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A REVERSÃO DE COIMAS CONTRA OS 
ADMINISTRADORES E OS GERENTES 

 
 

PAULO MARQUES• 

 
«Todos somos responsáveis de tudo, perante todos». 

FIODOR DOSTOIEVSKI 

 
A responsabilidade contra-ordenacional da empresa exclui a responsabilidade individual dos 
respectivos gerentes. No entanto, a lei prevê expressamente a responsabilidade civil dos gerentes pelas 
coimas, gerando dúvidas sobre a conformidade com o princípio da intransmissibilidade da 
responsabilidade sancionatória. A distinção entre a responsabilidade civil e a responsabilidade 
sancionatória, bem como o requisito da culpa do gerente podem abrir caminho para a melhor solução. 
O âmbito do processo de execução fiscal e a eventual falta de meios de defesa para tutelar a posição 
do gerente têm sido igualmente avançados pela doutrina como obstáculos à reversão das coimas os 
gerentes das empresas. 
 
 
The companies misdemeanors liability excludes the individual responsibility of their managers. 
However, the law expressly provides for civil liability of the managers by fines, raising doubts about 
compliance with the principle of non-transferability of punitive liability. The distinction between civil 
liability and the responsibility penalty, as well as the need for fault manager may open the way for the 
best solution. The scope of the tax foreclosure process and the possible lack of means of defense to 
protect the position of the manager have also been advanced by the doctrine and courts as an obstacle 
to the reversal of the fines on the companies managers. 
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1. Enquadramento;  
 

Uma questão actual que tem gerado controvérsia1 e, por isso, merecedora de análise, 

é a (in)constitucionalidade na norma legal que prevê a reversão contra gerentes ou 

administradores de empresa no caso de dívida com base em coima não paga pelo devedor 

originário. Os administradores, gerentes e outras pessoas que exerçam, ainda que somente 

de facto, funções de administração em pessoas colectivas, sociedades, ainda que 

 
1 Na observação acutilante de NUNO BRANDÃO este preceito legal “constitui uma autêntica burla de 

etiquetas, ao travestir de responsabilidade pelo cumprimento da sanção aquilo que na realidade é uma autêntica 
transmissão da responsabilidade penal, ainda que operada por via legal” (in O Regime Sancionatório das 
Pessoas Colectivas na Revisão do Código Penal, Direito Penal Económico e europeu, Textos Doutrinários, 
Volume III, Coimbra Editora, Coimbra, 2009, p. 469).  

O Conselheiro-Presidente Rui Moura Ramos no recente Acórdão do Tribunal Constitucional de 12 de 
Janeiro de 2011 (Proc. n.º 551/10) defende que “não é inconstitucional a responsabilização de gerentes e 
administradores pelo comportamento pessoal que, ao provocar a situação de incumprimento da sociedade, 
frustrou a cobrança coerciva do valor correspondente à coima, cumpre agora indagar se a efectivação daquela 
responsabilidade, pelo mecanismo da reversão, ao abrigo do artigo 160º do Código de Procedimento e de 
Processo Tributário, será desconforme com os princípios constitucionais. 

Parece-nos que a resposta afirmativa se impõe. Na verdade, o chamamento daqueles sujeitos à 
execução faz-se por reversão desta, baseada no título executivo que serviu para a instauração da execução 
contra a sociedade. Não comportando tal título a responsabilização dos administradores e gerentes pelo 
comportamento pessoal que terá conduzido à diminuição patrimonial da sociedade que a impossibilitou de pagar 
as coimas, o prosseguimento da execução, nele baseada, contra aquelas entidades envolve uma execução sem 
título, que, ao implicar a mobilização do poder coercitivo do Estado contra sujeitos de direito cuja 
responsabilidade se não acha estabelecida, configura uma violação do princípio do processo equitativo previsto 
no artigo 20º, nº 1, da Constituição e, em particular, das dimensões de audiência e defesa que lhe são 
naturalmente inerentes 

[…] 
Enquanto redirecciona a cobrança da dívida tributária no interior do círculo dos obrigados ao seu 

cumprimento, o mecanismo da reversão limita-se a constituir uma opção ditada pelas exigências da economia 
processual, por isso dentro da margem de disponibilidade do legislador. Diversamente, quando utilizada para 
promover a execução para além do título que lhe serve originariamente de base, a reversão não pode deixar de 
conduzir a uma execução sem título, configurando uma manifesta violação do princípio do processo equitativo 
e em particular do direito de audiência e defesa incluídos no respectivo núcleo essencial. 

Nestes termos, implicando a dimensão normativa em apreciação uma execução correspondente à 
efectivação de uma alegada responsabilidade, não titulada, e em qualquer caso de natureza distinta da dívida 
que é objecto do título revertido, entendi que ela implica uma violação do princípio do processo equitativo e do 
direito de audiência e defesa, o que me levou a acompanhar, com esta distinta fundamentação, a decisão a que 
o Tribunal chegou no presente processo”. 
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irregularmente constituídas, e outras entidades fiscalmente equiparadas são 

subsidiariamente responsáveis (artigo 8.º, n.º 1 do RGIT)2: 

a) Pelas multas ou coimas aplicadas a infracções por factos praticados no período do 

exercício do seu cargo ou por factos anteriores quando tiver sido por culpa sua que o 

património da sociedade ou pessoa colectiva 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 

imputável a falta de pagamento. 

 

A responsabilidade contra-ordenacional do ente colectivo exclui a responsabilidade 

individual dos respectivos agentes (artigo 7.º, n.º 4, do RGIT), diferentemente do que sucede 

em relação à responsabilidade criminal fiscal, a qual é cumulativa. Conforme nos dá conta 

GONÇALO BANDEIRA “A exclusão de responsabilidade individual é posterior à imputação 

de responsabilidade contra-ordenacional ao ente colectivo. Ou seja, só é possível 

responsabilizar o ente colectivo contra-ordenacionalmente depois de imputar a contra-

ordenação em abstracto a título de culpa (dolo ou negligência) a um órgão ou um 

representante individuais”3. 

A responsabilidade criminal dos entes colectivos não exclui a responsabilidade 

individual dos respectivos agentes (artigo 7.º, n.º 4, do RGIT). O princípio da responsabilidade 

penal cumulativa justifica-se segundo o penalista GERMANO MARQUES DA SILVA uma vez 

que “A vontade da sociedade não se confunde com a vontade dos titulares dos seus órgãos, 

embora a pressuponha na sua formação, mas a vontade individual mantém totalmente a sua 

autonomia. Em termos éticos esta vontade será até mais censurável porque não só 

 
2 Já o artigo 7.º-A do Regime jurídico das Infracções Fiscais Não Aduaneiras (RJIFNA) preceituava que 

os administradores, gerentes e outras pessoas que exerçam funções de administração em pessoas colectivas 
e entes fiscalmente equiparados são subsidiariamente responsáveis, em caso de insuficiência do património 
destas, por si culposamente causada, nas relações de crédito emergentes da aplicação de multas ou coimas 
àquelas entidades referentes às infracções praticadas no decurso do seu mandato (Aditado pelo art.º 3.º do 
Decreto-Lei n.º 394/93, de 24 de Novembro). 

3 GONÇALO N. C. SOPAS DE MELO BANDEIRA in “Responsabilidade” Penal Económica e Fiscal dos 
Entes Colectivos, Almedina, Coimbra, 2004, p. 350. 
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responsabiliza o próprio como contribui para formar uma vontade censurável de terceiro, a da 

sociedade. Acresce ainda que o agente ao contribuir para formar a vontade censurável da 

sociedade viola ele próprio uma outra norma: a que lhe impõe o dever de conduzir a sociedade 

com a diligência de um gestor criterioso e ordenado (art. 64.º, n.º 1, do CSC)”4. Como referem 

os Conselheiros JORGE LOPES DE SOUSA e SIMAS SANTOS “em matéria de crimes, 

apesar de existir a responsabilidade da pessoa colectiva ou entidade equiparada, os agentes 

individuais das infracções, que actuaram no seu nome e no interesse colectivo, são também 

criminalmente responsáveis pelos crimes. 

No que concerne a contra-ordenações, se a responsabilidade for imputável a pessoa colectiva 

ou entidade equiparada, fica afastada a possibilidade de responsabilizar os agentes 

individuais das infracções. 

Diferentemente desta responsabilidade criminal e contra-ordenacional pelas infracções 

imputáveis às pessoas colectivas ou entidades equiparadas é a responsabilidade civil 

subsidiária prevista no art. 8.º, para os administradores, gerentes e outras pessoas que 

exerçam naquelas funções de administração”5. Os limites estabelecidos nos números 

anteriores, os limites mínimo e máximo das coimas previstas nos diferentes tipos legais de 

contra-ordenação, são elevados para o dobro sempre que sejam aplicadas a uma pessoa 

colectiva, sociedade, ainda que irregularmente constituída, ou outra entidade fiscalmente 

equiparada (artigo 26.º, n.º 4, do RGIT) constituindo, de certo modo, como um contraponto 

lógico à exclusão da responsabilidade contra-ordenacional dos administradores ou gerentes 

das empresas e como reflexo da maior complexidade organizacional que reveste à partida a 

pessoa colectiva. Pelo que no momento da fixação concreta da coima aplicável, a 

Administração Fiscal apenas deve ponderar as circunstâncias atinentes ao arguido (pessoa 

colectiva), não se podendo em face do artigo 7.º, n.º 4, do RGIT, falar que exista uma 

desconsideração da culpa dos gerentes na determinação da sanção contra-ordenacional. A 

lei não prevê a imputação da coima aos gestores, mas a sua mera responsabilidade civil 

 
4 GERMANO MARQUES DA SILVA in Direito Penal Tributário – Sobre as Responsabilidades das 

Sociedades e dos seus Administradores conexas com o crime tributário, Universidade Católica Editora, Lisboa, 
2009, p. 299-300. 

5 JORGE LOPES DE SOUSA e MANUEL SIMAS SANTOS in Regime Geral das Infracções Tributárias 
– Anotado, 4.ª Edição, Áreas Editora, Lisboa, 2010, pp. 79-80. 
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subsidiária (artigo 8.º do RGIT), decorrente de conduta culposa dos administradores ou 

gerentes que conduziu à insuficiência do património social da empresa. 

A responsabilidade civil dos gerentes pelas coimas pressupõe como requisitos o facto 

jurídico voluntário, a ilicitude, a insuficiência do património da empresa, a existência de culpa 

dos responsáveis subsidiários e, finalmente, o nexo de causalidade entre o facto e o dano. 

 

 

2. (In)constitucionalidade do artigo 8.º do RGIT 
 

2.1. Autonomia da responsabilidade civil? 
 

As responsabilidades civil e contra-ordenacional são distintas e autónomas, sobretudo 

nas situações em que os factos jurídicos voluntários que estiveram na origem das mesmas 

são diferentes. A jurisprudência e a doutrina têm debatido com particular insistência a 

(in)constitucionalidade da «responsabilidade civil pelas coimas», chegando nalgumas 

decisões a propor a conexão (não autonomia) entre aquelas duas formas de 

responsabilidade. Assim, o Supremo Tribunal Administrativo pronunciou-se no sentido de que 

“A responsabilidade subsidiária dos administradores e gerentes por coimas não é autónoma 

em relação à responsabilidade do devedor originário, pois não seria razoável e coerente que 

a dívida do devedor subsidiário pudesse subsistir independentemente da dívida do devedor 

originário” (Acórdão de 14 de Abril de 2010 – Proc. n.º 64/10), considerando então que se 

opera uma transmissão da dívida da coima, resultando daí uma inconstitucionalidade material 

por ofensa ao princípio da intransmissibilidade das penas (artigo 30.º,n.º 3, da Constituição). 

Defendendo a não inconstitucionalidade das alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 8.º do 

RGIT, o Tribunal Constitucional asseverou no aresto de 12 de Março de 2009 (Proc. n.º 

648/2009) “o que está em causa não é, por conseguinte, a mera transmissão de uma 

responsabilidade contra-ordenacional que era originariamente imputável à sociedade ou 

pessoa colectiva, mas antes a imposição de um dever indemnizatório que deriva do facto 

ilícito e culposo que é praticado pelo administrador ou gerente, e que constitui causa 
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adequada do dano que resulta, para a Administração Fiscal, da não obtenção da receita em 

que se traduzia o pagamento da multa ou coima que eram devidas”6.  

Pensamos que o que está em causa é a culpa7 dos gestores pela insuficiência 

patrimonial do ente colectivo que conduziu à impossibilidade do pagamento do valor em dívida 

(coima) em execução fiscal. Estamos perante uma situação de responsabilidade patrimonial 

por dívida de outrem8  (do ente colectivo) tal como nas situações previstas no artigo 24.º da 

LGT e não do próprio administrador ou gerente, pelo que o Tribunal Constitucional veio a 

considerar que “A responsabilidade subsidiária por coimas originadas por factos ocorridos no 

período de exercício do cargo de gerente apenas existe quando tiver sido por culpa sua que 

o património da sociedade ou pessoa colectiva se tornou insuficiente para o seu pagamento” 

(Acórdão de 19 de Janeiro de 2011 – Proc. n.º 0775/10). Deste modo, resulta claro que a 

responsabilidade em questão não abarca todos os danos que os credores possam sofrer, 

mas somente os prejuízos decorrentes da falta de pagamento das dívidas respectivas, 

independentemente da natureza destas últimas (ex: imposto, coimas, etc). Como sublinha 

sabiamente o penalista GERMANO MARQUES DA SILVA “Trata-se de um caso de 

responsabilidade civil por facto próprio, facto culposo causador do não pagamento pelo ente 

colectivo da dívida que onerava o seu património, quer porque devido a culpa sua o património 

 
6 No mesmo sentido decidiu o Tribunal Constitucional em 25 de Janeiro de 2011 (Proc. n.º 206/10). No 

entanto, em Declaração de Voto, a Conselheira Maria João Antunes pronunciou-se no sentido de que o artigo 
8.º do RGIT “sujeita os gerentes ou administradores a uma coima fixa, obstando a uma determinação da medida 
da sanção em função da gravidade da contra-ordenação, da culpa e da situação económica do agente, o que 
significa que permite a sujeição a uma coima desproporcionada”. 

7 A culpa do administrador na insuficiência patrimonial da empresa não é presumida, tendo o Fisco o 
respectivo ónus da prova (artigo 74.º, n.º 1, da LGT). É ao lesado que incumbe provar a culpa do autor da lesão, 
salvo havendo presunção legal de culpa (artigo 487.º, n.º 1, do CC). Na lição de ANTUNES VARELA o Mestre 
ensinava que “Sendo a culpa do lesante um elemento constitutivo do direito à indemnização, incumbe ao lesado, 
como credor, fazer a prova dela, nos termos gerais da repartição legal do ónus probatório” (in Das Obrigações 
em Geral – Volume I, 10.ª Edição, Almedina, Coimbra, 2010, p. 589). 

