

a terminologia técnica usada pelo legislador seja em si incompatível com juízos de mera 

negligência49. 

Entendemos, assim, que estes factos devem ser avaliados à luz da intensidade da culpa do agente, 

como aliás a mais recente jurisprudência já vinha afirmando e num aresto mais recente se 

confirma50. 

Efectivamente em Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, que tem por Relatora a M.I. Juíza 

Isabel Marques da Silva, vem afirmar-se que “…se o facto tipificado como contra-ordenação se 

traduz na obtenção do despacho aduaneiro de mercadorias ou vantagem fiscal mediante “falsas 

declarações” ou “qualquer outro meio fraudulento” - pressupondo que as “falsas declarações” 

tipificadas sejam já um “meio fraudulento” – esta a descrição típica do facto parece logicamente 

incompatível com a imputação subjectiva a título de negligência. Existe, pois, uma impossibilidade de 

subsunção de uma conduta meramente negligente num tipo legal cujo conteúdo material pressupõe 

o dolo do agente e por conseguinte o facto cometido é atípico, pois que não cabe não é subsumível da 

infracção tipificada pelas disposições conjugadas do n.º 1 do artigo 108.º e da alínea c) do n.º 1 do artigo 

92.º do RGIT…”. 

Ora, a este respeito não podíamos estar mais de acordo com a douta interpretação exarada no 

aresto em apreço. 

 

5. O estabelecimento de critérios punitivos à luz do princípio da proporcionalidade 

 

 
48 De que os artigos 111.º, 113.º n.º 1 e 118.º n.º 1 são exemplo. 
49 Outro exemplo do que aqui se deixa exposto é o n.º 1 do artigo 110.º do RGIT. 
50 Ac. STA, de 27/05/2009, proc.º n.º 0271/09: “Se o facto tipificado como contra-ordenação pelo n.º 1 do artigo 108.º em 
conjugação com a alínea c) do n.º 1 do artigo 92.º do RGIT se traduz na obtenção do despacho aduaneiro de mercadorias ou 
vantagem fiscal mediante "falsas declarações" ou "qualquer outro meio fraudulento" - pressupondo que as "falsas 
declarações" tipificadas sejam já um "meio fraudulento" - esta a descrição típica do facto é incompatível com a imputação 
subjectiva a título de negligência, pelo que o juízo sancionatório da conduta não pode subsistir.” 
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O princípio da proporcionalidade também designado por proibição de excesso, foi hoje erigido à 

dignidade de princípio constitucional51. Em si, enquanto superconceito, encerra três sub-princípios, 

que são: 

. o princípio da exigência de conformidade ou adequação de meios; 

. o princípio da exigibilidade ou da necessidade; 

. o princípio da proporcionalidade em sentido restrito52. 

 

O princípio da exigência de conformidade ou adequação de meios exige que a medida adoptada para 

a realização do interesse público deva ser apropriada para a prossecução do fim ou fins subjacentes 

a esse interesse público numa perspectiva de aptidão. 

O princípio da exigibilidade ou da necessidade, também designado por princípio da menor ingerência, 

condiciona a adopção de medidas gravosas para o cidadão às que lhe causem menor desvantagem, 

em termos de limitação dos direitos fundamentais e da intervenção espacial e temporal da mesma. 

No fundo, trata-se de exigir uma maior e melhor eficácia, com vista ao fim a atingir. 

Finalmente, o princípio da proporcionalidade em sentido restrito, exige um raciocínio de ponderação 

equitativa entre o resultado obtido pela medida e o prejuízo causado na esfera jurídica do atingido. 

Aplicado ao Direito Penal e Processual Penal este princípio da proporcionalidade, encontra a sua 

afirmação, acima de tudo,53 em matéria de fixação das penas (quer na sua fixação legal abstracta, 

quer na sua aplicação concreta).  

Também, a este respeito Gomes Canotilho e Vital Moreira54 ensinam55 que "o princípio da 

proporcionalidade” ou da proibição do excesso se desdobra em três sub-princípios. São eles: 

 
51 Neste sentido, CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. Coimbra. Almedina. 1981. Vol. II, p. 58. 
52 Idem. pág. 59 
53 Tem outras consagrações conexionadas, directa ou indirectamente, com matéria penal, como seja nos artigos 18.º 
n.º 3, 19.º n.º 3 e 272.º n.º 2 da CRP. 
54 Citados no Ac. TRC, de 11/11/2009, proferido no proc.º n.º 111/09.7GEACB-A.C1. 
55 CANOTILHO, J.J. Gomes, MOREIRA, Vital. Constituição da República Portuguesa. Anotada, 3.ª ed., Coimbra, Coimbra 
Editora. 1993, pág. 153. 
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a) Princípio da adequação, isto é, as medidas restritivas legalmente previstas devem revelar-

se como meio adequado para a prossecução dos fins visados pela lei (salvaguarda de outros 

direitos ou bens constitucionalmente protegidos);  

b) Princípio da exigibilidade, ou seja, as medidas restritivas previstas na lei devem revelar-se 

necessárias (tornaram-se exigíveis), porque os fins visados pela lei não podiam ser obtidos 

por outros meios menos onerosos para os direitos, liberdades e garantias);  

c) Principio da proporcionalidade em sentido restrito, que significa que os meios legais 

restritivos e os fins obtidos devem situar-se numa “justa medida”, impedindo-se a adopção 

de medidas legais restritivas desproporcionadas, excessivas, em relação aos fins obtidos". 

