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O Conflito de Deveres como Causa de Justificacao do Abuso 
de Confianca Fiscal? 
Comentario ao Acérdao do Tribunal da Relagao de Evora 
Proc. 81/12.4IDEVR.E1 de 20-05-2014 
  

Ligia Noronha Rocha* 

O Conflito de Deveres como Causa de Justificacaio do Abuso de Confiang¢a Fiscal? 

RESUMO: A obrigatoriedade do cumprimento das obrigacées fiscais deriva da 

necessidade de tutela do interesse na obtencdo de receita, imprescindivel ao fun- 
cionamento da maquina estatal. Sera feita uma reflex4o critica acerca dos limites 

da prossecucao do interesse tributario e da susceptibilidade de invocacao de uma 

causa de justificacdo que exclua a ilicitude incumprimento das obrigacées fiscais, 

em prol da garantia dos direitos de defesa dos entes colectivos e respectivos admi- 

nistradores ou gerentes, enquanto arguidos. 

PALAVRAS-CHAVE: Obriga¢ées Fiscais, Conflito de Deveres, Causas de Justi- 

ficagéo, Abuso de Confianga Fiscal, Responsabilidade das Pessoas Colectivas 

Conflict of Duties as a Justification Cause for Tax Trust Abuse? 

ABSTRACT: The obligation to pay taxes is due to the need of financial support to the 

prosecution of State's functions enshrined in the Constitution. This article will analyse 
the limits of fiscal obligations, namely, the existence of a potential conflict of duties that 

may attenuate the guilt in the violation of fiscal duties, on behalf of the collective entities’ 

penal rights of defence as well as the individuals who represent and act through them. 

KEY-WORDS: Tax Obligations, Conflict of Duties, Justification Causes, Tax Trust 

Abuse, Collective Entities Responsibility 

SUMARIO: I. Introducdo; 1. Enquadramento Geral e Delimitagado do Problema. 

II. Objecto do Acordao. 111. O Preenchimento do Tipo do Crime de Abuso de Con- 

fianga Fiscal; 2. A Irrelevancia da Inexisténcia de uma “‘Apropriacdo” do Montante 

Retido. IV. O Conflito de Deveres; 3. A Responsabilidade da Pessoa Colectiva como 

Substituto Tributario; Vi Os Interesses Proprios da Pessoa Colectiva. 4. A Neces- 
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sidade de Pagamento de Salarios aos Trabalhadores e de Dividas aos Fornecedores 

como Causa de Justificagao? 5. A Posigdo Adoptada pelo Acérdao do Tribunal da 

Relacdo de Evora. VI. O Conflito de Deveres como Causa de Justificagao? 6. A 

(Ir)relevancia do Conflito de Deveres na Ilicitude 7. O Reflexo do Conflito de De- 

veres na Culpa. 8. O Pagamento Tardio da Divida Tributaria e a sua Irrelevancia 

para a Conversao do Ilicito. Vl. Posigado Adoptada. i. O Incumprimento das Ob- 

rigagées Tributarias como Insusceptivel de uma qualquer Causa de Justifica¢ao. 
ii. A Dignidade da Pessoa Humana como Limite a prossecucao do Interesse Tribu- 

tario: os Casos de Excepcional Gravidade. VIII. Conclusoes. 

I. INTRODUCAO 

1. Enquadramento Geral e Delimitac4o do Problema 

O facto colectivamente tipico é constituido por contributos tipicos ou atipicos de 
pessoas singulares que hajam sido prestados em nome e no interesse da pessoa ju- 

ridica. Os contributos individuais prestados em nome e no interesse' da pessoa co- 

lectiva sao contributos funcionais ao ente’, implicando o recurso 4s estruturas, 

meios e modos de procedimento da propria pessoa juridica. 

Em primeiro lugar, importa salientar que apenas se suscita a questao da justifica¢ao, rela- 

tivamente ao ente colectivo, quando ja existe um facto colectivamente tipico’, ou seja, um 

comportamento tipico que atenta contra um determinado bem ou interesse juridicamente 

protegido e se a luz das valoragdes imanentes ao ordenamento juridico é justificado. 

No Acordao em analise* tomou-se como assente a existéncia de um facto ilicito 

colectivamente tipico qualificado como um crime de abuso de confianga fiscal. O 
  

' Acerca dos pressupostos do n.°2 do artigo 11.° do Cédigo Penal, QUINTELA DE BRITO, Teresa, “Res- 

ponsabilidade criminal de entes colectivos. Algumas questdes em torno da interpretagao do artigo 

11.° do Cédigo Penal”, In, Revista Portuguesa de Ciéncia Criminal, Ano 20, n.° 1, Janeiro-Margo, 

Coimbra Editora, Lisboa, 2010, pp. 41-71. 
> Conformes ao seu modo de organizagao, funcionamento e actuagao juridico-economica. 
3 Neste sentido, QUINTELA DE BriT0, Teresa, “/mputacdo, justificagdo e desculpa do facto da pessoa 

colectiva” para o Curso de Outono de Direito Penal das Pessoas Colectivas, elaborado em 2014, nao 

publicado, disponibilizado pela autora aos alunos de Direito Penal IV do Mestrado de Ciéncias Ju- 

ridico Forenses da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, no ano lectivo de 2015-2016. 

+ Acérdao do Tribunal da Relagiio de Evora, Processo n.° 81/12.4IDEVR.E1, de 20-05-2014, disponivel 

em: http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f3 9bf2802579bf005f080b/a46 12bc14cd61lee980257ce 

c0039a163?OpenDocument.
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crime de abuso de confianca fiscal consuma-se* com a apropriacao do valor do im- 

posto recebido, a qual se da com a sua nao entrega nos cofres do Estado no prazo 

legal para o efeito®. Perante a existéncia de um crime de abuso de confianga fiscal, 

coloca-se a questo’ de saber se a existéncia de um conflito de deveres serve de 

causa de justificacéo da pratica deste crime’. 

Il. OBJECTO DO ACORDAO 

A pessoa colectiva’ procedeu as reten¢gdes na fonte! relativas 4s remunera¢gdes 

pagas aos seus trabalhadores e as rendas pagas ao senhorio, para efeito de obten¢ao 

das importancias devidas a titulo de Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Sin- 

gulares (IRS)"! e a titulo de Imposto sobre 0 Rendimento de Pessoas Colectivas 

(IRC) na quantia de €7.635,91, quantia essa’* que o sécio-gerente, no Ambito dos 

seus poderes de gestdo'*, devia ter entregue nos cofres do Estado no respectivo 

prazo legal, o que nao fez. 
  

5‘ Para um maior aprofundamento, MARQUES, Paulo, Crime de Abuso de Confianga Fiscal: problemas 

do actual Direito Penal Tributario, 2° ed., Coimbra Editora, Lisboa, 2012, pp. 123 ss. 

6 A propésito da densificacdo dos pressupostos do crime de abuso de confianga fiscal, MARQUES GONn- 

CALVES, Tania Raquel, A responsabilidade tributaria dos gerentes e administradores das sociedades 

na execucdo fiscal: o tema da culpa, Teses FDUL, Biblioteca da Faculdade de Direito da Universi- 

dade de Lisboa, 2011, pp. 92 ss. 

7 Sobre esta matéria, TAIPA DE CARVALHO, Américo, O Crime de Abuso de Confianga Fiscal: as con- 

sequéncias juridico-penais da alteragdo introduzida pela Lei n° 53-A/2006, de 29 de Dezembro, 

Coimbra Editora, Lisboa, 2007, pp. 85 ss. 

§ Para uma melhor compreensao da questéo, AIRES DE Sousa, Susana, Os Crimes Fiscais: analise 

dogmatica e reflexao sobre a legitimidade do discurso criminalizador, Coimbra Editora, Lisboa, 

2006, pp. 108 ss. 

° Cujo objecto social era a formagao profissional e a prestagdo de servigos informaticos. /n, Acordao 

do Tribunal da Relacdo de Evora, Processo n.° 81/12.4IDEVR.E1 de 20-05-2014, enderego cit., dis- 

ponivel no DGSI. 