8 Na observação lúcida de ANA PAULA DOURADO estamos perante responsabilidade por dívida de 
outrem “no sentido em que os pressupostos do facto tributário não ocorrem relativamente a ele, mas sim os 
pressupostos da responsabilidade, o que significa que as obrigações derivadas da lei para o devedor originário 
e para o responsável, assentam em pressupostos distintos.  

Embora possa ser utilizada pelo legislador em muitos sentidos, a responsabilidade tributária deve ser 
distinguida das situações que implicam uma obrigação fiscal por dívida própria, de forma que o responsável 
distingue-se do devedor originário, e a designação deve ser utilizada, no Direito Fiscal, no sentido estrito” (in 
Substituição e Responsabilidade Tributária, Ministério das Finanças, Direcção-Geral das Contribuições e 
Impostos, Centro de Estudos Fiscais, Ciência e Técnica Fiscal, n.º 391, Lisboa, Julho-Setembro 1998, p. 51). 



 

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

 

da pessoa colectiva se tornou insuficiente para o pagamento, quer porque também por culpa 

sua o pagamento não foi efectuado quando devia, tornando-se depois impossível. 

A responsabilidade civil pelo pagamento da multa penal nada tem que ver com os fins das 

penas criminais, porque a sua causa não é a prática do crime, mas a colocação culposa da 

sociedade numa situação de impossibilidade de cumprimento de uma obrigação tributárias”9, 

em resultado da conduta culposa do gestor, o qual está vinculado a um especial dever de 

diligência e de lealdade (artigo 64.º, n.º 1, do CSC). 

O mero facto do quantuum indemnizatório coincidir com o montante da coima não paga 

significa que é este, em conformidade com o regime da responsabilidade civil extracontratual, 

a expressão pecuniária do prejuízo a ressarcir patrimonialmente pelo autor da lesão. Existe 

uma coincidência lógica e, porventura, necessária com a receita que não foi cobrada 

coercivamente em execução fiscal (coima), em resultado da insuficiência patrimonial do ente 

colectivo causada culposamente pela conduta pessoal do respectivo administrador ou 

gerente. Como esclarece o Tribunal Constitucional “É esse facto, de carácter ilícito, imputável 

ao agente a título de culpa, que fundamenta o dever de indemnizar, e que, como tal, origina 

a responsabilidade civil” (Acórdão de 25 de Janeiro de 2011 – Proc. n.º 206/10). O artigo 8.º 

do Regime Jurídico das Infracções Fiscais Aduaneiras (RJIFA) referia expressamente 

«subsidiariamente responsáveis pelo pagamento da importância igual à da multa ou da 

coima». No entanto, reportando-se ao artigo 8.º do RGIT, os Conselheiros JORGE LOPES 

DE SOUSA e SIMAS SANTOS defendem que tudo aponta “no sentido de com o art. 8.º do 

RGIT se ter pretendido impor aos responsáveis subsidiários aí indicados responsabilidade 

pelo pagamento das próprias multas e coimas e não indemnização por danos ou obrigação 

de pagamento de importância igual à da multa ou da coima, com natureza distinta destas 

sanções”10. 

 
9 GERMANO MARQUES DA SILVA in Direito Penal Tributário – Sobre as Responsabilidades das 

Sociedades e dos Seus Administradores Conexas com o Crime Tributário, Universidade Católica Editora, Lisboa, 
2009, pp. 328-329 

10 JORGE LOPES DE SOUSA e MANUEL SIMAS SANTOS in Regime Geral das Infracções Tributárias 
– Anotado, 4.ª Edição, Áreas Editora, Lisboa, 2010, p. 96. 
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Atenta a função específica do Direito Penal Tributário (Criminal ou Contra-

ordenacional11) avulta que o mesmo tem uma finalidade preventiva da infracção12 e não tanto 

uma finalidade reparatória ou ressarcitória do credor tributário, contrariamente ao que sucede 

no processo de execução fiscal13, daí a exigência da sua tipicidade penal14. Constitui 

infracção tributária todo o facto típico, ilícito e culposo declarado punível por lei tributária 

 
11 Uma parte da doutrina penal tem entendido que a distinção entre crimes e contra-ordenações radica 

na neutralidade ética do comportamento que constitui ilícito contra-ordenacional, diferentemente do desvalor do 
comportamento tipificado na lei criminal (vide JORGE FIGUEIREDO DIAS in O Movimento da Descriminalização 
e o Ilícito de Mera Ordenação Social, Centro de Estudos Judiciários, Jornadas de Direito Criminal – O Novo 
Código Penal Português e Legislação Complementar, 1983). Diferentemente, TAIPA DE CARVALHO observa 
que “diferentemente do direito penal, uma grande parte dos valores ou bens jurídicos, protegidos pelo direito de 
ordenação social, não pertencem à estrutura axiológica fundamental da vida comunitária e da realização 
pessoal” (in Direito Penal – Parte Geral, 2.ª Edição, Coimbra editora, Coimbra, 2008, p. 129). 

12 Confrontando a responsabilidade civil e a responsabilidade penal, JOSÉ HERMANO SARAIVA 
adianta-nos no entanto que “um acto violador do direito (ou acto ilícito) poderá dar apenas origem a uma relação 
de responsabilidade civil, constituindo nesse caso a sanção somente na obrigação de indemnizar aquele que, 
com o referido acto ilícito, for prejudicado; as normas reguladoras da responsabilidade civil fazem parte do direito 
civil. Mas a violação pode ser de um grau mais grave; pode ofender não apenas os interesses privados de 
outrem, situando-se assim ao nível do ilícito interpessoal, mas até os interesses fundamentais do ordenamento, 
ameaçando as condições normativas essenciais ao desenvolvimento ordenado da vida social” (in O que é o 
Direito?, Gradiva, Lisboa, 2009, p. 214). 

O penalista GERMANO MARQUES DA SILVA esclarece que “O ilícito civil determina sempre, como 
consequência jurídica, ou a execução forçada, ou a obrigação de indemnização, ou a obrigação de restituição 
da coisa, ou a nulidade do acto; o ilícito penal acarreta uma consequência especial, a pena ou medida de 
segurança penais, que consistem num mal infligido ao autor do facto ilícito e que afectam ou possam afectar a 
própria pessoa do autor. O ilícito civil determina, em regra, coacção patrimonial, o ilícito penal determina coacção 
pessoal” (in Direito Penal Português – I, Introdução e Teoria da Lei Penal, 3.ª Edição, Verbo, Lisboa, 2010, p. 
143). 

13 Segundo nos dá conta JOAQUIM FREITAS DA ROCHA “O processo de execução fiscal é um meio 
processual que tem por objectivo realizar um determinado direito de crédito. 

[…] 
De um modo geral, o processo executivo é enformado por uma ideia de preferência do direito do credor (favor 
creditoris): porque o devedor não cumpriu a sua obrigação, o processo executivo envolve um acto (penhora) 
mediante o qual são desapossados do património daquele alguns bens, bens esses que são posteriormente 
entregues ao órgão da execução e vendidos, revertendo o produto da venda para o credor” (in Lições de 
Procedimento e Processo Tributário, 3.ª Edição, Coimbra Editora, Coimbra, 2009, pp. 286-287). 

No entanto, como dissemos noutra sede, a Administração Tributária não lança mão no processo de 
execução fiscal a meios coercivos apenas para arrecadar receitas tributárias no interesse patrimonial do credor 
fiscal mas igualmente tutelando o interesse de outras "vítimas" do incumprimento fiscal: os contribuintes 
cumpridores da obrigação de imposto. Em conformidade com os princípios da legalidade e da igualdade, 
incumbe ao Estado tudo fazer no quadro legal vigente para trazer também para o sistema os contribuintes 
devedores. Diferentemente de outros credores, não se trata de uma mera faculdade mas antes de um imperativo 
irrenunciável, em face da indisponibilidade do crédito tributário (in Elogio do Imposto – A Relação com os 
Contribuintes, Coimbra Editora, Coimbra, 2010, pp. 146-147). 

14 Nas palavras de TAIPA DE CARVALHO “Postulado ou corolário nuclear da função de garantia jurídico-
política do cidadão frente ao poder punitivo estadual é a exigência feita ao legislador penal de que, na criação 
da lei penal, descreva o facto punível da forma o mais possível precisa” (in Direito Penal – Parte Geral, 2.ª 
Edição, Coimbra Editora, Coimbra, 2008,p. 162). 
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anterior (artigo 2.º, n.º 1, do RGIT). Como sublinha CASALTA NABAIS “da finalidade dos 

impostos está excluída necessariamente a finalidade sancionatória. Na verdade, se com o 

imposto se pretende aplicar uma sanção, então estaremos perante uma multa (sanção 

pecuniária penal), uma coima (sanção pecuniária contra-ordenacional), um confisco (sanção 

penal traduzida na apreensão e correspondente perda a favor do Estado do produto obtido e 

dos instrumentos utilizados na prática de acto ilícito), uma indemnização (reparação do 

prejuízo ou dano causado a outrem através de acto ilícito), etc., mas nunca perante um 

imposto”15. 

Esclarecendo o sentido e alcance do artigo 88.º do RGIT, os Conselheiros JORGE 

LOPES DE SOUSA e SIMAS SANTOS observam que “Trata-se de responsabilidade 

configurada como sendo de natureza civil, pois não depende de aquele a quem é atribuída a 

responsabilidade ser responsável pela infracção que está subjacente à aplicação da multa ou 

coima 

No entanto, mesmo alicerçando na responsabilidade civil por factos ilícitos a responsabilização 

dos responsáveis subsidiários e solidários aqui prevista e mesmo sendo ela dependente de 

actos próprios destes ou omissão de deveres de controle ou vigilância, é uma realidade 

incontornável que quem faz o pagamento de uma sanção pecuniária é quem a está a cumprir, 

pelo que esta responsabilização se reconduz a uma transmissão do dever de cumprimento da 

sanção do responsável pela infracção para outras pessoas. 

Na verdade, a aplicação de uma pena de multa ou coima consubstancia-se na criação de uma 

relação de crédito de que é titular o Estado e devedor o condenado e a imposição da obrigação 

de pagamento da multa ou coima é precisamente a forma de cumprimento da sanção 

respectiva e, por isso, unem-se os eufemismos que se usarem, quem paga a multa ou a coima 

coactivamente está a cumprir a sanção”16. Partilhamos do entendimento do Tribunal 

 
15 JOSÉ CASALTA NABAIS in Direito Fiscal, 6.ª Edição, Almedina, Coimbra, 2010, p. 19. 
De igual modo, BRAZ TEIXEIRA dá-nos conta de que “A prestação de imposto define-se ainda por uma 

característica negativa – a de não constituir sanção de um acto ilícito – elemento que a distingue das multas e 
das coimas, as quais, consistindo igualmente numa prestação definitiva de direito público, para a realização de 
um fim público (fim sancionador), visam punir certas violações da lei cuja gravidade se reputa dever ser 
sancionada pela exigência de determinadas importâncias aos seus autores” (in Princípios de Direito Fiscal, Vol. 
I, 3.ª Edição, Almedina, Coimbra, 1990, p. 39).  

16 JORGE LOPES DE SOUSA e MANUEL SIMAS SANTOS in Regime Geral das Infracções Tributárias 
– Anotado, Áreas Editora, Lisboa, 2001, p. 90. 
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Constitucional expresso no seu Acórdão de 12 de Março de 2009 (Proc. n.º 649/08), segundo 

o qual “a responsabilidade subsidiária dos administradores e gerentes assenta, não no próprio 

facto típico que é caracterizado como infracção contra-ordenacional, mas num facto autónomo, 

inteiramente diverso desse, que se traduz num comportamento pessoal determinante da 

produção de um dano para a Administração Fiscal.  

É esse facto, de carácter ilícito, imputável ao agente a título de culpa, que fundamenta o dever 

de indemnizar, e que, como tal, origina a responsabilidade civil”17. 

 

2.2. Intransmissibilidade da responsabilidade penal 
 

A responsabilidade penal é insusceptível de transmissão (artigo 30.º, n.º 3 da 

Constituição), sendo este preceito igualmente aplicável no âmbito do Direito Contra-

ordenacional Tributário, embora com as devidas adaptações. Como refere EDUARDO PAZ 

FERREIRA “Pode dizer-se que este princípio contém as seguintes implicações: a primeira, a 

da impossibilidade de “substituição/transferência” por terceiro (ou seja, que não próprio 

condenado) no cumprimento ou na execução de uma pena – seja no caso da “transmissão” 

voluntária, seja naturalmente no caso da “transmissão”, legal ou forçosa, da responsabilidade 

penal ou sancionatória (embora exista legislação penal em sentido contrário, afirmando quase 

uma responsabilização, subsidiária, “automática”); a segunda, a de que, por força da 

pessoalidade da pena criminal, ela se extingue com a morte do condenado”18. 

No entanto, este princípio não obsta à transmissibilidade de determinados efeitos 

patrimoniais conexos das respectivas sanções (artigo 129.º do Código Penal). Nas palavras 

de GERMANO MARQUES DA SILVA “A responsabilidade civil obedece à finalidade de 

reparar patrimonialmente um dano sofrido por uma pessoa; o que se tem em vista é restituir 

pessoas lesadas ao gozo dos seus interesses ofendidos ou de interesses equivalentes. A 

 
17 Em sentido diferente, como se viu “A responsabilidade subsidiária dos administradores e gerentes por 

coimas não é autónoma em relação à responsabilidade do devedor originário, pois não seria razoável e coerente 
que a dívida do devedor subsidiário pudesse subsistir independentemente da dívida do devedor originário” 
(Acórdão de 14 de Abril de 2010 – Proc. n.º 60/2010). 

18 EDUARDO PAZ FERREIRA in Constituição Portuguesa Anotada, Tomo I, Coord. Paulo Otero, 2.ª 
Edição, Coimbra Editora, Coimbra, 2010, pp. 683-684. 
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responsabilidade criminal tem carácter diferente, tem essencialmente fins de prevenção geral 

ou especial”19. 

A aplicação dos princípios jurídico-criminais fundamentais no âmbito contra-

ordenacional deve ser realizado com parcimónia e tendo em conta a especificidade deste20. 