A este propósito ainda, atendendo sobretudo às especificidades de cada língua e cultura, 

reparamos que a doutrina alemã utiliza indistintamente as nomenclaturas proporcionalidade e 

proibição de excesso, enquanto no direito anglo-saxónico se prefere o termo “razoabilidade” 

(reasonable). 

No que se refere à sua consagração legal com dignidade Constitucional, podemos afirmar, em 

consonância ainda com aqueles autores, que a Constituição da República Portuguesa consagra no 

seu artigo 2.º o princípio do Estado Democrático, o qual é corolário do princípio da propor-

cionalidade. Aliás, se atentarmos nos sucessivos arestos do Tribunal Constitucional podemos 

concluir que a sua consagração é para ele inequívoca.56 

Desta forma, como se infere da Jurisprudência do Tribunal da Relação de Coimbra “É (…) 

necessário encarar o princípio da proporcionalidade como um princípio objectivo da ordem jurídica, 

princípio geral de direito, em que releva a ideia central de que o meio utilizado para atingir certo 

 
56 De que se citam a título exemplificativo, de entre muitos outros, os Acórdãos n.ºs 25/84, in Acórdãos do Tribunal 
Constitucional, 2.° vol., p. 7, 85/85, in Acórdãos do Tribunal Constitucional, 5.° vol., p. 245, 64/88, in Acórdãos do Tribunal 
Constitucional, 11.° vol., p. 319, 349/91, in Acórdãos do Tribunal Constitucional, 19.° vol., p. 507, 363/91, in Acórdãos do 
Tribunal Constitucional, 19.° vol., p. 79, 152/93, in Acórdãos do Tribunal Constitucional, 24.° vol., p. 323, 634/93, in 
Acórdãos do Tribunal Constitucional, 26.° vol., p. 205, 370/94, in Diário da República, 2.ª série, de 7 de Setembro de 
1994, 494/94, in Diário da República, 2.ª série, de 17 de Dezembro de 1994, 59/95, in Acórdãos do Tribunal 
Constitucional, 30.° vol., p. 79, 572/95, in Acórdãos do Tribunal Constitucional, 32.° vol., p. 381, 758/95, in Acórdãos do 
Tribunal Constitucional, 32.° vol., p. 803, 958/96, in Acórdãos do Tribunal Constitucional, 34.° vol., p. 397, e 1182/96, in 
Acórdãos do Tribunal Constitucional, 35.° vol., p. 447. 
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objectivo deve estar numa determinada relação com esse objectivo em termos de idoneidade, 

necessidade e racionalidade do meio em relação ao fim, necessária ponderação do conflito de valores 

e de interesses.”57 

Mas precisamente aquela dignidade constitucional e processual justifica que no juízo de subsunção 

dos factos considerados ilícitos à norma tipificadora do RGIT, se atenda a critérios de 

adequabilidade, razoabilidade e de proibição do excesso, encarando-se tal exercício sempre como 

a aplicação da “justa medida” de repressão ao ilícito in casu, em obediência ao propalado princípio 

da proporcionalidade. 

Daí que, em nosso entender, reforçando o que até aqui se tem vindo a afirmar, certos lapsos 

materiais, inexactidões de escrita ou de transcrição de elementos constantes de documentos 

fiscalmente relevantes e de outros documentos e respectivas versões electrónicas, indispensáveis 

ao apuramento da situação tributária do contribuinte, quando perpetrados de forma negligente, 

preencham o tipo do artigo 111.º-A do RGIT. 

Esta interpretação, que afasta por exemplo, da qualificação pelo artigo 108.º n.º 1 alínea d) do RGIT 

situações que se reputam de meras bagatelas contra-ordenacionais, evitam que se apliquem de 

forma desmesurada e irracional, coimas que ascendem ao limite abstracto de € 150 a € 150.000. 

Moldura que se nos afigura excessiva em face da natureza e relevo do bem jurídico violado. 

 

CONCLUSÕES 

 

Como se vê, o RGIT tem evoluído num sentido relativamente coerente no que respeita aos crimes 

tributários, denotando-se uma aceitável congruência de soluções que cobre satisfatoriamente as 

necessidades de tutela e eficácia da prevenção geral. 

Já relativamente às contra ordenações se denota uma forte clivagem de tipificação sobre a 

realidade fiscal propriamente dita e aduaneira. Não encontramos, todavia, justificação para tanto, 

e entendemos mesmo que se justificaria uma revisão profunda das soluções adoptadas em vista a 

uma maior integração de tipos e soluções concretas. De facto, não faz sentido a duplicação 

 
57 Idem, Ac. TRC, de 11/11/2009, proferido no proc.º n.º 111/09.7GEACB-A.C1 
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assimétrica de tipos contra ordenacionais onde, para tutela dos mesmos bens jurídicos essenciais 

se criam tipos próximos mas desarticulados dos quais resulta uma inconsistência assinalável e um 

prejuízo efectivo para a aplicação do direito e administração da justiça. 

  