0 A respeito das consequéncias da violacdo desta obrigagao, SILVA VEIGA, Fabio da, “A responsabilidade 

tributaria subsidiaria por violagdo dos deveres de administragao”, Revista do Instituto do Direito Bra- 

sileiro, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Lisboa, 2012, A. 1, n° 9, 2012, pp. 5753-5765. 

'! Acerca desta tematica, MARQUES, Paulo, “A responsabilidade tributaria e sancionatoria da entidade 

empregadora pela falta de entrega das retencdes na fonte de IRS ¢ das contribuigdes para a seguranga 

social dos trabalhadores ”, Jn, Para Jorge Leite, Coimbra Editora, Lisboa, 2014, pp. 299-302. 

12 In, Acérdao do Tribunal da Relacao de Evora, Processo n.° 81/12.4IDEVR.E1 de 20-05-2014, en- 

dereco cit., disponivel no DGSI. 
'3 A propésito da relevancia para a realizag4o do facto ilicito colectivamente tipico, do exercicio dos 

poderes de gestao, Vide, QUINTELA DE Brito, Teresa, Dominio da Organizagdo para a Execugdo do 

Facto: Responsabilidade Penal de Entes Colectivos, dos seus dirigentes e “actuagdo em lugar de ou- 

trem”, Teses FDUL, Biblioteca da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2013, pp. 816 ss.
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O Tribunal de 1* Instancia'* condenou a pessoa colectiva como autora de um 

crime de abuso de confianga fiscal, segundo os n.°s 1 e 2 do artigo 105.° do Re- 
gime Geral das Infracgdes Tributarias, na pena de multa de €900,00 e 0 seu 

socio-gerente como autor de um crime de abuso de confianga fiscal, nos termos 

dos n.°s 1 e 2 do artigo 105.° do Regime Geral das Infraccées Tributarias, na 

pena de multa de €600,00. 

Inconformado com a sua condenag4o, 0 sdcio-gerente da pessoa colectiva recor- 
reu para o Tribunal da Relagao com o fundamento de n4o se ter apropriado de 

qualquer quantia devida ao Estado, ja que esta, alegadamente, fora utilizada para 

pagamento de fornecedores e dos salarios dos trabalhadores'*. O socio-gerente 
da pessoa colectiva acrescentou ainda que agira sem dolo'® e no 4ambito de um 

conflito de deveres!'’, sendo que o dever de pagar os salarios aos trabalhadores, 

se sobrepunha ao de entregar ao Estado as importancias retidas a titulo de im- 
posto. Argumentou também terem sido as condigdes de mercado'® que provoca- 
ram a quebra nos proventos da sociedade, alegando o sécio-gerente que teve a 

necessidade de afectar os montantes deduzidos, a titulo de reten¢ao na fonte, 

para a continuidade da empresa e respectivos postos de trabalho, tendo surgido 

um verdadeiro direito de necessidade. Finalmente, alegou ter ja pago!® parte dos 

valores em divida, sendo que o valor actualmente em divida e que falta pagar ja 

nao preencheria o tipo de crime de abuso de confianga fiscal, por estar abaixo 

do valor a partir do qual seria punivel nos termos do artigo 105.° do Regime 

Geral das Infracc6es Tributarias. 

  

'4 In, Acordao do Tribunal da Relagdo de Evora, Processo n.° 81/12.4IDEVR.E1, de 20-05-2014, en- 

dere¢o cit., disponivel no DGSI. 

'S Qu seja, foram alegados interesses sociais da pessoa colectiva como fundamento do sacrificio do 

interesse plblico tributario na entrega ao Estado dos montantes retidos. 
'6 Facto que excluiria a subsun¢fo ao crime de abuso de confianga fiscal por o tipo incriminador 

exigir dolo. 
'? A verificar-se um conflito de deveres, e considerando-se que o sacrificio da obrigacao fiscal era de 

valor inferior ao interesse que se pretendeu proteger e a que se deu prevaléncia no caso, o compor- 

tamento ilicito estaria desculpado pela existéncia de uma verdadeira causa de desculpa. 
'8 A situacdo geral e abstrata do mercado nunca poderia servir para fundamentar uma situagao de 

conflito de deveres, que s6 em concreto se pode verificar. 

'? Nao pagou a totalidade do valor em divida, mas sim a parcela necessaria para que deixasse de 

preencher o limiar minimo do tipo de crime de abuso de confianga fiscal.
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Ill. O PREENCHIMENTO DO TIPO DO CRIME DE ABUSO DE CON- 

FIANCA FISCAL 

O tipo de crime de abuso de confianga fiscal esta preenchido” quando nfo seja en- 

tregue, total ou parcialmente?!, ao Estado, o imposto retido e que este seja de valor 
superior a €7.500, nos termos do artigo 105.° do Regime Geral das Infracgées Tri- 

butarias. A consumagaéo do crime pressup6e necessariamente a verificagao, em 
concreto, de todos os elementos do tipo do crime”. A conduta tipica® dos n.°s 1 e 
2 do artigo 105.° do Regime Geral das Infracgdes Tributarias, reconduz-se a nao 

entrega 4 Administragdo Tributaria, no prazo legalmente previsto, de presta¢ao tri- 

butaria deduzida, tendo sido eliminada do texto da lei a existéncia de “apropria- 
¢ao” por parte do agente. 

O primeiro elemento do tipo objectivo é que o agente, esteja legalmente obrigado a 
entregar o montante retido a administragao fiscal. Em segundo lugar, que a presta- 
cdo tributaria tenha sido deduzida nos termos da lei”*. Além disso, a prestagao tem 
de ter sido deduzida por conta’ daquela prestagao tributaria; e finalmente, que a pres- 
taco que uma vez recebida”*, exista uma obriga¢ao legal de a liquidar”’; seja de valor 
superior a €7.500”; e que o agente omita, total ou parcialmente, tal entrega. 
  

20 TarpA DE CARVALHO, Américo, O Crime de Abuso de Confianga Fiscal: as consequéncias jurt- 

dico-penais da alteragdo introduzida pela Lei n° 53-A/2006, de 29 de Dezembro, Coimbra Editora, 

Lisboa, 2007, pp. 122 ss. 

*! Para uma ideia do preenchimento do tipo de crime de abuso de confianga fiscal no Aambito do 

Direito Comparado, Vide, TESAURO, Francesco, Istituzioni di diritto tributario, ¥ ed., Torino, UTET, 

2006, XVI pp. 32 ss. 

*2 Neste sentido, Lopes De Sousa, Jorge/SIMAS SANTOS, Manuel, Regime Geral das Infracgdes Tributarias 

Anotado, 2° ed., Areas, Lisboa, 2010, pp. 173 ss. 

3 Ibidem, pp. 132 ss. 
*4 Q Tribunal de 1* Instancia defendeu que apesar disso, a “apropriagao” permanece implicita, pelo 

que continua a fazer parte do tipo legal do crime de abuso de confianga fiscal. 

25 Acerca desta obrigagao legal, MARQUES, Paulo, “A responsabilidade tributaria e sancionatéria da 

entidade empregadora pela falta de entrega das retencdes na fonte de IRS e das contribuigdes para a 

segurang¢a social dos trabalhadores”’, Jn, Para Jorge Leite, Coimbra Editora, Lisboa 2014, pp. 299-310. 

6 Sobre os contornos desta obrigagao, SILVA VEIGA, Fabio da, “A responsabilidade tributaria subsi- 

diaria por violagao dos deveres de administracao”, /n, Revista do Instituto do Direito Brasileiro, Fa- 

culdade de Direito da Universidade de Lisboa, Lisboa, A. 1, n° 9, 2012, pp. 5753-5757. 

27 TaipA DE CARVALHO, Américo, O Crime de Abuso de Confianga Fiscal, Ob. Cit., pp. 89 ss. 
8 Referindo-se a estes requisitos, MEIRELES DA CUNHA, Tania S. P. R., Da responsabilidade dos ges- 

tores de sociedades perante os credores sociais: a culpa nas responsabilidades civil e tributaria, Al- 

medina, Coimbra,2004, pp. 83 ss. 

*° Também neste sentido, PEREZ Royo, Fernando Derecho financiero y tributari: parte general, Cizur 

menor, Aranzadi, Thomson, Civitas, 2006, pp. 33 ss. 