Por seu lado, a própria lei prevê que se extinguem as sociedades incorporadas ou, no caso 

de constituição de nova sociedade, todas as sociedades fundidas, transmitindo-se os seus 

direitos e obrigações para a sociedade incorporante ou para a nova sociedade (artigo 112.º, 

alínea a), do CSC). No entanto, a fusão por incorporação não conduz em bom rigor a uma 

verdadeira extinção das sociedades incorporadas, mas somente a uma transformação dessas 

sociedades, uma vez que se existir extinção teria de ter lugar a liquidação, o que 

efectivamente não se verifica. Como entendeu o Tribunal da Relação do Porto “Tendo uma 

sociedade bancária sido incorporada, por fusão, numa outra, esta é responsável pelos ilícitos 

contra-ordenacionais cometidos pela primeira, não se extinguindo com o acto de fusão o 

respectivo procedimento contra-ordenacional” (Acórdão de 17 de Novembro de 2003 – Proc. 

n.º 210458). Para JOÃO MATOS VIANA “a referida possibilidade de transmissão justifica-se, 

não por uma suposta admissão constitucional genérica da transmissibilidade das sanções de 

mera ordenação social, mas antes pelo facto de se entender que a necessidade de censura 

social de uma determinada organização económica prevaricadora (v.g., uma sociedade 

comercial), permanece na plenitude, se uma organização juridicamente diversa (v.g., a 

sociedade incorporante ou a nova social) mas material, económica e finalisticamente idêntica, 

prosseguir as mesmas finalidades, desenvolvendo os mesmos interesses, usando os 

mesmos meios, no mesmo plano material de intervenção em que foram afectados os 

interesses cuja violação constitui contra-ordenação a impor uma censura social”21. 

 
19 GERMANO MARQUES DA SILVA in Responsabilidade penal das sociedades e dos seus 

administradores e representantes, Editorial Verbo, Lisboa, 2009, pp. 421-422. 
20 No Acórdão de 4 de Fevereiro de 2009 (Proc. n.º 829/08) o Supremo Tribunal Administrativo 

considerou que o princípio da intransmissibilidade das penas é igualmente aplicável ao Direito de Mera 
Ordenação Social, enquanto que no Acórdão de 12 de Março de 2009 (Proc. n.º129/2009) o Tribunal 
Constitucional entendeu que não é certo que aquele princípio seja aplicável à responsabilidade contra-
ordenacional. 

21 JOÃO MATOS VIANA in A (in)constitucionalidade da responsabilidade dos administradores e gerentes 
pelas coimas à sociedade, Revista de Finanças Públicas e Direito Fiscal, n.º 2, Ano II, IDEFF, Almedina, 
Coimbra, Julho 2009, p. 209. 
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  O procedimento contra-ordenacional extingue-se por morte22, bem como a obrigação 

de pagamento da coima (artigos 61.º, alínea a) e 62.º do RGIT)23, diferentemente do que 

sucede no processo de execução fiscal (artigos 153.º e 154.º do CPPT). Muito recentemente, 

o Supremo Tribunal Administrativo asseverou que “A declaração de insolvência constitui um 

dos fundamentos da dissolução das sociedades e essa dissolução equivale à morte do 

infractor, de harmonia com o disposto nos artigos 61.º e 62.º do RGIT e artigo 176.º, nº 2, 

alínea a) do CPPT, daí decorrendo a extinção da obrigação do pagamento de coimas e da 

execução fiscal instaurada tendente à sua cobrança coerciva” (Acórdão de 9 de Fevereiro de 

2011 – Proc. n.º 617/10). 

Diferentemente, como já se disse, as obrigações tributárias originárias e subsidiárias 

transmitem-se, mesmo que não tenham sido ainda liquidadas, em caso de sucessão universal 

por morte, sem prejuízo do benefício do inventário (artigo 29.º, n.º 2 da LGT). Na lição do 

Conselheiro FREITAS PEREIRA ensina-se que “as dívidas de imposto, uma vez verificado o 

facto gerador antes da morte do seu titular, transmitem-se aos respectivos sucessores, quer 

sejam herdeiros quer sejam legatários, que, obviamente, só respondem pelas dívidas 

tributárias até ao limite da correspondente herança ou legado”24. Segundo CASALTA NABAIS 

“Quer isto dizer que as obrigações fiscais do de cujus se transmitem aos respectivos 

sucessores – herdeiros ou legatários. Porém, como facilmente se compreenderá, estes só 

são responsáveis pelas dívidas à Fazenda Pública até às forças da herança ou do legado”25. 

Acompanhamos igualmente MÁRIO JANUÁRIO que destaca lucidamente que “A morte, 

 
22 A extinção da coima e das sanções acessórias extingue-se com a morte do arguido (artigo 90.º, n.º 1 

do RGCO). 
Segundo MÁRIO JANUÁRIO “O sucessor herdeiro não pode naturalmente ser responsabilizado por 

quaisquer penas privativas do património aplicadas à gerida ou à cliente do de cujus responsável subsidiário por 
infracções por si cometidas em sua vida, por acção ou omissão” (in A questão sucessória dos tributos e das 
penas dentro da responsabilidade subsidiária fiscal, Revista TOC n.º 102, Setembro 2008, pp. 32-33). 

A responsabilidade criminal extingue -se ainda pela morte (artigo 127.º, n.º 1 1.ª parte do CP). A morte 
do agente extingue tanto o procedimento criminal como a pena ou a medida de segurança (artigo 128.º, n.º 1, 
do CP). 

23 Por seu lado, o Tribunal da Relação de Évora veio a entender que “O procedimento criminal instaurado 
contra uma Sociedade Comercial não se extingue com a extinção da própria Sociedade operada nos termos do 
disposto no nº 2° do artigo 160° do Código das Sociedades Comerciais, não equivalendo, tal extinção, à morte 
prevista nos artigos 127° e 128° nº 1 ° do Código Penal” (Acórdão de 2 de Maio de 2006 – Proc. n.º 394/06-1). 

24 MANUEL HENRIQUE DE FREITAS PEREIRA in Fiscalidade, Almedina, Coimbra, 2005, pp. 259-260. 
25 JOSÉ CASALTA NABAIS in Direito Fiscal, 6.ª Edição, Almedina, Coimbra, 2010, p. 283. 
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enquanto facto jurídico, desencadeia o fenómeno da transmissão de obrigações tributárias 

dos responsáveis subsidiários para o ou os seus herdeiros. 

[…] 

No caso, por exemplo, de toda a herança do de cujus ser distribuída em legados, parece-nos 

não haver transmissão das obrigações tributárias do representante subsidiário para os seus 

legatários”26.                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

2.3. A nossa posição 
 

2.3.1. Efeitos patrimoniais conexos com a responsabilidade contra-ordenacional 
 

Entendemos estar em conformidade com a Constituição a reversão de coimas contra 

os administradores e gerentes, não estando em causa a transmissão da responsabilidade 

contra-ordenacional, mas meros efeitos patrimoniais conexos e ainda assim sempre 

decorrentes necessariamente da culpa dos gestores na insuficiência patrimonial do ente 

colectivo27, em relação ao qual existe o benefício da excussão. Na lição de JÓNATAS 

MACHADO ensina-se que “Essa reversão só pode ser levada a cabo uma vez demonstrada 

a insuficiência dos bens penhoráveis do devedor principal ou dos devedores solidários. O 

devedor subsidiário goza do benefício da excussão, ou seja, é-lhe lícito recusar o 

cumprimento da dívida tributária enquanto a administração tributária não tiver excutido todos 

 
26 MÁRIO JANUÁRIO in A questão sucessória dos tributos e das penas dentro da responsabilidade 

subsidiária fiscal, Revista TOC n.º 102, Setembro 2008, p. 32. 
27 O Tribunal Constitucional decidiu recentemente que “O que o artigo 8º, n.º 1, alíneas a) e b), do RGIT 

prevê é uma forma de responsabilidade civil subsidiária dos administradores e gerentes, que resulta do facto 
culposo que lhes é imputável de terem gerado uma situação 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 sociedade ou pessoa colectiva foi notificada para esse efeito ainda durante o período de 
exercício do seu cargo. 

O que está em causa não é, por conseguinte, a mera transmissão de uma responsabilidade contra-
ordenacional que era originariamente imputável à sociedade ou pessoa colectiva; mas antes a imposição de um 
dever indemnizatório que deriva do facto ilícito e culposo que é praticado pelo administrador ou gerente, e que 
constitui causa adequada do dano que resulta, para a Administração Fiscal, da não obtenção da receita em que 
se traduzia o pagamento da multa ou coima que eram devidas” (Acórdão de 25 de Janeiro de 2011 – Proc. n.º 
206/10). 
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os bens dos devedores (principal ou solidários) sem obter a satisfação do seu crédito, ou, não 

obstante a excussão de todos os bens dos mesmos, se o devedor subsidiário provar que o 

crédito não foi satisfeito por culpa da administração tributária”28. A não se entender pela 

conformidade face ao texto constitucional da reversão por coimas contra os gerentes e os 

administradores, temos um regime legal que não permite a cobrança do valor em dívida, 

sempre que a administração da empresa infractora contrariou as boas práticas tributárias 

(artigo 32.º da LGT), causando culposamente a insuficiência patrimonial daquela, 

designadamente através de dissipação patrimonial dolosa dos bens da empresa.   

Não concordamos, por isso, com alguma jurisprudência, segundo a qual “A 

responsabilidade subsidiária em matéria de coimas que se efectiva através do mecanismo de 

reversão da execução fiscal contra os gerentes e administradores da sociedade devedora, é 

materialmente inconstitucional por violar o princípio da intransmissibilidade das penas, por 

essa reversão implicar, necessariamente, a transmissão da obrigação de cumprimento da 

sanção que constitui a dívida exequenda” (Acórdão firmado pelo Supremo Tribunal 

Administrativo em 16 de Dezembro de 2009 – Proc. n.º 1074/09)29. Conforme adianta PEDRO 

VIDAL MATOS “não obstante a epígrafe do artigo 8.º do RGIT pretender que a 

responsabilidade prevista pelo mesmo se trata de uma responsabilidade «civil» por multas e 

 
28 JÓNATAS E. M. MACHADO e PAULO NOGUEIRA DA COSTA in Curso de Direito Tributário, Coimbra 

Editora, Coimbra, 2009, p. 98. 
29 No aresto firmado em 28 de Setembro de 2010 (Proc. n.º 04181/10) pelo Tribunal Central 

Administrativo Sul considerou-se que “O artigo 8º do RGIT, interpretado no sentido de que ali se prevê a 
responsabilidade subsidiária por coimas, efectivada através do regime da reversão da execução fiscal contra as 
pessoas ali mencionadas, é materialmente inconstitucional, por violação dos princípios constitucionais da 
intransmissibilidade das penas, da presunção de inocência e da violação dos direitos de audiência e defesa, 
consagrados, respectivamente, no nº 3 do art. 30º e nos nºs. 2 e 10 do art. 32º, ambos da CRP”. 

Por sua vez, o Tribunal Central Administrativo Norte entendeu que “I - Sendo o despacho totalmente 
omisso quanto aos fundamentos de direito por que foi efectuada a reversão, nunca poderá considerar-se que a 
dívida exequenda seja outra senão a que consta do título executivo. II - A cobrança efectuada ao responsável 
subsidiário de dívida de coima aplicada ao responsável originário constitui transmissão da obrigação de 
cumprimento da coima e viola o princípio constitucional da intransmissibilidade das penas e viola os direitos de 
audiência e de defesa, consagrados, respectivamente, no n.º 3 do art. 30.º e no n.º 10 do art. 32.º, ambos da 
CRP. III - Em face do preceituado no art. 23.º, n.ºs 1 e 2, da LGT, não é necessária a prévia excussão do 
património do devedor originário para que seja possível a reversão, sendo bastante que se verifique a fundada 
insuficiência desse património. IV - No entanto, porque a possibilidade de cobrança da dívida através dos bens 
do responsável subsidiário está dependente da prévia excussão dos bens do devedor originário, até que esta 
esteja verificada deve a execução fiscal ser suspensa relativamente ao responsável subsidiário revertido). V - 
Se o órgão de execução fiscal não ordena a suspensão, mesmo depois dela lhe ser solicitada pelo revertido, 
pode este reagir contenciosamente contra essa decisão, sendo a reclamação prevista no art. 276.º do CPPT o 
meio processual próprio para o efeito” (Acórdão de 6 de Maio de 2010 – Proc. N.º 00769/09.7).. 
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coimas, estaremos face a um regime de duvidosa constitucionalidade. Com efeito, nenhuma 

dúvida restará que, perante a aplicação de uma sanção consubstanciada em pena de multa 

ou coima, caso não ocorra o pagamento voluntário da mesma nem se se obtenha a respectiva 

cobrança coerciva, a exigência desse pagamento a terceiros configura uma situação de 

transmissão de responsabilidade penal ou contra-ordenacional. Quem de facto acaba sendo 

sujeito a sanção é o terceiro, em lugar da pessoa colectiva ou ente fiscalmente equiparado 

ao qual aquela foi aplicada”30. 

Partilhamos assim do entendimento de GERMANO MARQUES DA SILVA, segundo o 

qual “A responsabilidade dos administradores, nos termos do art. 24.º da LGT, não resulta de 

facto ilícito próprio gerador da dívida de imposto, mas da sua actuação funcional no exercício 

do cargo. A ilicitude do acto próprio que fundamenta a responsabilidade do administrador, nos 

termos do art. 24.º da LGT, nada tem que ver com o facto constitutivo da obrigação tributária 

não cumprida31, mas com os deveres funcionais de administração, mais concretamente, pela 

inobservância culposa das disposições legais destinadas à protecção do credor tributário e 

que foi a causa da insuficiência do património social para a satisfação daquele crédito. 

[…] 

Os regimes estabelecidos pelo art. 24.º da LGT e pelo n.º 1 do art. 8.º do RGIT correspondem 

ao do art. 78.º, n.º 1, do Código das Sociedades Comerciais. Trata-se aqui também de 

responsabilidade delitual pelos danos causados pelo incumprimento das dívidas da 

 
30 PEDRO VIDAL MATOS in A Reversão do Processo de Execução Fiscal, Revista da Ordem dos 

Advogados, n.º 2-3, Ano 68, Setembro-Outubro, 2008, p. 969. 
Segundo o Supremo Tribunal Administrativo “A responsabilidade subsidiária dos administradores e 

gerentes por coimas aplicadas a sociedades comerciais não é autónoma em relação à responsabilidade do 
devedor originário, pelo que, com o pagamento da dívida de coima pelo responsável subsidiário, o pagamento 
extingue a dívida respectiva e tem este o direito de regresso. Com a realização do pagamento, é o responsável 
subsidiário que cumpre a coima, uma vez que deixa de ser exigível ao autor da infracção, reconduzindo-se a 
uma transmissão do dever de cumprimento da sanção do responsável pela infracção para outras pessoas. Há 
uma transmissão da dívida de coima para o responsável subsidiário que é materialmente inconstitucional, por 
ofensa do princípio da intransmissibilidade das penas” (Acórdão de 19 de Janeiro de 2011 – Proc. n.º 0775/10).  

31 Reportando-se à relação entre o Direito Fiscal e o Direito Penal BRAZ TEIXEIRA refere que 
“Abrangendo o Direito Fiscal um grupo de normas destinadas a punir as violações dos seus preceitos, e que, 
sem quebra da sua natureza tributária, são manifestamente de carácter penal, é bem patente a existência de 
estreitas relações entre os dois ramos do Direito, expressivamente documentada no recurso do Direito Fiscal a 
normas e princípios próprios do Direito Penal. É o que acontece não só com toda a teoria da infracção fiscal, na 
qual nvalem, na sua generalidade, as conclusões da doutrina criminal, como ainda com alguns institutos 
individualizados, em relação aos quais o próprio legislador fiscal adoptou a solução consagrada na lei penal ou 
para ela remeteu expressamente” (in Princípios de Direito Fiscal – Vol. I, 3.ª Edição, Almedina, Coimbra, 1990, 
pp. 30-31). 
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sociedade perante os credores em virtude de por facto culposo do administrador 

(inobservância culposa das disposições legais ou contratuais destinadas à protecção dos 

credores da sociedade) o património social se tornar insuficiente para a satisfação dos 

respectivos créditos. Não se trata de responsabilidade delitual resultante da violação pelos 

administradores das normas de protecção aos credores e que seja causa da insuficiência”32. 

De igual modo se pronunciou o Tribunal Constitucional, ao decidir que “A responsabilidade 

prevista na norma apreciada tem natureza civilística, de cariz ressarcitório, pelo que não é a 

sanção aplicada pelo ilícito contra-ordenacional que se transmite aos administradores e 

gerentes, mas antes a responsabilidade culposa pela frustração da satisfação do crédito 

correspondente” (Acórdão de 25 de Março de 2009 – Proc. n.º 878/08)33. Por sua vez, 

 
32 GERMANO MARQUES DA SILVA in Responsabilidade Penal das Sociedades e dos Seus 

Administradores e Representantes, Editorial Verbo, Lisboa, 2009, pp. 447-449. 
Para JORGE MIRANDA e RUI MEDEIROS “Com efeito, por um lado, porque não estará em causa, por 

forma tão evidente, a mesma ratio que preside à intransmissibilidade da responsabilidade de pessoas individuais 
– nomeadamente as ideias de culpa pessoal, de juízo de censura pessoal, de “sensibilidade” à pena, etc., 
consequências e traduções dos princípios da autodeterminação e da liberdade, etc. – e, por outro, porque tais 
entidades que actuarem, carecem de “titulares/suportes” individuais que, com base numa relação jurídica, as 
“representem”. De qualquer modo, nos concretos casos em que o problema se tem suscitado, foi entendimento 
do Tribunal Constitucional que a responsabilidade subsidiária prevista na lei (no caso, o Regime Geral das 
Infracções Tributárias), estando tal responsabilidade prevista hoje no artigo 8.º da Lei n.º 15/2001) de 
administradores, gerentes, etc., não implicaria qualquer transmissão de responsabilidade, uma vez que esta 
responsabilidade decorre, não imediatamente da responsabilização sancionatória, mas da violação culposa de 
deveres, que àqueles agentes deva ser imputada, e da qual resultou a insuficiência patrimonial para o 
pagamento da coima (cfr., assim e neste sentido, os Acs. n.º os 129/09 e 150/09), pelo que estaria em causa 
apenas um problema de responsabilidade civil. A questão que se pode colocar é exactamente a de saber se 
este procedimento-regra não deve ser generalizado a toda e qualquer hipótese de responsabilidade subsidiária 
pelo não pagamento, quando este seja devido em consequência da aplicação de sanção penal ou não penal 
(mas sancionatória) a pessoa colectiva. Julgamos que assim deverá suceder, embora a lei por vezes pareça 
não fazer essa ressalva. Com efeito, é preciso não esquecer que, além do princípio da não transmissibilidade 
da responsabilidade penal (ou outra), também se poderá questionar a “automaticidade” da sua concretização 
(impedindo a possibilidade de defesa pelo visado) e ainda o ne bis in idem (quando, pelo mesmo facto o 
representante da pessoa colectiva possa ser responsabilizado pessoalmente pelo crime e, sem mais, tenha 
ainda de assumir a responsabilidade subsidiária face à pessoa colectiva). Por isso, a responsabilidade 
subsidiária pelo pagamento de multas ou de sanções pecuniárias de pessoas colectivas deve pressupor sempre 
um “juízo” autónomo, assente em critérios de decisão próprios (ou seja, com base na “censura” por violação de 
deveres decorrentes da “representação”, violação que tenha sido a causa para a insuficiência patrimonial, da 
pessoa colectiva, subjacente ao não pagamento); critérios naturalmente diferentes daqueles que regulam a 
responsabilidade penal, pelo que está em causa uma responsabilidade que não deve ser confundida (tanto de 
um ponto de vista material, como de um ponto de vista processual)” (in Constituição Portuguesa Anotada, Tomo 
I, 2.ª Edição, Coimbra Editora, Coimbra, 2010, pp. 684-685). 

33 O Tribunal Constitucional veio a considerar no aresto de 12 de Maio de 2009 (Proc. n.º 36/09) que 
“Esta norma não viola os princípios da intransmissibilidade das penas e da presunção de inocência. A 
responsabilidade em causa tem natureza civilística, uma vez que se trata de efectivar uma responsabilidade de 
cariz ressarcitório, fundada numa conduta própria, posterior e autónoma relativamente àquela que motivou a 
aplicação da sanção à pessoa colectiva. Juízo de não inconstitucionalidade da norma apreciada”. 
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afinando pelo mesmo diapasão, LIMA GUERREIRO esclarece que “O presente tipo de 

responsabilidade não consagra qualquer regra de transmissibilidade das coimas, caso em 

que ele, aliás, seria inconstitucional. A transmissão recai sobre uma obrigação pecuniária, 

uma relação de crédito, e tem por fundamento, não a prática de qualquer infracção”34.  

Defendendo outra perspectiva, JOÃO MATOS VIANA observa que “a ideia de "dano", 

enquanto "não obtenção de receita", invocada pelo Tribunal Constitucional, já não pode 

funcionar para justificar o regime do artigo 8.º do RGIT, uma vez que a coima, ao contrário do 

que acontece com a relação jurídico-tributária, escapa à lógica da "receita"35. 

Do ponto de vista normativo, e na linha do que se disse inicialmente no presente comentário, 

a coima deve ser perspectivada, exclusivamente, como «reacção social à contra-ordenação» 

que se traduz numa verdadeira e própria sanção restritiva de direitos”36. 

 

 

3.2.2. Conexão entre a conduta do gestor e o ente colectivo 
 

As pessoas colectivas, sociedades, ainda que irregularmente constituídas, e outras 

entidades fiscalmente equiparadas são responsáveis pelas infracções previstas na presente 

lei quando cometidas pelos seus órgãos ou representantes, em seu nome e no interesse 

colectivo (artigo 7.º, n.º 1, do RGIT). Como refere GERMANO MARQUES DA SILVA “a 

 
No Acórdão firmado recentemente em 25 de Janeiro de 2011 (Proc. n.º 206/10) o Tribunal Constitucional 

pronunciou-se no sentido de que “não estamos perante uma qualquer forma de transmissão de responsabilidade 
penal ou tão pouco de transmissão de responsabilidade contra-ordenacional. 

O que o artigo 8º, n.º 1, alíneas a) e b), do RGIT prevê é uma forma de responsabilidade civil subsidiária 
dos administradores e gerentes, que resulta do facto culposo que lhes é imputável de terem gerado uma situação 
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 sociedade ou pessoa colectiva foi 
notificada para esse efeito ainda durante o período de exercício do seu cargo”. 

34 ANTÓNIO LIMA GUERREIRO in Lei Geral Tributária Anotada, Editora Rei dos Livros, Lisboa, 2000, 
p. 441. 

35 Por sua vez, ROGÉRIO M. FERNANDES FERREIRA fala-nos que “a coima deixa de ser encarada 
com os fins de prevenção geral e especial, no sentido de dissuadir o arguido e a sociedade em geral de cometer 
o ilícito ou a contra-ordenação punida, para passar a ser direito de crédito do Estado” (in A Responsabilidade 
Tributária e Sancionatória dos Gestores, em especial, no domínio contra-ordenacional (Alguns Aspectos do 
Regime Português), Grandes Temas do Direito Tributário Sancionador, ILADT, Quartier Latin, 2010, p. 495). 

36 JOÃO MATOS VIANA in A (in)constitucionalidade da responsabilidade subsidiária dos 
administradores e gerentes pelas coimas à sociedade, Revista de Finanças Públicas e Direito Fiscal, n.º 2, Ano 
II, IDEFF, Almedina, Coimbra, Julho 2009, pp. 205-206. 
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responsabilidade da pessoa colectiva pressupõe sempre que outrem actuou por ela com 

culpa, pois a culpa da pessoa colectiva comunga da culpa daquele que age como seu órgão 

ou representante”37. De igual modo, GONÇALO BANDEIRA sublinha que “Verifica-se, desde 

logo, a exigência da actuação do órgão ou representante ter que ser em nome da pessoa 

colectiva e não, por exemplo, em seu próprio nome ou no nome duma eventual terceira 

pessoa (estranha a todo o processo)”38.  

As pessoas colectivas ou equiparadas serão responsáveis pelas contra-ordenações 

praticadas pelos seus órgãos no exercício das suas funções (artigo 7.º, n.º 2, do RGCO). Na 

observação atenta dos Conselheiros OLIVEIRA MENDES e SANTOS CABRAL “conquanto 

as pessoas colectivas sejam incapazes, por si mesmas, da actividade física que concretiza a 

sua vontade delictiva, a verdade é que são elas as instigadoras dessa actividade material e é 

a esse título que devem ser perseguidas e reprimidas, pelo que lhes são aplicáveis sanções 

pela prática de contra-ordenações. 

Prática que sendo necessariamente realizada por pessoa ou pessoas físicas, conduz a que 

a responsabilidade contra-ordenacional de qualquer ente colectivo não seja concebível 

independentemente da responsabilidade de uma ou mais pessoas físicas que actuem por ela, 

sendo a responsabilidade do ente colectivo, nesta perspectiva, uma responsabilidade reflexa, 

supondo um substracto humano. E, daí que, o ente colectivo só possa ser responsabilizado 

por actos contra-ordenacionalmente puníveis praticados pelas pessoas físicas que por ela 

actuam, pelo que a responsabilidade do ente colectivo está dependente (sempre) da 

responsabilidade contra-ordenacional de uma ou mais pessoas físicas”39.  

Pelo que, a lei exige a existência de uma conexão entre a conduta delituosa do gerente 

e o respectivo ente colectivo a quem a infracção tributária é imputada, para este último poder 

ser responsabilizado no plano criminal ou contra-ordenacional. Como salienta GERMANO 

MARQUES DA SILVA “o facto tem de ser cometido por quem nela ocupa uma posição de 

liderança ou por quem aja sob a autoridade daqueles em virtude de omissão dos deveres de 

 
37 GERMANO MARQUES DA SILVA in Direito Penal Português – Parte Geral II, Teoria do Crime, 

Editorial Verbo, Lisboa, 2005, p. 286. 
38 GONÇALO N. C. SOPAS DE MELO BANDEIRA in “Responsabilidade” Penal Económica e Fiscal dos 

Entes Colectivos, Almedina, Coimbra, 2004, p. 340. 
39 ANTÓNIO DE OLIVEIRA MENDES e JOSÉ DOS SANTOS CABRAL in Notas ao Regime Geral das 

Contra-Ordenações e Coimas, 3.ª Edição, Almedina, Coimbra, 2009, p. 37. 
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vigilância ou controlo dos deveres que lhe incumbem. Desde que o facto seja objectivamente 

imputado àquelas pessoas a lei considera-o também como facto da sociedade”40.  

No artigo 8.º do RGIT estamos perante uma situação de previsão legal de 

responsabilidade aquiliana dos gestores («garantia legal pessoal»), decorrente dos prejuízos 

causados pela inobservância das dívidas de empresas perante um credor (o Estado) em face 

do comportamento culposo e danoso41 dos gestores que conduziu à insuficiência patrimonial 

da empresa para a satisfação desse crédito do Estado (coima). Esta situação não é inédita, 

uma vez que os gerentes ou administradores respondem para com os credores da sociedade 

quando, pela inobservância culposa das disposições legais ou contratuais destinadas à 

protecção destes, o património social se torne insuficiente para a satisfação dos respectivos 

créditos (artigo 78.º, n.º 1, do CSC). Na observação de FILIPE BARREIROS “Ao contrário do 

que sucedia com a responsabilidade perante a sociedade, que consagrava uma 

responsabilidade obrigacional, face ao vínculo que existia entre os administradores e a própria 

sociedade, estamos perante uma responsabilidade delitual (ou aquiliana) e não contratual. 

Não existe nenhum vínculo entre os administradores e os credores da sociedade susceptíveis 

de gerar qualquer tipo de responsabilidade obrigacional ou contratual. Não tem os credores 

com os gestores nenhuma relação jurídica nem contrato, pelo que são terceiros para todos 

os efeitos. 

A responsabilidade delitual, é subjectiva e assenta por conseguinte na culpa dos 

administradores”42. 

 
40 GERMANO MARQUES DA SILVA in Responsabilidade Penal das Sociedades e dos seus 

Administradores e Representantes, Editorial Verbo, Lisboa, 2009, p. 255. 
41 Para JORGE COUTINHO DE ABREU, com o qual concordamos, “Tem de haver, portanto, dano para 

a sociedade. E decorrente da violação de normas de protecção dos credores sociais. Um dano causado à 
sociedade pela violação de outras normas é susceptível de conduzir à responsabilidade para com a sociedade, 
não para com os credores – ainda que estes sejam afectados, mediatamente, por aquele dano. 

Depois, não é um qualquer dano para a sociedade que funda a responsabilidade perante os credores 
sociais. Há-de consistir em uma diminuição do património social em montante tal que ele fica sem forças para 
cabal satisfação dos direitos dos credores. Só quando se verifica esta insuficiência do património social existe 
dano (mediato) relevante para os credores da sociedade. Se, apesar do dano provocado à sociedade por 
violação de normas de protecção, o património social continua bastante para a sociedade-devedora cumprir as 
suas obrigações, os administradores não respondem para com os credores sociais – respondendo apenas para 
com a sociedade” (in Responsabilidade Civil dos Administradores de Sociedades, 2.ª Edição, Almedina, 
Coimbra, 2010, pp. 74-75). 

42 FILIPE BARREIROS in Responsabilidade Civil dos Administradores: os Deveres Gerais e a Corporate 
Governance, Coimbra Editora, Coimbra, 2010, pp. 109-110. 
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Entendemos que apenas podem responder patrimonialmente quem exerce a gerência 

de facto43 da empresa, à semelhança do artigo 24.º da LGT44, tendo o Tribunal Central 

Administrativo Sul decidido pela “procedência da oposição à execução, na medida em que 

restou provado pelos depoimentos de empregados e terceiros, que o revertido não exercia a 

gerência de facto, não assinava documentos da sociedade, não participava em reuniões de 

gerência, não dava ordens aos empregados, nem ordenava pagamentos. Não participando 

na vida societária da sociedade originariamente executada, não pode ser subsidiariamente 

responsável pelas dívidas daquela” (Acórdão de 20 de Março de 2007 – Proc. n.º 01603/07). 