*° © limiar de tipicidade foi introduzido pela Lei n° 64-A/2008, de 31 de Dezembro.
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O tipo subjectivo*! do crime de abuso de confianga fiscal é doloso*’, ou seja, tem 

de existir, em concreto, por parte do agente, o conhecimento e a vontade de praticar 

o facto’. Desta forma, é necessario que 0 agente tenha representado a violagaio* 

da relacao de confianc¢a com o Estado e que consiste no dever de entregar a pres- 

tagao tributaria deduzida e nao a queira entregar. 

No caso em analise, o sécio-gerente nd4o se apropriou da prestac4o tributaria re- 

tida*’, tendo por isso sido por ele invocada a falta de preenchimento do tipo de 
crime, nomeadamente, na concreta incompletude do tipo objectivo, decorrente de 
uma auséncia do elemento “apropriagao”, e do tipo subjectivo, por auséncia de 

dolo, nomeadamente a auséncia de um elemento do tipo — a apropriacao — uma 

vez que os dinheiros nao entregues ao Estado terao servido para o pagamento de 

dividas da empresa (pagamento a fornecedores e de salarios a trabalhadores). 

2. A Irrelevancia da Inexisténcia de “Apropriacaéo” do Montante Retido 

A apropriacgao traduz-se na afectagao dos valores do Estado a outras despesas ou 

dividas da pessoa colectiva, utilizando esses montantes como se fossem préprios**. 

Desta forma, apropriar nao implica aforrar, guardar para si,*’ nem tao pouco exige 

  

*! Neste sentido, Lopes DE Sousa, Jorge, SIMAS SANTOS, Manuel, Regime Geral das Infracgodes Tri- 

butdrias Anotado, 2 ed., Areas, Lisboa, 2010, pp. 173 ss. 

* A proposito desta tematica, TAIPA DE CARVALHO, Américo, Direito Penal, Parte Geral, Volume II, 

Publicacgées Universidade Catolica, Porto, 2004, pp. 64 ss. 

3 O crime inclui-se na classificagao doutrinaria dos crimes omissivos, consumando-se num momento 

convencionado por lei, relacionado com o termo do prazo de entrega, Jn, Parecer do Ministério Pu- 

blico no Acordao do Tribunal da Relacao de Lisboa no Processo n.° 164/09.8IDLSB.L1 de Abril de 

2014, do Procurador-Geral Adjunto José Luis Lopes a Mota. a em: 

  

pagina=] Sfichs=I roa wisi -earemactanibe = anota¢ao ao artigo 105.° do oan Geral das 

Infrac¢ées Tributarias). 

34 Salienta-se que o crime nao consiste apenas na ndo entrega da prestagao tributaria, isto €, que a nao en- 

trega nao esgota o preenchimento do tipo. A descri¢ao tipica ¢ mais complexa. Considera-se também 

abrangida a prestac¢ao tributaria que foi deduzida por conta daquela obrigaca4o tributéria, bem como aquela 
prestac4o que, tendo sido recebida, haja obriga¢ao legal de a liquidar, nos casos em que a lei o preveja. 

35 Correspondente 4 quantia de €7.635,91. Jn, Acérdio do Tribunal da Relacdo de Evora, Processo 
n,° 81/12.4IDEVR.E1, de 20-05-2014, endereco cit, disponivel no DGSI. 

*6 Acerca desta questéo, MARQUES, Paulo, “A responsabilidade tributaria e sancionatéria da entidade empre- 
gadora pela falta de entrega das retengdes na fonte de IRS e das contribuigdes para a seguranga social dos 

trabalhadores”’, Jn, Para Jorge Leite, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 2014, pp. 299-311. 
37 Seguindo esta posicao, TAipA DE CARVALHO, Américo, O crime de abuso de confianga fiscal: as 

consequéncias juridico-penais da alteragdo introduzida pela Lei n° 53-A/2006, de 29 de Dezembro, 

Coimbra Editora, Lisboa, 2007, pp. 63 ss.
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afectacdo a determinadas finalidades com exclusao de outras. Além disso, os factos 

provados, no Acordao em analise, realizariam sempre 0 tipo de ilicito da condena- 

cio, em qualquer das interpretagdes conhecidas da norma incriminadora em 

causa*®, A utilizagéo que o arguido possa ter dado aos dinheiros desviados e nao 
entregues ao Estado seria juridicamente inconsequente,”? para 0 efeito da comple- 

tude do tipo de ilicito. 

Num prisma de interpretacao, a apropriacao ainda que nao expressamente referida 

no tipo, poderia considerar-se como constituindo um seu elemento implicito de- 

correndo, como uma consequéncia logica, do desvio do destino das prestag6es tri- 

butdrias*°. Neste sentido, bastaria a demonstracgao de que os valores recebidos 

tiveram afectacado diferente daquela a que se destinavam, qualquer que ela fosse. 

Noutro prisma, considerando-se o crime de abuso de confianga fiscal como um 
crime de omissao pura, a consumagao verificar-se-ia logo com a nao entrega da 

prestacao no prazo fixado por lei, independentemente do destino que for dado aos 

montantes néo entregues. De acordo com este entendimento, o tipo nao exigiria 

ent&o, sequer, 0 elemento da apropriacao. 

De todo o modo, no caso em analise, e de acordo com qualquer uma destas inter- 

pretacées, a factualidade provada no Acoérdao preenche inequivocamente o tipo de 

ilicito da condenagao, que ocorre independentemente do efectivo destino que o re- 

corrente tenha ou nao dado as verbas nao entregues. Assim, independentemente 

da n4o utilizac¢éo dos montantes retidos em beneficio proprio, e face a prdépria letra 
do artigo 105.° do Regime Geral das Infraccdes Tributarias e ao entendimento fi- 

xado pelo Acérdao Uniformizador de Jurisprudéncia n.° 8/2015*!, 0 efectivo rece- 

bimento da prestac4o tributaria deduzida nao é elemento constitutivo do tipo de 
ilicito. Assim, ainda que se verifique a auséncia do elemento “apropria¢ao”’, o facto 

ilicito tipico decorreria da afectagaéo das verbas nao entregues ao pagamento de 
despesas da pessoa colectiva, sendo que, esta circunstancia nunca excluiria a ilici- 

tude”, Por isso, estando provado que o arguido, no prazo e nas condi¢ées exigidas 

  

38 In, AcOrdao do Tribunal da Relacgfo de Evora, Processo n.° 81/12.4IDEVR.E1, de 20-05-2014, en- 

dereco cit. disponivel no DGSI. 
*? No sentido em que nao se exige a verificagao de um qualquer dolo especifico, Lopes DE Sousa, 

Jorge/SIMAS SANTOS, Manuel, Regime Geral das Infracgdes Tributarias Anotado, Areas, Lisboa, 

2010, pp. 132 ss. 

* Perfilhando esta posi¢ao, AIRES DE Sousa, Susana, Os Crimes Fiscais: analise dogmatica e refle- 
xdo sobre a legitimidade do discurso criminalizado, Teses FDUL, Biblioteca da Faculdade de Direito 

da Universidade de Lisboa, 2006, pp 121 e 305. 
+! Disponivel em https://dre.pt/web/ ; 

42 In, Acérdao do Tribunal da Relacao de Evora, Processo n.° 81/12.4IDEVR.E1, ie 20-05-2014, en- 

dereco cit., disponivel no DGSI. 
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por lei, ndo procedeu a entrega ao Estado das prestac6es tributarias devidas, é 

quanto basta para o preenchimento do tipo de ilicito de abuso de confianga fiscal. 

IV. O CONFLITO DE DEVERES 

Em caso de conflito de deveres*, nfo é¢ ilicito o facto de quem, satisfizer um dever 
de valor igual ou superior ao do dever ou ordem que sacrificar, nos termos do artigo 

36.° do Codigo Penal. Desta forma, sendo possivel hierarquizar os deveres que es- 

tiverem em confronto, o comportamento s6 no sera ilicito se o agente optar pelo 

cumprimento do dever mais valioso. No preceito do artigo 36.° do Codigo Penal 

contemplam-se as hipéteses“ em que o agente é colocado perante o dilema de, na 

impossibilidade de cumprimento simultaneo de deveres que sobre ele impendem, 

ter de optar pelo cumprimento de um deles em detrimento do outro. No caso nao 

se trata de um direito de necessidade, por estarmos perante uma colisado de dois 

deveres de agir de natureza diferente, um dever contratual e outro legal, nomeada- 

mente o dever de pagar salarios e aos fornecedores e o dever entregar ao Estado 

os valores recebidos a titulo de retencao na fonte. 

O agente agira a coberto desta causa de justificagao de conflito de deveres, se optar 

pelo cumprimento do dever mais valioso, no caso de ser possivel hierarquizar os 

deveres em confronto por referéncia aos bens juridicos protegidos e a importancia 

que aqueles deveres assumem para a pessoa que vinculam*® e o prejuizo que advira 
do seu incumprimento para as esferas juridicas potencialmente afectadas. A exclu- 
sao da ilicitude por conflito de deveres depende possibilidade de afirmar que cum- 

priu o dever de valor pelo menos igual ao que sacrificou. O s6cio-gerente invocou 

ter agido ao abrigo de um estado de necessidade, incumprindo a obriga¢ao tribu- 

taria pela preméncia das obriga¢Ges sociais. 

  

8 Acerca deste tema, TAIPA DE CARVALHO, Américo, Direito Penal, p. 222 ss, Ob. Cit., P. 5 do presente 

artigo; e TESAURO, Francesco, I[stituzioni di Diritto Tributario, ¥ ed., Torino, UTET, 2006, XVI, pp. 

65 ss. : 

“4 Nos casos em que nfo é possivel estabelecer essa hierarquizacdo, o agente pode eleger o cumpri- 

mento de qualquer um desses deveres e, cumprindo-o, fica afastada a ilicitude da sua conduta ao pre- 

terir 0 outro dever conflituante. Neste sentido, Lopes DE Sousa, Jorge/SIMAS SANTOS, Manuel, Regime 

Geral das Infraccées Tributarias Anotado, 2* ed., Areas, Lisboa, 2010, pp. 132 ss. 

* Acerca desta questo, MARQUES, Paulo, “A responsabilidade tributaria e sancionatéria da entidade 

empregadora pela falta de entrega das retengdes na fonte de IRS e das contribuicdes para a seguranca 

social dos trabalhadores ”, In, Para Jorge Leite, Coimbra Editora, Lisboa, 2014, pp. 299-318. Para 

um maior aprofundamento, MaRQues, Paulo, Crime de Abuso de Confianga Fiscal: problemas do 

actual direito penal tributario, 2° ed., Coimbra Editora, Lisboa, 2012, pp. 123 ss.



175 

LLR, LVI, 2016/2, 167-193 

De acordo com 0 n.° 1 do artigo 35.° do Codigo Penal, age em estado de necessidade 

desculpante, sem culpa, quem praticar um facto ilicito adequado a afastar um perigo 

actual, e nado removivel de outro modo, que ameace a vida, a integridade fisica, a 

honra ou a liberdade do agente ou de terceiro, quando n&o for razoavel exigir-lhe, 

segundo as circunstancias do caso, um comportamento diferente. Contudo, é assente 

na Jurisprudéncia e na Doutrina*, que esta norma reporta-se tao-s6 4 defesa de bens 
juridicos eminentemente pessoais, do agente ou de terceiro, e exige que o perigo”’ 

que ameaga bens dessa natureza seja actual**, que a conduta adoptada pelo agente 
seja o unico modo de o remover, e que, segundo as circunstancias do caso, nao seja 

razoavel exigir-lhe comportamento diferente. Apesar de a obrigacao de entregar os 

impostos ao Estado ser uma obrigagao legal’, de natureza diferente da obrigacado de 
pagar os salarios aos trabalhadores ou da obrigacao de pagamento das despesas cor- 

rentes duma empresa, nao significa que em concreto nao possam entrar em conflito. 

Para os casos em que nao esteja em causa nenhum bem juridico de natureza emi- 

nentemente pessoal”, dispde o n.° 2 do artigo 35.° do Cédigo Penal e se verificarem 
os restantes pressupostos atras mencionados, pode a pena ser especialmente ate- 

nuada ou, excepcionalmente, o agente ser dispensado de pena, ou seja, a defesa de 

bens ou interesses juridicos que nao os indicados no n.° 1 do mesmo preceito, ainda 

que verificados os requisitos exigidos por esta norma, ndo afasta®! a culpa do 

agente, constituindo uma mera circunstancia passivel de atenuar especialmente a 

pena ou, em casos excepcionais, fundamento para que esta seja dispensada. 

3. A Responsabilidade da Pessoa Colectiva como Substituto Tributario 

Em matéria de retengdes na fonte*’, o substituto tributario™’ tem a obrigagao de pro- 
ceder a retengao e a entrega do respectivo montante nos termos dos artigos e no prazo 
  

“© Cfr. MEIRELES DA CuNHA, Tania S. P. R., Da Responsabilidade dos Gestores de Sociedades perante os 

Credores Sociais: a culpa nas responsabilidades civil e tributaria, Almedina, Coimbra, 2004, pp. 72 ss. 

*? Sobre a aplicabilidade do artigo 35.° do Cédigo Penal no Direito Fiscal, FERNANDES DE OLIVEIRA, 
Anténio, A Legitimidade do Planeamento Fiscal: as clausulas gerais anti-abuso e os conflitos de 
interesse, Coimbra Editora, Lisboa,2009, pp. 211 ss. 

8 Ibidem. 

” Também neste sentido, PEREZ Royo, Fernando Derecho financiero y tributari: parte general, Cizur 

menor, Aranzadi, Thomson, Civitas, 2006, pp. 78 ss. 

*” Sobre esta questao, TAIPA DE CARVALHO, Américo, Direito Penal, Ob. Cit., pp. 223 ss. 

*! Neste sentido, FERNANDES DE OLIVEIRA, Antonio, A Legitimidade do Planeamento Fiscal: as cldu- 
sulas gerais anti-abuso e os conflitos de interesse, Coimbra Editora, Lisboa,2009, pp. 201 ss. 

2 Sobre esta matéria, MARTIN QUERALT, Juan/LOZANO SERRANO, Carmelo/POVEDA BLANCO, Fran- 

cisco, Derecho tributario, 11* ed., Cizur Menor, Thomson e Aranzadi, 2006, pp. 67 ss. 

‘3 Com um maior aprofundamento, Martinez LAGo, Miguel Angel/Garcia De LA Mora, Leonardo/FALCON 
Y TELLA, Ramon Lecciones de derecho financiero y tributario, 3* ed., Madrid, Tustel, 2006, p. 54 ss.
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legalmente previsto. A prestagao tributaria devida é fixada no quantitativo que resulta 

da subtrac¢ao das importancias deduzidas, ou seja, o saldo que resultar a favor da 

Administragao Tributaria. O substituto tributario™ assume parte ou a integralidade 
do cumprimento da obrigatoriedade fiscal (artigos 20.°ss. da Lei Geral Tributaria), 

sendo também sujeito passivo (n.°3 do artigo 18.° da Lei Geral Tributaria). 
O sécio-gerente, em nome da pessoa colectiva™’, apesar de ter procedido as opera- 

¢des de auto-liquidagao e entrega das respectivas declaragées, que consubstanciam 

os factos positivos necessarios ao preenchimento da previsao do tipo de ilicito, ao 

nao ter entregue as prestag6es tributarias a que estava obrigado no prazo fixado — 

facto negativo integrante do tipo — consuma-se 0 crime, por fic¢do legal®*, no termo 
deste prazo. O substituto tributario esta “inelutavelmente obrigado”’ a reter deter- 
minado montante de valores assumindo, necessariamente, uma responsabilidade 

fiscal e criminal” caso nao os venha a entregar por existir um abuso de confianga™® 

por parte do substituto dentro da sua relago juridica com o Estado e na confiancga 

que nele depositou para o exercicio do poder fiscal em seu nome. 

V. OS INTERESSES PROPRIOS DA PESSOA COLECTIVA 

4. A Necessidade de Pagamento de Salarios aos Trabalhadores e de Dividas 

aos Fornecedores como Causa de Justificacaéo? 