 

 

2.3.3. Responsabilidade patrimonial versus contra-ordenacional 
 

A responsabilidade consagrada no artigo 8.º do RGIT reveste carácter civil e não 

sancionatório, decorrendo daí o mero intuito de cobrança coerciva pelo credor tributário sem 

especiais fins de prevenção e muito menos repressão. Ainda a propósito do artigo 78.º do 

CSC, ELISABETE RAMOS salienta-nos a função essencialmente ressarcitória da 

responsabilidade civil dos administradores ao dar-nos conta da “reparação em desfavor da 

prevenção – quer geral, quer especial – do evento danoso. Em face das mutações descritas, 

a responsabilidade não poderia aspirar a desempenhar uma função dissuasora do dano, na 

medida em que este é considerado como um resultado inevitável e normal do contacto social. 

 
43 O Tribunal Central Administrativo Sul exige a prova da gerência de facto, a propósito da aplicação do 

artigo 8.ºdo RGIT, asseverando que “o mecanismo da responsabilidade subsidiária dos gerentes só opera 
perante a verificação da gerência de facto, ou seja, do exercício real e efectivo do cargo, sendo que da gerência 
de direito não se presume, só por si, a gerência de facto, antes competindo à Fazenda Pública a prova deste 
requisito que terá de resultar do circunstancialismo concreto de cada caso e do juízo de valor que o julgador 
faça sobre o mesmo usando as regras da experiência e fazendo mesmo juízos de probabilidade” (Acórdão 
firmado em 23 de Fevereiro de 2010 – Proc. n.º 3352/09). 

44 No entanto, para JOSÉ ANTÓNIO COSTA ALVES, o qual acompanhamos, “Em comentário ao art. 
24.º impõe-se mencionar que não se exige que a administração ou gerência seja em simultâneo de direito e de 
facto, pois segundo o mesmo basta o exercício ainda que somente de facto (exercício efectivo). À Administração 
compete provar a gerência de facto quando a mesma não for acompanhada da gerência de direito. Do mesmo 
modo, um gerente que o seja de direito, mas que não exerça de facto, e que cause com essa omissão, por 
exemplo o não pagamento dos impostos legalmente devidos no período do exercício do cargo, pode vir a 
responder em termos de responsabilidade subsidiária” (in A responsabilidade tributária dos titulares dos corpos 
sociais e dos responsáveis técnicos, Revista da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, Ano III, Coimbra 
Editora, Coimbra, 2006, p. 397). 
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Neste contexto compreende-se a supremacia da função ressarcitória da responsabilidade civil 

em detrimento da sua função de punição de condutas.  

[…] 

O funcionamento da responsabilidade civil exige sempre que se tenha verificado um dano 

[…]. Isso significa que só é legítimo recorrer a este mecanismo depois de ter existido lesão, 

seja no património da sociedade, dos credores da sociedade ou de terceiros. Deste jeito, 

parece-nos que a responsabilidade civil dos administradores não represente um meio directo 

nem eficaz para garantir uma correcta gestão da sociedade, embora lateralmente possa 

contribuir para esse fim, prevenindo e evitando as actuações ilícitas”45. 

Para compreendermos melhor a fronteira entre os conceitos de responsabilidade 

contra-ordenacional e de responsabilidade patrimonial (civil)46, imaginemos uma empresa 

que notificada para prestar esclarecimentos à Administração Fiscal, não o faz, pelo menos 

atempadamente, levando à instauração de adequado processo de contra-ordenação na 

pendência do qual é fixada uma coima de (euro) 100 a (euro) 2500 (artigo 117.º, n.º 1, do 

RGIT). A coima, apesar da sua vertente patrimonial47, visa prevenir e sancionar a infracção 

 
45 MARIA ELISABETE GOMES RAMOS in Responsabilidade Civil dos Administradores e Directores das 

Sociedades Anónimas Perante os Credores Sociais, Universidade de Coimbra, Coimbra Editora, Coimbra, 2002, 
pp. 146-150. 

46 No entanto, ANTUNES VARELA esclarecia que “embora a responsabilidade civil exerça uma função 
essencialmente reparadora ou indemnizatória, não deixa de desempenhar, acessória ou subordinadamente, 
uma função de carácter preventivo, sancionatório ou repressivo, como se demonstra através de vários aspectos 
do seu regime” (in Das Obrigações em Geral, Volume I, 10.ª Edição, Almedina, 2010, p. 542). 

Quando a responsabilidade se fundar na mera culpa, poderá a indemnização ser fixada, 
equitativamente, em montante inferior ao que corresponderia aos danos causados, desde que o grau de 
culpabilidade do agente, a situação económica deste e do lesado e as demais circunstâncias do caso o 
justifiquem (artigo 494.º do CC). 

O direito de regresso entre os responsáveis existe na medida das respectivas culpas e das 
consequências que delas advieram, presumindo-se iguais as culpas das pessoas responsáveis (artigo 497.º, n.º 
2, do CC). 

Concordamos com PEDRO NUNES DE CARVALHO “a responsabilidade civil por factos lícitos e 
culposos (responsabilidade civil-sanção ou delitual, em sentido amplo) tem, por um lado, afinidades com a 
responsabilidade penal, na medida em que pressupõe a prática de um acto ilícito e culposo e na medida em que 
configura uma reacção sancionatória da ordem jurídica (embora na responsabilidade civil apareça em segundo 
plano) 

[…] 
Teremos, contudo, sempre presente que a função sancionatória é meramente secundária na 

responsabilidade civil, pelo que a transposição desses ensinamentos será feita sempre com essa perspectiva e 
com as adaptações que assim se revelarem convenientes” (in Omissão e Dever de Agir em Direito Civil, 
Almedina, Coimbra, 1999, p. 22-24). 

47 JOÃO MATOS VIANA adianta que “Ainda que o produto da coima, actualmente, possa assumir uma 
importância relevante nos orçamentos das autoridades administrativas (o que é legítimo e tem cobertura legal), 
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tributária, à semelhança da sanção acessória (artigo 28.º do RGIT), tendo o infractor (ente 

colectivo) diversas garantias de defesa (artigos 71.º e 80.º do RGIT). Uma vez, decorrido o 

prazo para o pagamento da coima (artigo 79.º, n.º 2, do RGIT) sem que a empresa o efectue, 

será extraída certidão de dívida ou certidão da conta ou liquidação feita de harmonia com o 

decidido, a qual servirá de base à execução fiscal tendo em vista a sua cobrança coerciva 

(artigo 65.º, n.º 1 e 2, do RGIT)48. Por sua vez, o processo de execução fiscal destina-se a 

accionar a responsabilidade patrimonial decorrente do não cumprimento das obrigações 

pecuniárias dos contribuintes, tendo um cariz claramente ressarcitório do credor tributário, 

constituindo a coima a dívida exequenda, à semelhança do que sucede em relação ao 

imposto. No entanto, retenham-se algumas especificidades da coima mesmo enquanto dívida 

exequenda: inexigibilidade de juros de mora (artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 73/99, de 16 de 

Março), a extinção em resultado da morte ou dissolução49 (artigo 62.º do RGIT) e a prescrição 

(artigo 34.º do RGIT). 

A reversão contra o responsável subsidiário depende sempre da fundada insuficiência 

dos bens penhoráveis do devedor principal e dos responsáveis solidários, sem prejuízo do 

benefício da excussão (artigo 23.º, n.º 2, da LGT), pressupondo ainda em síntese, a 

ocorrência de um facto voluntário do agente, a ilicitude, o nexo de imputação do facto ao 

lesante (culpa dos gestores), a existência de um dano para a empresa (insuficiência do 

património social) e o nexo de causalidade entre o facto e o dano, decorrendo daí a 

impossibilidade do órgão de execução fiscal ressarcir-se junto do devedor originário 

(empresa).   

 
a "coima", enquanto figura jurídico-sancionatória (enquanto figura repressiva), com finalidades de advertência 
social, legitimada pela censura de uma culpa funcional, deve estar desligada da lógica economicista da mera 
garantia de obtenção de receita” (in A (in)constitucionalidade da responsabilidade subsidiária dos 
administradores e gerentes pelas coimas à sociedade, Revista de Finanças Públicas e Direito Fiscal, n.º 2, Ano 
II, IDEFF, Almedina, Coimbra, Julho 2009, p. 206). 

48 O processo de execução fiscal abrange a cobrança coerciva das coimas e outras sanções pecuniárias 
fixadas em decisões, sentenças ou acórdãos relativos a contra-ordenações tributárias, salvo quando aplicadas 
pelos tribunais comuns, bem como abrange ainda as coimas e outras sanções pecuniárias decorrentes da 
responsabilidade civil determinada nos termos do Regime Geral das Infracções Tributárias (artigo 148.º, n.º 1, 
alíneas b) e c) do CPPT). 

49 No entanto, os Conselheiros JORGE LOPES DE SOUSA e SIMAS SANTOS observam que “nem 
sempre a extinção da pessoa colectiva conduzirá à extinção da execução, se aceitar a constitucionalidade da 
responsabilidade subsidiária dos seus administradores, gerentes ou outras pessoas que exerçam a sua 
administração, nos termos do art. 8.º do RGIT” (in Regime Geral das Infracções Tributárias – Anotado, 4.ª 
Edição, Áreas Editora, Lisboa, 2010, p. 436).  
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2.3.4. Pressupostos da responsabilidade civil 
 

Aquele que, com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de outrem ou qualquer 

disposição legal destinada a proteger interesses alheios fica obrigado a indemnizar o lesado 

pelos danos resultantes da violação (artigo 483.º, n.º 1, do CC). 

 

 
a) Facto jurídico voluntário 

 

A responsabilidade civil pressupõe em primeiro lugar a existência de um facto jurídico 

voluntário, ou seja, o acontecimento produtor de factos jurídicos controlável pela vontade 

humana. Como refere GERMANO MARQUES DA SILVA ”Os factos jurídicos dividem-se em 

puros factos jurídicos e factos voluntários. Aqueles, quando exteriores, são independentes do 

conhecer, do querer e do agir humano (v.g., o nascimento, o decurso do tempo); estes são 

condutas voluntárias, modos de conduta humana dirigidas pela vontade, que tanto podem 

consistir numa acção como numa omissão”50. As simples omissões dão lugar à obrigação de 

reparar os danos, quando, independentemente dos outros requisitos legais, havia, por força 

da lei ou do negócio jurídico, o dever de praticar o acto omitido51 (artigo 486.º do CC). Nas 

palavras do reputado civilista ANTUNES VARELA “A omissão, como pura atitude negativa, 

não pode gerar física ou materialmente o dano sofrido pelo lesado; mas entende-se que a 

omissão é causa do dano, sempre que haja o dever jurídico especial de praticar um acto que, 

seguramente ou muito provavelmente, teria impedido a consumação desse dano”52. Para 

 
50 GERMANO MARQUES DA SILVA in Direito Penal Português, Parte Geral, II, Teoria do Crime, 2.ª 

Edição Revista e Actualizada, Editorial Verbo, Lisboa, 2005, p. 44. 
51 Os gerentes ou administradores da sociedade devem observar (artigo 64.º, n.º 1, do CSC): a) Deveres 

de cuidado, revelando a disponibilidade, a competência técnica e o conhecimento da actividade da sociedade 
adequados às suas funções e empregando nesse âmbito a diligência de um gestor criterioso e ordenado; e b) 
Deveres de lealdade, no interesse da sociedade, atendendo aos interesses de longo prazo dos sócios e 
ponderando os interesses dos outros sujeitos relevantes para a sustentabilidade da sociedade, tais como os 
seus trabalhadores, clientes e credores. 

52 JOÃO MATOS ANTUNES VARELA in Das Obrigações em Geral, Volume I, 10.ª Edição, Almedina, 
2010, p. 542. 
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MENEZES CORDEIRO trata-se “da questão de saber quando é que, face a determinado dano 

iminente, existe, para com as pessoas que possam intervir, a obrigação de o evitar ou, pelo 

menos, de desenvolver, nesse sentido, um esforço razoável”53. Como sublinha igualmente 

PEDRO NUNES DE CARVALHO “o dever jurídico de remover a situação de perigo criada, 

consiste numa obrigação que resulta da imputação de um facto (abrangendo o resultado da 

actuação – a situação de perigo) a alguém54, e, portanto, no fundo, numa situação de 

responsabilidade civil, pois trata-se de tornar alguém indemne de uma situação prejudicial 

criada. Não temos dúvidas de que a situação de perigo representa já de si um dano 

(desvalorizando o bem relativamente a bens idênticos que não estejam em perigo)”55.  

 

 
b) Ilicitude 

 

O legislador impõe expressamente aos gerentes ou administradores da sociedade «a 

diligência de um gestor criterioso e ordenado» (artigo 64.º, n.º 1, alínea a) do CSC). Na pena 

de COUTINHO DE ABREU “Em princípio, um administrador competente não dissipa o 

património social e evita riscos desmedidos. 

[…] 

Por outro lado, a inaptidão ou incompetência não desculpa o administrador”56. 

O legislador ao referir «violar ilicitamente» quis dizer, segundo nos dá conta LUÍS 

MENEZES LEITÃO, que “A ilicitude não se aufere em relação ao resultado, mas pressupõe 

antes uma avaliação do comportamento do agente. De acordo com a doutrina da acção final, 

 
53 ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO in Direito das Obrigações – 2.º Volume, AAFDL, Lisboa, 1986, p. 

347 
54 JOÃO MATOS VIANA salienta que “no caso do artigo 8.º, n.º 1, do RGIT, não existe qualquer nexo 

de imputação (não existe qualquer conexão) entre o responsável subsidiário e a própria infracção ou 
comportamento contra-ordenacional, uma vez que o suposto facto culposo imputado ao administrador da 
sociedade tem a ver, exclusivamente, com o pagamento da coima, não apresentando qualquer referência ao 
ilícito-típico fundador da responsabilidade” (in A (in)constitucionalidade da responsabilidade subsidiária dos 
administradores e gerentes pelas coimas à sociedade, Revista de Finanças Públicas e Direito Fiscal, n.º 2, Ano 
II, IDEFF, Almedina, Coimbra, Julho 2009, p. 208). 