O mecanismo da substituicao tributaria trata-se de um instrumento legal*® de or- 

ganiza¢do da forma de obtengio de receita por parte do Estado, e nao consubstan- 

  

Acerca do funcionamento deste regime, SALDANHA SANCHES, J.L./TABORDA DA GAMA, Joao Audi- 

¢ao-participagdo-fundamentagao: a co-responsabilizacdo do sujeito passivo na decisao tributaria, 
Coimbra Editora, Lisboa, 2006, pp. 43 ss. 

* Estamos perante um facto realizado em nome da pessoa colectiva quando se trate de uma infracc4o 

funcional praticada no exercicio e em conexdo com as fungdées que o agente foi investido pela pessoa 

colectiva e que o habilitaram para a comissao do ilicito, neste sentido Vide, Brito, Teresa Quintela 

de, “Responsabilidade criminal de entes colectivos. Algumas questées em torno da interpretagao do 

artigo 11.° do Cédigo Penal”, Revista Portuguesa de Ciéncia Criminal, Ano 20, n.° 1, Janeiro-Margo, 
Coimbra Editora, Lisboa, 2010, pp. 41-71. 

‘6 In, Acrdao do Tribunal da Relacio de Evora, Processo n.° 81/12.4IDEVR.E1, de 20-05-2014, en- 

derego cit., disponivel no DGSI. 

°? SALDANHA SANCHES, J.L.,/TABORDA Da GAMA, Joao Audi¢do-participacdo-fundamentacdo: a 

co-responsabilizagao do sujeito passivo na decisdo tributaria, Coimbra Editora, Lisboa, 2006, pp. 43 ss. 

8 Ibidem. 

» O tinico adequado ao “moderno” sistema fiscal. Neste sentido, SALDANHA SANCHES, J.L./TABORDA DA 

GAMA, Joao Audi¢gao-participagdo-fundamentagdo, Ob. Cit., pp. 43 ss.
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cia, de todo, uma op¢ao por parte dos entes colectivos ou dos seus administradores 

ou gerentes. Por motivos organizativos, e de eficiéncia, cabe aos préprios entes 

colectivos a responsabilidade de fazer as correspondentes dedugées e entrega-las 

ao Estado. Apesar de ser assente que as sociedades norteiam 0 seu comportamento 

tendo em vista a maximizacio da rendibilidade da sua actividade™, os “encargos” 

com os impostos séo um imperativo legal, que deve ser considerado na indisponi- 

bilidade e fora do 4mbito dos poderes de gestao dos administradores. Dentro destes 

poderes, apenas se devem considerar outros encargos que n&o os tributarios, sus- 

ceptiveis de diminuir ou impedir o apuramento de lucros*". 

O interesse social tal como o interesse tributario nio podem, evidentemente, ser ab- 

solutos™, estando condicionados por inumeros interesses igualmente legitimos®. Um 

dos limites extrinsecos ao interesse social é 0 interesse tributario, que inclui 0 direito 

de cobrar impostos e o dever de os pagar. Acrescenta-se ainda, estar legalmente pre- 

visto que 0 incumprimento das obrigagées tributarias leva 4 uma responsabilidade 

penal do ente colectivo, e até pode haver lugar a uma responsabilidade subsidiaria do 

administrador para com o Estado, nos termos do artigo 24.° da Lei Geral Tributaria, 

sendo uma forma de assegurar o cumprimento “‘voluntario” e espontaéneo®™ da lei fiscal. 

Torna-se, assim, indiscutivel que, em abstracto, o interesse social acaba onde comeca 

oO interesse tributario. Contudo, em concreto, podem verificar-se circunstancias em 

que esta regra se inverta, podendo existir deveres em confronto que justifiquem uma 

limitagdo da prossecuc4o do interesse tributario em prol do interesse social. 

  

° Trata-se, portanto, de uma situagao distinta, o dever de prossecugdo do interesse social que autoriza 

o principio do “fair warning” que condiciona o raio de acgao do interesse tributario enquanto limite 

extrinseco ao interesse social, ao permitir que seja adoptada uma posigao interpretativa da lei fiscal, 

de entre as varias razoavelmente admissiveis, e que importe uma menor afectagao do patrimoénio so- 

cial. Em caso de risco sério de insuficiéncia financeira da sociedade, impeditivo da satisfagao das 

suas dividas tributarias, existem mecanismos legais préprios, como por exemplo, a possibilidade de 

se apresentar a insolvéncia. Neste sentido, FERNANDES DE OLIVEIRA, Antonio, A Legitimidade do 

Planeamento Fiscal: as clausulas gerais anti-abuso e os conflitos de interesse, Coimbra Editora, 

Lisboa,2009, pp. 211 ss, 209 ss e 11 ss. 

6! Nomeadamente, os encargos financeiros gerais da pessoa colectiva como juros, negécios da em- 

presa, encargos com prestadores de servigos, encargos com pessoal e encargos com a remuneragao 

da propria administragdo. Exemplos de, FERNANDES De OLIVEIRA, Antonio, A Legitimidade do Pla- 

neamento Fiscal, pp. 12 ss, Ob. Cit., p. 10. 
6 In, Acérdao do Tribunal da Relacdo de Evora, Processo n.° 81/12.4IDEVR.E1, de 20-05-2014, en- 

dereco cit., disponivel no DGSI. 
63 Neste sentido, FERNANDES DE OLIvEIRA, Antonio, A Legitimidade do Planeamento Fiscal, Ob. Cit., 

pp. 211 ss; e pp. 209 ss. 

64 Sobre esta matéria, Vide, Aires DE Sousa, Susana, Os Crimes Fiscais: andalise dogmatica e reflexdo 

sobre a legitimidade do discurso criminalizador, Coimbra Editora, Lisboa, 2006, pp. 34 ss.
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5, A Posicdo Adoptada pelo Acordao do Tribunal da Relacdo de Evora, Proc. 

81/12.4IDEVR.E1 de 20-05-2014 

O Tribunal da Relacao de Evora nao deu provimento ao recurso® e confirmou a 

condenacao do sdcio-gerente, considerando que este cometera um crime de abuso 
de confianga fiscal, ao néo entregar atempadamente ao Estado 0 imposto que reti- 

vera das remuneragGes pagas aos seus trabalhadores e as rendas pagas ao senhorio, 

independentemente das raz6es que o tinham levado a adoptar esse comportamento. 

Foi manifestamente criticado, pelo Tribunal, o facto de o sécio-gerente da pessoa 

colectiva, so em sede de recurso, apresentar como fundamento de tal comporta- 

mento tipico, as dificuldades de tesouraria e a necessidade de garantir o pagamento 

de salarios e de dividas, aos fornecedores. S6 em recurso® foi alegada que a ac- 

tuacao foi devida ao quadro de dificuldades financeiras inviabilizantes do cumpri- 

mento das obrigagées fiscais, que seriam circunstancias a relevar, nao ao nivel do 

dolo (dolo do tipo) mas ao nivel da culpa, nada tendo a ver com as componentes 

volitiva e intelectual do dolo. 
O Tribunal da Relagao de Evora decidiu que tais alegacdes nao integram a matéria 
de facto provada e nfo foram sequer trazidas a discussao da causa em julgamento, 

mostrando-se definitivamente estabilizada a matéria de facto descrita na sentenga, 

sendo estas que delimitam o recurso conforme os n.° 3 e 4 do artigo 412.° Cédigo 
de Processo Penal®’. Tais quest6es, nao poderiam por isso ser conhecidas pelo Tri- 

bunal para que se recorre, porquanto ambas implicariam uma alteracgado a matéria 
de facto dada como provada. No primeiro caso, que nfo se desse como provado 

que 0 recorrente agiu com dolo®, no segundo, que se dessem como provados factos 
que permitam concluir pela actuagéo no 4mbito de um conflito de deveres®. 

  

65 In, Acérdao do Tribunal da Relacdio de Evora, Processo n.° 81/12.4IDEVR.E1, de 20-05-2014, en- 

dereco cit., disponivel no DGSI. 
* A este respeito, o Tribunal da Relagao de Evora considerou que nao configura insuficiéncia da ma- 

téria de facto provada para a decisao (vicio do artigo 410.° do Codigo de Processo Penal) a circuns- 

tancia das razdes do arguido nao terem integrado o tema da prova, quando esses factos foram 

invocados apenas em recurso, nao o tendo sido anteriormente, nem na contestagdo, nem no julga- 

mento. Jn, Acordao do Tribunal da Relagiio de Evora, Processo n.° 81/12.4IDEVR.E1, de 20-05-2014, 

endere¢o cit., disponivel no DGSI. 