55 PEDRO PITTA E CUNHA NUNES DE CARVALHO in Omissão e Dever de Agir em Direito Civil, 
Almedina, Coimbra, 1999, p. 224. 

56 J. M. COUTINHO DE ABREU in Responsabilidade Civil dos Administradores de Sociedades, 2.ª 
Edição, Almedina, Coimbra, 2010, pp. 23-24. 
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a ilicitude é avaliada através da prossecução de um fim não permitido pelo Direito (intenção 

de praticar a lesão no ilícito doloso, ou violação do dever objectivo de cuidado no ilícito 

negligente)”57. Aos representantes de pessoas singulares e quaisquer pessoas que exerçam 

funções de administração em pessoas colectivas ou entes fiscalmente equiparados incumbe, 

nessa qualidade, o cumprimento dos deveres tributários das entidades por si representadas 

(artigo 32.º da LGT). Os gerentes ou administradores da sociedade devem observar deveres 

de lealdade, no interesse da sociedade, atendendo aos interesses de longo prazo dos sócios 

e ponderando os interesses dos outros sujeitos relevantes para a sustentabilidade da 

sociedade, tais como os seus trabalhadores, clientes e credores (artigo 64.º, n.º 1, alínea b) 

do CSC). Na pena de MENEZES CORDEIRO sublinha-se que “na actuação dos 

administradores, está em causa uma gestão de bens alheios. Tal gestão pressupõe uma 

específica lealdade, à qual podemos conferir uma natureza fiduciária: todos os poderes que 

lhes sejam concedidos devem ser exercidos não no seu próprio interesse, mas por conta da 

sociedade. Eles são dobrados pelo vínculo de confiança que dá corpo à lealdade. 

[…] 

A lealdade que se impõe é-o, naturalmente: à sociedade o que é dizer, aos sócios, mas em 

modo colectivo. As referências aos interesses delongo prazo dos sócios e aos stakeholders 

– especialmente, trabalhadores, clientes e credores58 – só podem ser tomadas como uma 

necessidade de observar as competentes regras”59. 

Assim, por exemplo, um gerente ou administrador que mediante a sua conduta dolosa 

dissipa bens da sociedade em proveito próprio, infringindo os artigos 32.º da LGT e 64.º do 

CSC, causa um dano à sociedade (insuficiência do património), situação esta que origina por 

sua vez a impossibilidade do Estado cobrar a dívida exequenda (coima) mediante os bens do 

 
57 LUÍS MANUEL TELES DE MENEZES LEITÃO in Direito das Obrigações – I, 3.ª Edição, Almedina, 

Coimbra, 2003, pp. 293-294. 
58 Para J. M. COUTINHO DE ABREU e MARIA ELISABETE RAMOS “Conduta desleal é aquela que 

promove ou potencia, de forma directa ou indirecta, situações de benefício ou proveito próprio dos 
administradores (ou de terceiros, por si influenciados, ou de familiares), em prejuízo ou sem consideração pelo 
conjunto dos interesses diversos atinentes à sociedade, neles englobando-se desde logo os interesses comuns 
de sócios enquanto tais, e também os de trabalhadores e (particularmente com a actual versão do art. 64º, 1) 
demais stakeholders relacionados com a sociedade” (in Código das Sociedades Comerciais em Comentário, 
Almedina, Coimbra, 2010, pp. 742-743). 

59 ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO in Manual de Direito das Sociedades – I, Das Sociedades em Geral, 
2.ª Edição, Almedina, Coimbra, 2007, pp. 829-839. 
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devedor originário, prevendo a lei inclusivamente o enquadramento da conduta no crime de 

frustração de créditos (artigo 88.º do RGIT). 

 

 
c) Culpa 

 

À semelhança do que sucede na reversão por dívidas tributárias contra os 

administradores ou gerentes (artigo 24.º da LGT)60, também a responsabilidade civil por 

coimas (artigo 8.º do RGIT) pressupõe necessariamente a existência de imputação subjectiva 

do facto ao lesante (culpa)61. O civilista ALMEIDA COSTA fala-nos que “a ilicitude encara o 

comportamento do autor do facto sob um ângulo objectivo, enquanto violação de valores 

defendidos pela ordem jurídica (juízo de censura sobre o próprio facto); ao passo que a culpa 

pondera o lado subjectivo desses comportamentos, ou seja, as circunstâncias individuais 

concretas que o envolveram (o juízo de censura sobre o agente em concreto)”62. No que 

respeita à culpa contra-ordenacional, JOÃO MATOS VIANA observa que “traduz uma censura 

pelo facto de o agente não ter cumprido correctamente o "papel" que, no âmbito daquela 

actividade social, era por si assumido”63. 

 
60 Segundo JOÃO DA COSTA ANDRADE, constitui “a análise do elemento "culpa" a pedra toque do 

regime da responsabilidade tributária em questão. É uma problemática fulcral, basilar e inquestionavelmente 
actual. E, afirmarmos isto, pois, ainda que muito se escreva e produza na doutrina sobre aquela 
responsabilidade, a densificação normativizadora do que se deva entender entender quanto ao conteúdo de tal 
culpa, parece-nos estar ainda em fase muito embrionária. Qual o caminho a trilhar, se o nosso objectivo é, como 
se declarou, compreender o genérico dever de diligência do "gestor criterioso e ordenado" numa perspectiva 
relacionadora com a responsabilidade tributária? 

Pensamos que a metodologia aconselhável pressuporá a análise de certos institutos e problemas que 
nos domínios extra-fiscais têm surgido, maxime, no direito comercial e no direito civil” (in Responsabilidade 
Fiscal dos Gerentes e Administradores – A Culpa Jurídico-Tributária, Boletim da Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra, Vol. LXXX, Coimbra Editora, Coimbra, 2004, p. 831). 

61 O Conselheiro JORGE LOPES DE SOUSA fala-nos que “A culpa exigida para a responsabilização 
subsidiária não é relativa ao pagamento do imposto, mas sim a que globalmente o administrador ou gerente 
tenha na situação de insuficiência do património social para pagamento das dívidas fiscais” (in Código de 
Procedimento e de Processo Tributário – Anotado, Vislis Editores, Lisboa, 2000, p. 860). 

62 MÁRIO JÚLIO DE ALMEIDA COSTA in Direito das Obrigações, 4.ª Edição, Almedina, Coimbra, 1984, 
p. 380 

63 JOÃO MATOS VIANA in A (in)constitucionalidade da responsabilidade subsidiária dos 
administradores e gerentes pelas coimas à sociedade, Revista de Finanças Públicas e Direito Fiscal, n.º 2, Ano 
II, IDEFF, Almedina, Coimbra, Julho 2009, pp. 202. 
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Quem colaborar dolosamente64 na prática de infracção tributária é solidariamente 

responsável pelas multas e coimas aplicadas pela prática da infracção, independentemente 

da sua responsabilidade pela infracção, quando for o caso (artigo 8.º, n.º 7, do RGIT). 

Entende-se por dolo qualquer sugestão ou artifício que alguém empregue com a intenção ou 

consciência de induzir ou manter em erro o autor da declaração, bem como a dissimulação, 

pelo declaratário ou terceiro, do erro do declarante (artigo 253.º, n.º 1, do CC). Sendo várias 

as pessoas responsáveis nos termos dos números anteriores, é solidária a sua 

responsabilidade (artigo 8.º, n.º 8, do RGIT). 
d) Dano 

 

Para que o devedor incorra em responsabilidade civil torna-se necessária a existência 

de prejuízo, uma vez que o dever de indemnizar do lesante decorre necessariamente do dano 

sofrido pelo lesado, mesmo que sem alcance patrimonial. No caso da responsabilidade civil 

por coimas (artigo 8.º do RGIT) terá que existir um dano patrimonial, ou seja, o reflexo da 

insuficiência do património da sociedade na impossibilidade do Estado cobrar coercivamente 

a dívida exequenda (coima) junto do devedor originário (empresa). 

 
 

e) Nexo de causalidade entre o facto e o dano 

 

Reportando-se ao nexo de causalidade entre o facto e o dano INOCÊNCIO GALVÃO TELLES 

ensinava que “É necessária ainda a existência de um nexo causal entre a inexecução da 

obrigação (acto ilícito) e os prejuízos. Estes devem ser causados por aquela”65. O legislador 

português exige que a causa jurídica do dano seja apta ou idónea para a produção deste 

 
64 O penalista TAIPA DE CARVALHO ensina que “O elemento intelectual do dolo consiste na 

representação, pelo agente, no momento em que pratica a conduta, de todos os elementos ou circunstâncias 
constitutivas do tipo de ilícito objectivo. 

[…] 
A afirmação do dolo da factualidade típica, pressupõe que, além do conhecimento dos elementos ou 
circunstâncias do tipo legal, o agente dirija a sua vontade ou, pelo menos, se conforme com a realização do 
facto típico” (in Direito Penal – Parte Geral, 2.ª Edição, Coimbra Editora, Coimbra, 2008, pp. 321-325). 

65 INOCÊNCIO GALVÃO TELLES in Direito das Obrigações, 5.ª Edição, Coimbra Editora, Coimbra, 
1986. 
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último, dando acolhimento à teoria da causalidade adequada66. A obrigação de indemnização 

só existe em relação aos danos que o lesado provavelmente não teria sofrido se não fosse a 

lesão (artigo 563.º do CC). Disto nos dá conta LUÍS MENEZES LEITÃO, o qual se pronuncia 

no sentido de que “para que exista nexo de causalidade entre o facto e o dano não basta que 

o facto tenha sido em concreto causa do dano, em termos de conditio sine qua non. É 

necessário que, em abstracto, seja também adequado a produzi-lo, segundo o curso normal 

das coisas. 

[…] 

Em qualquer caso, essa teoria encontra-se subjacente ao art. 563.º do nosso Código 

Civil” 67. 

 

 

3. Âmbito da execução fiscal: alteração dada pela Lei n.º 3-B/2010, de 
28 de Abril 
 

Alguma jurisprudência qualificada, nomeadamente o Supremo Tribunal Administrativo 

questionava a o âmbito do artigo 148.º do CPPT, tendo em vista saber se incluía a execução 

fiscal a reversão de coimas contra os gerentes das empresas infractoras. Assim, o Acórdão 

de 16 de Dezembro de 2009 (Proc. n.º 1074/09) merece especial destaque uma vez que nele 

foi considerado que “a responsabilidade tributária subsidiária reporta-se sempre à dívida que 

se encontra certificada no título executivo, abrangendo a totalidade dessa dívida, os 

respectivos juros e demais encargos legais, sendo, assim, uma responsabilidade pelas 

 
66 Na doutrina penal, AMÉRICO TAIPA DE CARVALHO tem-se pronunciado no sentido de que “O 

objectivo da teoria da "causalidade" adequada foi o de eleger, de entre as possíveis acções causais, aquela que 
deve ser considerada relevante, no sentido da imputação do resultado típico à conduta. Logo, teve a finalidade 
de restringir o círculo da imputação objectiva, segundo a teoria da causalidade (científica). 

Segundo esta nova teoria da "causalidade" adequada ou, rectius, teoria da adequação, um resultado só 
deve ser imputado a uma acção, quando esta for considerada, segundo as regras da experiência, idónea 
(adequada) a produzir o resultado ocorrido” (in Direito Penal – Parte Geral, 2.ª Edição, Coimbra Editora, Coimbra, 
2008, pp. 304-305). 

67 LUÍS MANUEL TELES DE MENEZES LEITÃO in Direito das Obrigações – I, 3.ª Edição, Almedina, 
Coimbra, 2003, p. 347. 
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dívidas que constam do título executivo e que têm de ter, necessariamente, a natureza de 

tributos, coimas ou demais dívidas ao Estado tipificadas no artigo 148.º do CPPT. 

[…] 

Pelo que, a reversão do processo de execução fiscal constitui um mecanismo destinado a 

redireccionar a cobrança da dívida, fundado no princípio da economia processual na medida 

em que visa evitar a instauração de uma nova execução contra outro responsável pela mesma 

dívida, permitindo que aquela que já foi instaurada contra o sujeito passivo originário passe a 

correr contra outro responsável pela mesma dívida.  

O acto de reversão contra o responsável subsidiário, na medida em que constitui um mero 

acto administrativo, praticado em sede de execução, de determinação dos pressupostos 

legais para a responsabilização de outras pessoas pelo pagamento das dívidas em cobrança, 

não representa um novo título executivo. Nem é necessária a existência de outro título para 

chamar à execução o responsável subsidiário por dívidas de natureza tributária uma vez que 

a dívida exequenda permanece a mesma, só mudando o responsável pelo seu pagamento, 

sofrendo a instância executiva uma mera alteração subjectiva. 

Se assim não fosse, isto é, se houvesse uma alteração da natureza e proveniência da dívida 

que esse responsável é chamado a pagar na execução, então estaríamos perante uma 

situação de falta de título executivo, posto que mais nenhum outro existe para além daquele 

que suporta a instauração da execução contra o sujeito passivo originário. 

Tudo isto para dizer, em síntese, que a reversão da execução provoca, inevitavelmente, a 

transmissão da responsabilidade pelas dívidas que constam do título executivo para aquele 

que a lei aponta como responsável subsidiário, dívidas que têm, obrigatoriamente, a natureza 

de tributos, coimas e dívidas ao Estado tipificadas no artigo 148.º do CPPT 

[…] 

A esta luz, e visto que o mecanismo da reversão está estruturado somente para a 

responsabilidade pelas dívidas tributárias que constam do título executivo, parece-nos 

totalmente indefensável sustentar que as dívidas que o responsável subsidiário é chamado a 

pagar após a reversão podem ter natureza e proveniência diferentes daquelas que constam 

do título, fundada numa responsabilidade própria e autónoma deste. 

[…] 
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Por outras palavras, a Administração Fiscal, ao efectivar a responsabilidade prevista no art.º 

8.º do RGIT através do mecanismo da reversão da execução, não está a interpretar e aplicar 

o preceito no sentido de que a responsabilidade subsidiária nele prevista é por dívida distinta 

da que consta do título, designadamente de natureza civil e cariz indemnizatório, pois que se 

assim fosse não estaria, como está, a utilizar o mecanismo da reversão, o qual está 

estruturado apenas para os casos de responsabilização por dívidas de outrem e implica, 

necessariamente, a transmissão da obrigação de cumprimento da sanção que constitui a 

dívida exequenda”. 

Noutro aresto, o Supremo Tribunal Administrativo entendeu inclusivamente que a lei 

não prevê a responsabilização patrimonial no âmbito da execução fiscal dos devedores 

subsidiários em relação ao pagamento de coimas, perspectiva com a qual não concordamos, 

mas que transcrevemos: “Sendo a responsabilidade dos devedores subsidiários pelas dívidas 

por coimas da sociedade originária devedora uma responsabilidade de natureza civil 

extracontratual e não uma responsabilidade pelo pagamento de coimas, a cobrança destas 

dívidas de responsabilidade civil não figuram entre as dívidas que podem ser cobradas 

através do processo de execução fiscal, uma vez que tal cobrança não está prevista no predito 

art.º 148.º. II - Deste modo, não pode haver reversão” (Acórdão proferido em 1 de Julho de 

2009 – Proc. n.º 031/08). 

O mesmo tribunal asseverou no aresto de 14 de Abril de 2010 (Proc. n.º 064/10) que 

“O processo de execução fiscal não é o meio processual adequado para a cobrança de 

dívidas emergentes de responsabilidade civil extracontratual nem é possível a reversão da 

execução para cobrança de dívidas não tributárias com esse fundamento”68. Deste modo, 

restaria à Administração Fiscal lançar mão de uma acção declarativa nos tribunais comuns, 

até porque no auto de notícia e na certidão de dívida69 não figura como devedor o responsável 

 
68 No recente aresto proferido pelo Tribunal Central Administrativo Sul em 31 de Agosto de 2010 (Proc. 

n.º 04194/10) parece admitir-se a reversão do responsável subsidiário por dívidas relativas a coimas, ao 
considerar que “No caso de a responsabilidade subsidiária ser relativa a coimas aplicadas ao primitivo 
executado, a citação do revertido deve incluir a fundamentação das decisões que aplicaram as coimas”. 

69 MARIANA BRANDÃO DE PINTO NOITES observa que “O despacho de reversão tem natureza 
declarativa, não contende com o nascimento da obrigação tributária, apenas se limitando a declarar a 
exigibilidade da obrigação preexistente. Para poder ser considerado como um documento que legalmente 
suporta aquela reversão, deverá ser um documento administrativo que cumpra todas as exigências previstas no 
art. 77º da LGT, que estabelece os requisitos da fundamentação dos actos tributários” (in Ainda a problemática 
dos agentes das infracções tributárias: considerações sobre a aplicabilidade da reversão da execução fiscal 
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subsidiário, o que não parece de aplaudir. O devedor subsidiário tem a possibilidade de 

deduzir contraprova dos factos alegados pelo fisco. A cobrança coerciva e em tribunais 

comuns apenas é permitida após decisão judicial transitada em julgado, desfavorável ao 

responsável subsidiário. 

A Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril (Orçamento do Estado para 2010) aditou então uma 

nova alínea c) ao n.º 1 do artigo 148.º do CPPT com o seguinte teor: 
 

Coimas e outras sanções pecuniárias decorrentes da responsabilidade civil 

determinada nos termos do Regime Geral das Infracções Tributárias 

 

Sem prejuízo do direito de regresso, as pessoas que ocupem uma posição de liderança 

são subsidiariamente responsáveis pelo pagamento das multas e indemnizações em que a 

pessoa colectiva ou entidade equiparada for condenada, relativamente aos crimes (artigo 

11.º, n.º 9 do Código Penal): 

 

a) Praticados no período de exercício do seu cargo, sem a sua oposição expressa; 

 

b) Praticados anteriormente, quando tiver sido por culpa sua que o património da 

pessoa colectiva ou entidade equiparada se tornou insuficiente para o respectivo 

pagamento; ou 

 

c) Praticados anteriormente, quando a decisão definitiva de as aplicar tiver sido 

notificada durante o período de exercício do seu cargo e lhes seja imputável a falta de 

pagamento 

 

Deste modo, o legislador generalizou até certo ponto a opção contida no n.º 1 do artigo 

8.º do Regime Geral das Infracções Tributárias.  

 

 
como meio para efectivar a responsabilidade dos administradores e representantes das sociedades, Revista 
Fiscal, n.º 11, Lisboa, Dezembro 2009, p. 9). 
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4. Meios de defesa 
 

As pessoas solidária ou subsidiariamente responsáveis poderão reclamar ou impugnar 

a dívida cuja responsabilidade lhes for atribuída nos mesmos termos do devedor principal, 

devendo, para o efeito, a notificação ou citação conter os elementos essenciais da sua 

liquidação70, incluindo a fundamentação nos termos legais (artigo 22.º, n.º 4 da LGT)71, daí a 

necessidade da citação dos responsáveis subsidiários dever conter os elementos essenciais 

da liquidação objecto de reversão, abrangendo a respectiva fundamentação. A este propósito, 

LIMA GUERREIRO dá-nos conta de que este preceito legal “garante o acesso à justiça dos 

responsáveis solidários ou subsidiários, que dispõem do direito de reclamar ou impugnar a 

liquidação da dívida exequenda, mesmo quando esse direito já tenha precludido para o 

devedor principal72”, sob pena do contribuinte requerer a notificação dos requisitos que 

tenham sido omitidos ou a passagem de certidão que os contenha, isenta de qualquer 

pagamento (artigo 37.º, n.º 1 do CPPT). No aresto recentemente proferido pelo Supremo 

Tribunal Administrativo entendeu-se que “Os responsáveis subsidiários podem reclamar ou 

impugnar a dívida cuja responsabilidade lhes for atribuída nos mesmos termos do devedor 

principal, devendo a notificação ou citação conter, sob pena de nulidade, os elementos 

essenciais da liquidação, incluindo a fundamentação nos termos legais. A nulidade da citação 

por falta dos elementos da liquidação deve ser arguida perante o órgão da execução fiscal, 

no prazo de trinta dias previstos para a oposição à execução fiscal. Tendo sido utilizado como 

 
70 Para ELISABETE LOURO MARTINS “o acto de liquidação de imposto é o acto que é emitido no final 

do processo administrativo, nomeadamente na sequência do procedimento de inspecção tributária, que poderá 
culminar na emissão de decisão de aplicação de correcções ou na aplicação de métodos indirectos de tributação, 
sendo o imposto liquidado de acordo com a matéria colectável que for fixada” (in O Ónus da Prova no Direito 
Fiscal, Coimbra Editora, Coimbra, 2010, p. 256). 

71 Por defesa do executado revertido tem de entender-se “não só o conjunto de faculdades processuais 
que lhe são proporcionadas, na sequência da citação, com vista a possibilitar-lhe a reacção contra a pretensão 
executiva revertida contra si (deduzindo oposição, requerendo o pagamento em prestações ou a dação em 
pagamento), como, também, o conjunto de faculdades processuais que a lei confere ao responsável subsidiário 
de impugnar (graciosa ou judicialmente) a liquidação dos impostos que constituem a dívida exequenda” 
(Acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo Norte em 29 de Maio de 2008 – Proc. n.º 
599/07.0BEBRG). 

72 ANTÓNIO LIMA GUERREIRO in Lei Geral Tributária Anotada, Editora Rei dos Livros, Lisboa, 2000, 
p. 127. 
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meio de reacção a impugnação judicial mas dentro do prazo de 30 dias para a oposição, 

impõe-se a convolação da petição de arguição de nulidade da citação dirigido ao órgão de 

execução fiscal” (Acórdão de 10 de Fevereiro de 2010 – Proc. n.º 1178/09). A oposição judicial 

à execução pode ter como fundamento a Ilegalidade da liquidação da dívida exequenda, 

sempre que a lei não assegure meio judicial de impugnação ou recurso contra o acto de 

liquidação (artigo 204.º, n.º 1, alínea i) do CPPT).  

Sem prejuízo do disposto no artigo 195.º, é nula a citação quando não hajam sido, na 

sua realização, observadas as formalidades prescritas na lei (artigo 198.º, n.º 1 do CPC). A 

arguição só é atendida se a falta cometida puder prejudicar a defesa do citado (artigo 198.º, 

n.º 4 do CPC). 

No caso da decisão de aplicação da coima, a mesma transita em julgado a partir do 

momento a partir do momento em que já não é possível recorrer da mesma (artigos 80.º, n.º 

1 e 83.º do RGIT), quando parece claro que havendo uma decisão de aplicação da coima, 

tem de existir a possibilidade de recurso por parte de todos aqueles que tiverem legitimidade 

ou interesse atendível para tal (artigo 401.º do CPP). A opção de recorrer ou não, parte muitas 

vezes de quem determina a vontade da empresa infractora, ou seja, os seus próprios gerentes 

ou administradores. Por sua vez, MARIANA PINTO NOITES salienta que “O revertido não tem, 

pois, a oportunidade de contradizer a acusação nos casos em que o processo contra-

ordenacional só corre contra a sociedade – nem ataca o acto sancionatório73 – só é 

responsabilizado pela coima em sede de execução, sem possibilidade de recorrer da decisão. 

[…] 

Concluímos, portanto, que o processo de reversão é meio inadequado para efectivação da 

responsabilidade dos administradores e gerentes pelas coimas aplicadas à sociedade, uma 

vez que tal procedimento não assegura os seus direitos à defesa e ao contraditório, violando 

os princípios consagrados nos artigos 20º, nº 4, e 32, nº 10, da CRP”74. O recurso de 

 
73 O Supremo Tribunal Administrativo tem entendido que “em processo de contra-ordenação a garantia 

constitucional do direito de audiência e de defesa apenas é assegurada ao arguido, sendo que o responsável 
subsidiário, uma vez revertida a execução, por coima decorrente de infracção tributária, sempre poderá deduzir 
oposição à execução fiscal e, em tal sede, questionar a constitucionalidade das próprias normas que prevêem 
a responsabilidade subsidiária dos administradores, gerentes ou outras pessoas, em relação ao pagamento de 
coimas aplicadas à sociedade - artigos 8.º, n.º 2 do RGTI” (Acórdão de 16 de Abril de 2008 – Proc. n.º 0994/07). 

74 MARIANA BRANDÃO DE PINTO NOITES in Ainda a problemática dos agentes das infracções 
tributárias: considerações sobre a aplicabilidade da reversão da execução fiscal como meio para efectivar a 
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impugnação poderá ser interposto pelo arguido ou pelo seu defensor (artigo 59.º, n.º 2, do 

RGCO). De igual modo, o fiscalista ROGÉRIO M. FERNANDES FERREIRA escreve que “A 

responsabilidade subsidiária que vimos analisando pode, na realidade, revelar-se mais 

penosa no âmbito das contra-ordenações, por ausência de meio processual de defesa, ou 

seja, de possibilidade de contestação da legalidade da decisão de aplicação da coima. Na 

responsabilidade penal, o problema não se coloca, uma vez que o responsável subsidiário 

pode participar no processo-crime. 

[…] 

A reversão é precedida de audição do responsável subsidiário e, nesse momento, o revertido 

tem oportunidade para reclamar ou impugnar a dívida nos mesmos termos que o devedor 

principal. No entanto, nem o conceito de coima, nem o de indemnização civil, se enquadram 

no de dívida tributária e, deste modo, foi excluída esta via processual da cobrança coerciva”75. 

A constitucionalidade do artigo 8.º é questionável, como nos dá conta a Conselheira 

ISABEL MARQUES DA SILVA ao afirmar que “entendendo-se que não é possível ao 

responsável civil pela coima intervir no processo de contra-ordenação para defesa dos seus 

interesses, por ausência de norma expressa nesse sentido e, não se lhe reconhecendo 

legitimidade para interpor recurso da decisão da decisão administrativa que a aplicou, pois 

que o n.º 2 do artigo 59.º da Lei-Quadro das contra-ordenações apenas reconhece 

legitimidade para o recurso ao arguido ou seu defensor, tem de reconhecer-se que o 

responsável civil por coimas se encontra numa posição processual mais frágil no que respeita 

à defesa dos seus interesses do que o responsável tributário, a quem o n.º 4 do artigo 22.º 

da Lei Geral Tributária assegura o direito de reclamar ou impugnar a dívida cuja 

responsabilidade lhe for atribuída nos mesmos termos do devedor principal”76. 

Afinando por este diapasão, o Tribunal Constitucional entendeu que o artigo 8.º do 

RGIT tolhe os princípios constitucionais da culpa, igualdade e proporcionalidade na 

 
responsabilidade dos administradores e representantes das sociedades, Revista Fiscal, n.º 11, Lisboa, 
Dezembro 2009, pp. 16-17. 

75 ROGÉRIO M. FERNANDES FERREIRA e ANA LUÍSA SÁ in A Responsabilidade Tributária e 
Sancionatória dos Gestores, em especial, no domínio contra-ordenacional (Alguns Aspectos do Regime 
Português), Grandes Temas do Direito Tributário Sancionador, ILADT, Quartier Latin, 2010, p. 497. 

76 ISABEL MARQUES DA SILVA in Regime Geral das Infracções Tributárias, n.º 5, 3.ª Edição, Cadernos 
IDEFF, Almedina, Coimbra, 2010, pp. 83. 
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responsabilidade subsidiária por coimas efectivada por reversão de execução fiscal, uma vez 

que, “Na responsabilidade subsidiária dos administradores o objecto da responsabilidade está 

predeterminado, de forma rígida, pela responsabilidade que cabia a outro sujeito, de diferente 

natureza, como sanção pela infracção por este cometida. Na fixação do objecto da 

responsabilidade dos administradores ou gerentes, não se abre espaço à mediação da 

ponderação valorativa da sua conduta, pelo que, preenchida a condição subjectiva da 

imputação, a sua responsabilidade é decalcada da que impendia sobre o sujeito punido. 

Constitui-se posteriormente quando se constata, no decurso da execução, a inviabilidade da 

cobrança do montante da coima à custa do património do devedor originário. Mas a mudança 

subjectiva da instância deixa intocado o objecto da citação para pagamento e da eventual 

execução, que permanece o mesmo que consta do título, ou seja, o quantitativo monetário 

correspondente à coima a que estava sujeita a pessoa colectiva. A responsabilidade do 

revertido não é, assim, graduável em função das circunstâncias que lhe dizem pessoalmente 

respeito77. Além de que, a própria moldura sancionatória aplicada é fixada em função de um 

tipo de agente que não corresponde ao do sujeito que, a título subsidiário, vem a ser 

responsabilizado. A fixação do objecto da responsabilidade dos administradores mostra-se, 

assim, absolutamente insensível ao grau de censura que mereça a prática gestionária que 

 
77 A culpa é o pressuposto e a medida da responsabilidade e da pena. 
O Tribunal Constitucional entendeu que “A responsabilização dos administradores e gerentes funciona 

como garantia suplementar de cumprimento dos deveres que na relação contra-ordenacional impendiam sobre 
a pessoa colectiva. E a alteridade dos sujeitos, com a imposição do pagamento da coima ao administrador ou 
gerente, apesar de este não ser o autor da infracção que subjaz à sanção, é justificada pela relação de 
representação orgânica que une as pessoas físicas responsabilizadas e a pessoa colectiva vinculada àqueles 
deveres. Trata-se de uma responsabilidade subsidiária dependente da impossibilidade de realização coactiva, 
à custa do património do devedor originário, da obrigação de pagar a multa ou coima, e da causação culposa 
da situação obstativa da satisfação do crédito emergente da multa ou coima. A responsabilidade do revertido, 
porém, não é graduável em função das circunstâncias que lhe dizem pessoalmente respeito, como a modalidade 
da culpa, a sua gravidade e a sua situação económica. Além de que, a própria moldura sancionatória aplicada 
é fixada em função de um tipo de agente que não corresponde ao do sujeito que, a título subsidiário, vem a ser 
responsabilizado. A fixação do objecto da responsabilidade dos administradores mostra-se, assim, 
absolutamente insensível ao grau de censura que mereça a prática gestionária que conduziu à não satisfação 
do débito da coima, desrespeitando também a observância dos princípios da proporcionalidade e da igualdade” 
(Acórdão de 12 de Janeiro de 2011 – Proc. n.º 207/10). 