7 As conclusdes delimitam o 4mbito do recurso e, havendo questées discutidas na motivagao, mas 

nao resumidas nas conclusées, elas ndo integram o objecto do recurso e, por isso, nado podem ser co- 

nhecidas pelo tribunal de recurso. 
68 In, Acordao do Tribunal da Relacado de Evora, Processo n.° 81/12.4IDEVR.E1, de 20-05-2014, en- 

dereco cit., disponivel no DGSI. 

 O sdécio-gerente nao recorreu da matéria de fato dada como provada, ou pelo menos, nao o fez nos 

termos legais, pelo que nao pode tal pretensao ser apreciada.
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Mesmo quanto ao facto do imposto retido ter sido utilizado para pagamento de di- 
vidas da empresa, o Tribunal entendeu nao ser fundamento de justificacgao. Assim, 

a utilizagao das verbas devidas ao Estado para pagamento de outras despesas da 

sociedade, no caso, os salarios de trabalhadores, nao permite afastar a ilicitude do 

comportamento. 

VI. O CONFLITO DE DEVERES COMO CAUSA DE JUSTIFICACAO? 

Um auténtico conflito de deveres é susceptivel de conduzir a justificagao, apenas 

quando na situagao colidem distintos deveres de acc&o, dos quais so um pode ser 

cumprido”. Neste caso, é considerado justificado o facto correspondente ao cum- 

primento de um dos deveres em coliséo, mesmo a custa de deixar o outro incum- 

prido, suposto que o valor do dever cumprido seja, pelo menos, igual ou superior 

ao daquele que se sacrifica’'. A afligéo psiquica” criada no gerente da pessoa 
colectiva, pela dificil situagao econdmica em que esta se encontra, quando con- 

frontado com 0 nao pagamento dos salarios aos seus trabalhadores e aos seus 

fornecedores e com 0 encerramento da empresa colectiva, pode tornar no exigivel 

nas circunstancias um comportamento conforme a norma juridico-penal. Os inte- 

resses de terceiro”, e nado proprios, que se procuraram preservar com o incumpri- 

mento da obrigagao de entregar ao Estado tais quantias, como por exemplo, postos 

de trabalho, sustento das familias, pagamento aos fornecedores, pode permitir afir- 

mar que o gerente da pessoa colectiva e esta cumpriram um dever pelo menos igual 

” Distinto de uma situagao de colisdo de bens ou interesses que deve ser decidida segundo o art. 34.° 

do Cédigo Penal e a teoria do estado de necessidade justificante, em que um dever de accAo entra 

em contradi¢ao com o dever geral de nao ingeréncia em bens juridicos alheios. Jn, FIGUEIREDO Dias, 

Jorge, Direito Penal, Parte Geral, Questées Fundamentais, A Doutrina Geral do Crime, Tomo I, 
Coimbra Editora, Lisboa, pub. 2001, reimp. 2004, pp. 437 ss. 
1! Ibidem. 

” Neste sentido, FERNANDES DE OLIVEIRA, Antonio, A Legitimidade do Planeamento Fiscal: as cldusulas 

gerais anti-abuso e os conflitos de interesse, Coimbra Editora, Lisboa,2009, pp. 211 ss; pp. 209 ss. 

? O facto de se exigir tratar-se de interesses de terceiros e nao préprios dos administradores, nado se 

trata de elevar as exigéncias para a exclusdo da ilicitude do facto colectivo, em nome de uma pretensa 

superior capacidade prestativa do ente, porque os contributos individuais tipicos ou atipicos que com- 

poem aquele facto logo implicam recurso as estruturas, aos meios e modos de procedimento da pro- 

pria pessoa juridica, ou seja, os contributos individuais para o facto colectivo, sfo ja, manifestagao 
da identidade e do poder colectivos. A justificagio do facto tipico individual, que integra o facto 

tipico colectivo, beneficia em principio a pessoa juridica. Ja a negacao da justificagdo do facto tipico 
individual por razdes objectivas implica a negacéo da justificagao do facto colectivo pelas mesmas 

razdes. Neste sentido, QUINTELA DE BriTO, Teresa, “Jmputacdo, justificagdo e desculpa do facto da 

pessoa colectiva” para 0 Curso de Outono Direito Penal das Pessoas Colectivas, Ob. Cit.
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aquele que sacrificaram, dada a especial adstringéncia e proximidade dos deveres 
de manter a empresa a laborar, de pagar salarios e fornecimentos. 
O que possibilitaria a aplicagéo da causa de justificagéo do conflito de deveres, 

embora nao do estado de necessidade justificante”, por auséncia da sensivel supe- 
rioridade dos interesses salvaguardados, face aos sacrificados. No caso concreto, 

apesar de serem invocadas “‘dificuldades financeiras” nao foi provado a existéncia 

simultanea de nenhum destes deveres fundamentais para os trabalhadores e para a 

empresa. O que neste caso foi demonstrado, quer da parte da pessoa colectiva ar- 
guida, quer do seu sécio-gerente, foi uma invocagao desenfreada de desculpas in- 

coerentes, evidenciando-se nao apenas um comportamento censuravel para a 

salvarguarda de um interesse proprio, e pela existéncia de dolo por parte de cada 

um dos arguidos, que nao tinham, em concreto, qualquer justificagao legitima, para 

se exonerar da sua responsabilidade como substitutos tributarios, ao nao efectuar 
a entrega dos montantes retidos ao Estado. 

6. A (Ir)relevancia do Conflito de Deveres na Ilicitude 

O tipo de crime de abuso de confianga fiscal esta preenchido” quando nfo seja en- 

tregue, total ou parcialmente, ao Estado o imposto retido e que este seja de valor 

superior a €7.500, devendo existir independentemente das razées que possam ter 
levado o contribuinte a adoptar esse comportamento. Nao deve ser confundido o 

dolo’® com os motivos” que levaram 4 pratica do ilicito. 

  

Durante muito tempo, a doutrina penal, nado assumia “a especificidade e relativa autonomia” do con- 
flito de deveres, perante a teoria do estado de necessidade justificante, sendo que aquele, tradicional- 

mente, se reconduziria, na sua figuragao juridico-penal, a um conflito de bens ou interesses cuja solugao 

deveria, ter termos de justificagao, correr em paralelo com a do direito de necessidade. Hoje, diferen- 

temente, a colisdo de deveres assume especificidades decisivas em termos de solugao de conflito, que 
o autonomizam face ao direito de necessidade, nomeadamente, pela regulamentacao autonoma de cada 

figura. Com um maior desenvolvimento, FIGUEIREDO Dias, Jorge, Direito Penal,Ob. Cit., pp. 437 ss. 

> AIRES DE Sousa, Susana, Os crimes fiscais: andlise dogmatica e reflexdo sobre a legitimidade do dis- 

curso criminalizador, Lisboa, Coimbra Editora, 2006, P. 41 ss; TESAURO, Francesco, /stituzioni di diritto 

tributario, 9* ed., Torino, UTET, 2006, XVI; PEREZ Royo, Fernando Derecho financiero y tributari: 

parte general, Cizur menor, Aranzadi, Thomson, Civitas, 2006; GONZALEZ GARCIA, Eusebio (dir.); VILAR 

Mayer, Pollyana (coord.), Barcelona, Temas actuales de derecho tributario, Bosch, 2005, pp. 62 ss. 

© No crime de abuso de confianga fiscal tem de existir uma culpa dolosa que justifique em definitivo 

a puni¢do do agente. O dolo consiste na verificagao no facto de uma vontade dirigida a sua realizagao, 

consubstanciando 0 elemento volitivo do dolo do tipo que pode assumir matrizes diversas. 

” Nao é suficiente o conhecimento ou previsao das circunstancias de facto e do decurso do acontecimento 
estes nao podem, por si sd, indiciar a contrariedade ou indiferenga manifestada pelo agente no sei facto. 

Tem de existir uma culpa dolosa. FIGUEIREDO D1As, Jorge, Direito Penal, Parte Geral, Ob. Cit., pp. 437 ss.
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Segundo TaiPA DE CARVALHO” n&o pode, sem mais, negar-se a existéncia de um 
verdadeiro conflito de deveres, e eventual exclusao da ilicitude penal, na hipdtese 

em que 0 empregador, na impossibilidade de pagar os salarios e os impostos, cum- 

pre o dever juridico-laboral de detrimento do dever juridico-penal fiscal”. 

Num prisma diverso, tem sido entendimento pacifico da Jurisprudéncia” que o con- 

flito de deveres, como causa de exclusfo da ilicitude, nao ¢ aqui aplicavel porque o 

dever de pagar os impostos, enquanto dever social e veiculo de redistribuigao de ri- 

queza, se sobrepde ao dever de pagar os vencimentos e aos fornecedores das em- 

presas, para as manter a laborar. No Acordao em analise, nao so ndéo se deu como 

provado que a nao entrega do imposto foi alegadamente devida pela necessidade 

do socio-gerente de se ver obrigado a afectar tal valor ao pagamento de necessidades 

da empresa, mas de acordo com este entendimento, tal motivagao ou qualquer outra, 

nao afasta o dolo, relevando apenas para a medida concreta da pena. 

7. O Reflexo do Conflito de Deveres na Culpa 

A questao da afecta¢ao das verbas devidas ao Estado ao pagamento de outras des- 

pesas da sociedade, designadamente salarios de trabalhadores, nao releva ao nivel 

da ilicitude mas pode relevar ao nivel da culpa,® ja que as finalidades ou motivos 

do agente interessam ao juizo da culpa. Os fins ou motivos do agente do crime, os 

sentimentos manifestados no facto, as suas concretas razdes, interessam sempre 

ao juizo da culpa e nado podem ser excluidos do julgamento e da sentenga. 

A afectacao ilicita de verbas destinadas ao Estado ao pagamento de salarios de traba- 

Ihadores ou a outras dividas da sociedade interessa ao juizo de culpa, podendo cons- 

tituir atenuante, ou mesmo, e so em determinadas situac¢6es extremas ou casos-limite, 

  

8 Perfilhando este entendimento, TalrA DE CARVALHO, Américo, Direito Penal,Ob. Cit., pp. 222 ss. 

” Neste sentido, FERNANDES DE OLIVEIRA, Antonio, A Legitimidade do Planeamento Fiscal, Ob. Cit., 
pp. 211 ss, pp. 209 ss. 

*0 A culpa da pessoa juridica afere-se pela existéncia de um dever de desenvolvimento da sua actividade 

com as exigéncias juridico-penais; da expressao de um posicionamento de contrariedade ou indiferenca 

(culpa dolosa), ou apenas de descuido ou leviandade (culpa negligente), face ao dever-ser juridico-penal; 
e de um posicionamento que se documenta no facto, logo por via da exigéncia de que o mesmo tenha 
sido “cometido” em nome e no interesse colectivo n.°2 do artigo 11.° do Codigo Penal, contrariamente 
ao poder-dever da colectividade de se organizar, funcionar e vigiar de forma a evitar a pratica do crime 
n.°6 do artigo 11.° do Codigo Penal. QUINTELA DE Briro, Teresa, “Compliance, Cultura Corporativa e 

Culpa da Pessoa Juridica. Transformagao, Fusao e Ciséo: Responsabilidade Penal do Ente Colectivo”, 
In, I Curso de Pés-Graduagado sobre Law Enforcement, Compliance e Direito Penal nas actividades 
bancaria, financeira — Papel e responsabilidades das autoridades independentes das empresas e dos 

seus dirigentes, Centro de Investigagao do Instituto de Direito Penal e Ciéncias Criminais (CIDPCC), 
2015-2016, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, pp. 23 ss.
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configurar um conflito de deveres desculpante®!. Mas, para que tal aconteca, as razdes 
e justificagdes do contribuinte terdio de ser por este alegadas, e posteriormente prova- 

das, antes da sua condenagao, nfo podendo sé-lo apenas em sede de recurso. 

No caso do Acordao em andlise*’, a sociedade arguida efectuou por sua iniciativa 
varios contactos com 0 servic¢o de finangas, no sentido de proceder ao pagamento da 

divida em prestagdes. Contudo, 0 sdcio-gerente integrou a quantia em dinheiro retida 

no patrim6nio da pessoa colectiva, sabendo que nao lhe pertencia e que a devia en- 

tregar ao Estado, causando um desfalque patrimonial 4 Administragao Tributaria. 

O abuso de confianga fiscal € um crime doloso, devendo o dolo abranger todos os 

elementos do tipo objectivo de ilicito, bastando o dolo genérico®*, em qualquer 

uma das modalidades do artigo 14.° do Cédigo Penal. O sécio gerente sabia e que- 

ria todos os actos que objectivamente praticou™. Agiu, pois, com dolo do tipo. O 

tipo de ilicito encontra-se preenchido também na sua componente subjectiva. 

8. O Pagamento Tardio da Divida Tributdria e a sua Irrelevancia para a Con- 

verso do Ilicito 

O tipo de crime de abuso de confianga fiscal esta preenchido quando nao seja entregue, 

total ou parcialmente, ao Estado o imposto retido e que este seja de valor superior a 

€7.500, conforme o n.° | do artigo 105.° do Regime Geral das Infraccées Tributarias. 

Apos a notificagao da sentenga, a pessoa colectiva arguida procedeu ao pagamento® 

da quantia de €750,00, apenas se encontrando a quantia de €6.885,91, em divida. 

Contudo, o pagamento em causa ocorreu muito depois do momento da consumacao do 

crime, pelo que nunca teria a virtualidade de poder converter* o ilicito penal imputado 

em ilicito de mera ordenagao social. Seguindo este entendimento, a Relacdo entendeu 

  

*! Pois num direito penal do facto que é também o direito penal da culpa, a prevencado nao pode 
ocupar também o espaco que a culpa é reservado. 

®2 In, Acordao do Tribunal da Relacio de Evora, Processo n.° 81/12.4IDEVR.E1, de 20-05-2014, en- 

dereco cit., disponivel no DGSI. 

3 No dolo directo a direcg4o da vontade do agente para a realizacao do facto ilicito tipico é claramente 
manifestada, surgindo como o verdadeiro fim da sua conduta. No dolo eventual, a realizagdo do tipo 

objectivo de ilicito é representada pelo agente apenas como consequéncia possivel da sua conduta. 
FIGUEIREDO DiAs, Jorge, Direito Penal, Ob. Cit., pp. 337 ss. 

A proposito dos requisitos para a responsabilidade penal dos entes colectivos, BRITO, Teresa Quintela 

de, “Responsabilidade criminal de entes colectivos”, pp. 41-71, Ob Cit., p. 9. 

84 In, Acérdao do Tribunal da Relacdo de Evora, Processo n.° 81/12.4IDEVR.E1, de 20-05-2014, en- 

dereco cit., disponivel no DGSI. 

85 Salienta-se que nao foi feito o pagamento da totalidade da divida, mas da parcela necessdria para 
que deixasse de preencher 0 tipo de crime de abuso de confianga fiscal nos termos do n.° | do artigo 

105.° do Regime Geral das Infracgées Tributarias.
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que apesar do pagamento de parte da divida apds a consumacao do crime e a condena- 
¢4io, mesmo quando implique a redugao do valor em divida para um montante inferior 

a €7.500, no permite que o ilicito penal seja convertido em mera contraordenag¢ao. 