Só é punível o facto praticado com dolo ou, nos casos especialmente previstos na lei, com negligência 
(artigo 8.º, n.º 1, do RGCO). Como referem os Conselheiros OLIVEIRA MENDES e SANTOS CABRAL “A 
imputação e punição dos factos contra-ordenacionais exigem um nexo de imputação subjectiva numa de duas 
modalidades: dolo ou negligência” (in Notas ao regime Geral das Contra-Ordenações, 3.ª Edição, Almedina, 
Coimbra, 2009, p. 40). 
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conduziu à não satisfação do débito da coima, desrespeitando também a observância dos 

princípios da proporcionalidade e da igualdade” (Acórdão de 12 de Janeiro de 2011 – Proc. 

n.º 207/10)78. De igual modo, o Supremo Tribunal Administrativo considerou que uma vez que 

“os revertidos não intervêm no processo contra-ordenacional e não têm possibilidade de 

contraditar os elementos trazidos pela acusação ou de impugnar ou recorrer do acto de 

aplicação da coima, estariam a ser violados os direitos de audiência e de defesa que a 

Constituição estabelece no n.º 10 do art.º 32.º para todos os arguidos de processos 

sancionatórios” (Acórdão de 16 de Dezembro de 2009 – Proc. n.º 01074/09). 

A constituição assegura as garantias de defesa do arguido, em abono do acesso ao 

direito e aos tribunais (artigo 20.º, n.º 1, da Constituição). Nos processos de contra-ordenação, 

bem como em quaisquer processos sancionatórios, são assegurados ao arguido os direitos 

de audiência e defesa (artigo 32.º, n.º 10, da Constituição)79. Segundo GERMANO 

 
78 O Conselheiro-Presidente RUI MOURA RAMOS declarou que “o chamamento daqueles sujeitos à 

execução faz-se por reversão desta, baseada no título executivo que serviu para a instauração da execução 
contra a sociedade. Não comportando tal título a responsabilização dos administradores e gerentes pelo 
comportamento pessoal que terá conduzido à diminuição patrimonial da sociedade que a impossibilitou de pagar 
as coimas, o prosseguimento da execução, nele baseada, contra aquelas entidades envolve uma execução sem 
título, que, ao implicar a mobilização do poder coercitivo do Estado contra sujeitos de direito cuja 
responsabilidade se não acha estabelecida, configura uma violação do princípio do processo equitativo previsto 
no artigo 20º, nº 1, da Constituição e, em particular, das dimensões de audiência e defesa que lhe são 
naturalmente inerentes”. 

79 O Tribunal Constitucional entendeu que “não só se aplicam ao ilícito contra-ordenacional garantias 
constitucionalmente atribuídas ao direito penal (v.g., princípios da legalidade e da aplicabilidade da lei mais 
favorável), como também existe um evidente paralelismo entre o processo criminal e o processo contra-
ordenacional, que é conformado por princípios básicos daquele, tendo em atenção os interesses subjacentes. 
Aliás, no que se refere aos direito de audiência e de defesa é a própria Constituição que expressamente os 
assegura ao agente de qualquer contra-ordenação” (Acórdão de 19 de Junho de 2001 – Proc. n.º 213/2001). 

Por sua vez, o Supremo Tribunal Administrativo no Acórdão proferido em 16 de Dezembro de 2009 
(Proc.n.º 01074/09) considera aplicáveis no âmbito do procedimento contra-ordenacional os princípios da 
intransmissibilidade das penas e da presunção da inocência do arguido.     

Já o Acórdão proferido pelo Tribunal Constitucional em 29 de Janeiro de 2003 (Proc. n.º 214/02) fala-
nos da “diferença dos princípios jurídico-constitucionais que regem a legislação penal, por um lado, e aqueles a 
que se submetem as contra-ordenações, por outro (desde que esteja garantido, naturalmente, o direito de 
impugnação judicial das decisões de autoridades administrativas que hajam aplicado coimas, o que agora não 
está em causa)”. Na observação de OLIVEIRA MENDES e SANTOS CABRAL “No domínio do ilícito contra-
ordenacional a sua não estreita equiparação ao ilícito penal confere uma maior maleabilidade na conformação 
concreta das garantias constitucionais o que corresponde à menor ressonância ética do ilícito contra-
ordenacional por contraposição às rigorosas exigências de determinação válidas para o ilícito penal” (in Notas 
ao Regime Geral das Contra-Ordenações e Coimas, 3.ª Edição, Almedina, Coimbra, 2009, p. 153). 

O processo de contra-ordenação tributária reveste natureza administrativa, uma vez que a entidade que 
aplica a coima é o chefe de finanças ou o director de finanças  
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MARQUES DA SILVA e HENRIQUE SALINAS “O n.º 10 garante aos arguidos em quaisquer 

processos de natureza sancionatória os direitos de audiência e de defesa. Significa ser 

inconstitucional a aplicação de qualquer tipo de sanção, contra-ordenacional, administrativa, 

fiscal, laboral, disciplinar ou qualquer outra, sem que o arguido seja previamente ouvido e 

possa defender-se das imputações que lhe são feitas. 

[…] 

No que respeita, em particular, ao processo de contra-ordenação, coloca-se a questão de 

saber se o preceito constitucional tem por consequência a aplicação, neste âmbito, das 

garantias constitucionais previstas para o processo criminal”80. 

Não é permitida a aplicação de uma coima ou de uma sanção acessória sem antes se 

ser assegurado ao arguido a possibilidade de, num prazo razoável, se pronunciar sobre a 

contraordenação que lhe é imputada e sobre a sanção ou sanções em que incorre (artigo 50.º 

do RGCO), abrangendo-se não apenas o direito de defesa na fase administrativa do processo 

de contra-ordenação mas igualmente o direito de sindicar contenciosamente as decisões 

sancionatórias em questão. Para os Conselheiros OLIVEIRA MENDES e SANTOS CABRAL 

“O arguido tem o direito de se pronunciar sobre a contra-ordenação e sobre a sanção ainda 

na fase administrativa”81. 

Porém, em sentido diferente, com o qual concordamos, se pronunciou o Tribunal 

Constitucional no sentido de que “não estamos perante uma imputação a terceiro de uma 

infracção contra-ordenacional relativamente à qual este não tenha tido oportunidade de se 

defender, mas perante uma mera responsabilidade civil subsidiária que resulta de um facto 

ilícito e culposo que se não confunde com o facto típico a que corresponde a aplicação da 

coima” (Acórdão de 12 de Março de 2009 – Proc. n.º 649/08). Como já se viu anteriormente, 

a responsabilidade contra-ordenacional dos entes colectivos exclui a responsabilidade 

individual dos respectivos agentes (artigo 7.º, n.º 4), diferentemente do que sucede do plano 

criminal fiscal (artigo 7.º, n.º 3 do RGIT), mas os limites estabelecidos nos números anteriores, 

os limites mínimo e máximo das coimas previstas nos diferentes tipos legais de contra-

 
80 GERMANO MARQUES DA SILVA e HENRIQUE SALINAS in Constituição Portuguesa Anotada – 

Tomo I, Coord. Jorge Miranda/Rui Medeiros, 2.ª Edição, Coimbra Editora, Coimbra, 2010, p. 740. 
81 ANTÓNIO DE OLIVEIRA MENDES e JOSÉ DOS SANTOS CABRAL in Notas ao Regime Geral das 

Contra-Ordenações e Coimas, 2.ª Edição, Almedina, 2009, p. 153. 
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ordenação, são elevados para o dobro sempre que sejam aplicadas a uma pessoa colectiva, 

sociedade, ainda que irregularmente constituída, ou outra entidade fiscalmente equiparada 

(artigo 26.º, n.º 4 do RGIT)82. Como dissemos noutra sede uma questão pertinente se coloca 

em relação ao facto de um mesmo tipo contra-ordenacional poder ser simples se cometido 

por uma pessoa singular e grave, se o agente for uma pessoa colectiva (ex: artigo 116.º n.º 1 

do RGIT). Esse parece ser o espírito do n.º 4 do artigo 26.º do RGIT, atendendo à maior 

complexidade dos entes colectivos, decorrendo daí acrescida responsabilidade contra-

ordenacional pelos factos comissivos ou omissivos cometidos pelos mesmos83. Em relação à 

elevação da medida da coima no caso do arguido ser uma pessoa colectiva, JOÃO 

CATARINO e NUNO VICTORINO sublinham que “as pessoas colectivas, por razões atinentes 

ao seu substracto e organização formal que se considera adequada à realização dos seus 

fins, a qual, de par com uma capacidade económica teoricamente superior, a faz incorrer num 

juízo de censurabilidade de diferente grau justificando uma maior punição”84.  

O Supremo Tribunal Administrativo considerou recentemente no aresto já referido de 

19 de Janeiro de 2011 (Proc. n.º 0775/10) que “Neste tipo de processos instaurados na 

sequência de reversão de coimas, que são formalmente de oposição a execução fiscal, está 

em causa uma responsabilidade prevista no RGIT, a entender-se que é a oposição à 

 
82 Segundo o Tribunal Constitucional “O não atendimento mínimo de limites sancionatórios decorrentes 

do princípio da culpa abre a porta a que os princípios da igualdade e da proporcionalidade resultem também 
insatisfeitos, e de forma agravada, dado o desajustamento da própria moldura aplicável, prevista para infracções 
cometidas por pessoas colectivas. Uma negligência ligeira na condução da gestão pode ser sancionada com 
coimas de elevado montante, desproporcionado em relação à gravidade do ilícito e da culpa e gerador de 
situações de tratamento infundadamente inigualitário. 

Não se contesta que o princípio da culpa não tem, em matéria contra-ordenacional, o mesmo significado 
e valência axiológica que lhe cabem, em sede jurídico-penal, desde logo porque a censura não encerra, naquele 
âmbito, um juízo de desvalor ético-jurídico dirigido à personalidade do agente. Nem, por outro lado, à sanção 
estão associados quaisquer efeitos estigmatizantes. Mas esse diferencial de força impositiva não pode levar a 
admitir sanções estabelecidas por factores inteiramente alheios à conduta culposa do agente, numa objectivação 
rigidamente fixa de montantes sancionatórios, sem qualquer correlação (ainda que apenas em termos 
limitativos) com o seu pressuposto subjectivamente fundante. Em si mesma, mas, sobretudo, pela sua potencial 
projecção na ofensa a valores constitucionais de vigência incontroversamente geral, como os da igualdade e da 
proporcionalidade, uma tal denegação de qualquer eficácia delimitativa à culpa do agente do facto 
responsabilizador apresenta-se como constitucionalmente desconforme” (Acórdão de 9 de Dezembro de 2010 
– Proc. n.º 506/09). 

83 PAULO MARQUES in Infracções Tributárias – Volume II, Contra-ordenações, Ministério das Finanças 
e da Administração Pública, Direcção-Geral dos Impostos, Centro de Formação, Lisboa, 2007, p. 61. 

84 JOÃO CATARINO e NUNO VICTORINO in Regime Geral das Infracções Tributárias, Anotado, 2.ª 
Edição, Vislis Editores, Lisboa, 2004, p. 176. 
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execução o único meio que o revertido pode utilizar para a defesa dos seus interesses, têm 

de ser asseguradas neste meio processual condições de defesa idênticas às que são 

proporcionadas ao arguido no processo contra-ordenacional, designadamente a possibilidade 

de conhecer oficiosamente de todas as questões relevantes, em que se inclui a de «alterar a 

decisão do tribunal recorrido sem qualquer vinculação aos termos e ao sentido da decisão 

recorrida», que é própria dos recursos jurisdicionais em processos de contra-ordenações”. 

Por sua vez, o Supremo Tribunal Administrativo já asseverara anteriormente que “em 

processo de contra-ordenação a garantia constitucional do direito de audiência e de defesa 

apenas é assegurada ao arguido, sendo que o responsável subsidiário, uma vez revertida a 

execução, por coima decorrente de infracção tributária, sempre poderá deduzir oposição à 

execução fiscal e, em tal sede, questionar a constitucionalidade das próprias normas que 

prevêem a responsabilidade subsidiária dos administradores, gerentes ou outras pessoas, 

em relação ao pagamento de coimas aplicadas à sociedade” (Acórdão de 28 de Maio de 2008 

– Proc. n.º 1052/07). 

O Tribunal Central Administrativo Sul entendeu que “I – O meio processual adequado 

para discutir a legalidade dos despachos de reversão a execução fiscal contra responsáveis 

subsidiários é a oposição à execução fiscal, como resulta da parte final do art. 204.º, n.º 1, 

alínea b), do CPPT, em que se admite como fundamento de oposição, o executado «não 

figurar no título e não ser responsável pelo pagamento da dívida». II – Constata-se pela 

petição de recurso judicial que o Recorrente não pretende discutir a legalidade da aplicação 

das coimas à responsável originária, mas apenas a legalidade do despacho de reversão, por, 

em suma, não se ter feito nele a demonstração da culpa do Recorrente e ser inconstitucional 

a presunção de culpa dos responsáveis subsidiários quanto a coimas e multas. III – Assim, 

ocorre erro na forma de processo se o revertido utiliza o recurso judicial previsto no art. 80.º 

do RGIT, para impugnar judicialmente um despacho que decidiu a reversão de uma 

execução. IV – O erro na forma de processo constitui nulidade processual, que, em regra, 

implica à convolação do processo para a forma processual adequada (art. 98.º, n.º 4, do 

CPPT). V – No entanto, justificando-se a convolação por razões de economia processual, ela 

deverá ser afastada quando não se verificar utilidade em efectuá-la, em sintonia com a regra 

do art. 137.º do CPC, que proíbe a prática de actos inúteis. VI – Uma das situações em que 
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é inútil a convolação é a de o interessado, cumulativamente com o processo em que ocorre 

o erro, estar já a utilizar o meio processual adequado, para obter, com os mesmos 

fundamentos, o mesmo efeito que pretende alcançar com o processo inadequado” (Acórdão 

de 15 de Setembro de 2009 – Proc. n.º 0234/10).  

Não concordamos com o entendimento desta jurisprudência, uma vez que a 

sindicância da decisão de aplicação da coima não integra o elenco taxativo do artigo 204.º do 

CPPT85 e, por outro lado, aquela transitou em julgado. Conforme escreve o Conselheiro 

JORGE LOPES DE SOUSA “A lista de fundamentos de oposição à execução fiscal previstos 

neste artigo é taxativa, como se depreende do uso da expressão «só»”86.  
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