O limiar minimo de punicao*’, fronteira de relevancia tipica que integra 0 tipo de ilicito, 

é um elemento do tipo de ilicito que se considera realizado no caso, pois é irrelevante 

para esse efeito um pagamento parcial efectuado ja apds a consumacao do crime. O 

pagamento posterior apenas releva, nos casos a que se reporta 0 artigo 22.° do Regime 

Geral das Infraccées Tributarias, 0 que nao é 0 caso, primeiro porque a verdade tribu- 

taria nao foi reposta, e segundo, ainda que tivesse sido, tinha de o ser até a decisao final 

(o que aqui nao aconteceu) ou no prazo nela fixado, o que também nao aconteceu por 

nao ter sido fixado qualquer prazo. O pagamento efectuado pelo recorrente apenas teria 

relevancia para efeitos da medida da pena, se tivesse sido feito até a decisao final, feita 

a cabal prova, em sede de julgamento, que nio em sede de recurso™. 
A nao entrega de impostos para pagar salarios pode ser crime. No ambito da cri- 

minalidade tributaria, o pagamento parcial da divida fiscal j4 ap6s consumacao do 

crime nao releva para “conversao” do ilicito penal em ilicito de mera ordenagao 

social, sob pena de se promover a criacdo de um sentimento de impunidade face a 

violacao da lei fiscal ou de um habito de s6 se pagarem as dividas tributarias se 

forem “apanhados” e condenados pelo incumprimento das obrigagées fiscais. 

VII. POSICAO ADOPTADA 

i. O Incumprimento das Obrigagées Tributaérias como Insusceptivel de uma 

qualquer Causa de Justificac¢ao 

Os modernos sistemas fiscais*®? evoluiram no sentido de atribuir crescentemente 

responsabilidades aos proprios visados pela tributagdo, sendo a face mais visivel 

dessa transferéncia de responsabilidades, as obrigacdes declarativas e de autoli- 
  

86 In, Acordao do Tribunal da Relagio de Evora, Processo n.° 81/12.4IDEVR.E1, de 20-05-2014, en- 

derecgo cit., disponivel no DGSI. 

*? Com um maior aprofundamento, MARQUES, Paulo, “A responsabilidade tributaria e sancionatoria 

da entidade empregadora pela falta de entrega das retengdes na fonte de IRS e das contribui¢ées para 
a seguranga social dos trabalhadores”, In, Para Jorge Leite, Coimbra Editora, Lisboa 2014, pp. 

299-310. 
88 A lei define momentos proprios para a juncao de documentos e o Tribunal de recurso é uma ins- 
tancia de reapreciacao e nao de julgamento. Jn, Acordao do Tribunal da Relagao de Evora, Processo 

n.° 81/12.4IDEVR.E1, de 20-05-2014, enderego cit., disponivel no DGSI. 

8° Acerca desta matéria, SALDANHA SANCHES, J.L./TABORDA DA GAMA, Joao, Audigdo-participagdae- 

-fundamentagdo, pp. 47 ss, Ob. Cit.
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quidacao”’. Os administradores da pessoa colectiva, na qualidade de “guardiaes do 

interesse social’?! devem-lhe lealdade”. Contudo, em matéria tributaria, na reali- 

dade dos nossos dias, seria inimaginavel e incomportavel® que o Estado fosse res- 

ponsdvel por efectuar as retencdes na fonte, do salario de cada um dos 
trabalhadores, de todas as pessoas colectivas existentes. 

Em matéria tributaria, a margem de actuagao dos administradores ou gerentes do 
ente colectivo deve ser considerada limitada™, na medida em que nao existe qualquer 

margem de discricionariedade ou negociagao, sendo os critérios determinantes da 

obriga¢ao fiscal fixados por lei, néo estando dependentes de quaisquer outrosfacto- 

res”, sendo antes uma consequéncia directa do preenchimento dos pressupostos le- 

galmente previstos e que desencadeiam a tributacéo, num determinado montante, 

que tem de ser pago, obrigatoriamente, no prazo legalmente determinado. 

Entendemos que, em abstracto, o dever publico de pagar impostos reveste-se de 

uma importancia e hierarquia superior a quaisquer outras obrigacdes de caracter 

privado. Em conformidade como entendimento perfilhado pela Jurisprudéncia do 

STJ*, defendemos também que a obrigagao de entregar os impostos é uma obri- 

  

*” Trata-se de um modelo de organizagao dos elementos relevantes para a tributacdo, nao obstante o 

Estado reservar para si a “palavra final” mediante inspecc6es, fiscalizacdes, ou cruzamento de in- 

formagées. Para um maior aprofundamento, FERNANDES DE OLIveirA, Antonio, A Legitimidade do 

Planeamento Fiscal,Ob. Cit., pp. 193 ss e SALDANHA SANCHES, J.L./TABORDA DA GAMA, Joao, Au- 

di¢do-participacgado-fundamentagdao, Ob. Cit., pp. 67 ss, 

*! Expressdo de FERNANDES DE OLIVEIRA, Antonio, A Legitimidade do Planeamento Fiscal Ob. Cit., 

pp. 213 ss. 

*” Sendo responsaveis civilmente, se optarem de forma negligente por uma auto-aplicac4o da lei que 

desfavorece o interesse social ou por planeamento de negécios ou actividades de modo a desfavorecer 
fiscalmente a pessoa colectiva. 

* Por razOes praticas, cabe a cada um dos entes colectivos, a tarefa de efectuar as retengdes na fonte 
dos salarios dos respectivos trabalhadores. 

** Nao se trata aqui da defesa de uma proibicfo as empresas de atenderem 4 carga fiscal aquando da 
ordenagao dos seus negocios, isto é, nado se esta a fazer referéncia aos comportamentos racionais de 

planeamento fiscal licito de actividades mentais e materiais dirigidas 4 minimizacdo dos encargos fis- 

cais, mas sim a de evitar uma “fuga” ou contorno dos mesmos, com vista a nao declarar os resultados 

da sua actividade, em violagao da lei fiscal, num comportamento de evasao ou fraude fiscal. Também 

neste sentido, FERNANDES De OLIVEIRA, Antonio, A Legitimidade do Planeamento Fiscal,Ob. Cit., pp. 

13 ss Também sobre esta questao, JINYAN LI, “Economic Substance: Drawing the Line Between Le- 

gitimate Tax Minimization and Abusive Tax Avoidance”, Jn, Canadian Tax Journal / Revue Fiscale 

Canadienne, Vol. 54, n.° 1, 2006, Canadian Tax Foundation / Fondation Canadienne de Fiscalité, pp. 

51 ss, disponivel em: https://apps.osgoode. yorku.ca/osgmedia.nsf/0/8FFF49C949FD514E8525 71 
CE0057207B/$FILE/06ctj1-lio20economic%20substance.pdf 

°> Como por exemplo, factores de mercado ou outros factores relativos ao préprio ente, estranhos 

aos pressupostos de tributagao. 

© Tapa DE CARVALHO, Américo, O Crime de Abuso de Confianca Fiscal, Ob. Cit., pp. 68 ss.
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gacdo legal, cuja violacéo, por estar em causa um dos mais relevantes interesses”’ 
do Estado — 0 da cobranca de impostos.”* Diferentemente, a obrigacao de pagar os 

salarios aos trabalhadores ou o pagamento das despesas correntes da empresa, tem 
uma natureza meramente contratual, pelo que perante um eventual conflito destes 

interesses”, o interesse do Estado deve ser considerado, por regra, a um nivel muito 

superior!” que o interesse dos administradores ou gerentes em pagar os salarios 

aos trabalhadores e viabilizar a manutencdo da entidade colectiva. 

Nao obstante a relevancia dos salarios, pelas sérias consequéncias'”! advenientes do 
seu nfo pagamento para os trabalhadores, para as suas familias e para a sociedade, 

ainda assim, os interesses constitucionalmente garantidos de um grupo nao podem 

sobrepor-se aos interesses de toda a comunidade'” garantidos também pela Consti- 

tuigao. Ora, visando o sistema fiscal a reparticAo justa dos rendimentos e da riqueza, 

a diminuigdo das desigualdades, a igualdade dos cidadaos e a justi¢a social, nao se 
deve admitir, sem mais, a verificagéo de um conflito de deveres que seja causa de 
exclusao da ilicitude'™ conforme esta previsto no artigo 36.° do Cédigo Penal. 
  

*7 In, Acordao do Tribunal da Relacao de Evora, Processo n.° 81/12.4IDEVR.E1, de 20-05-2014, en- 

dereco cit., disponivel no DGSI. 

*® Neste sentido, MARQUES, Paulo, Crime de Abuso de Confianca Fiscal: problemas do actual direito 

penal tributario, 2" ed., Lisboa, Coimbra Editora, 2012, pp. 123 ss. 

® Sobre situagdes de conflito de interesses, aquando o cumprimento da obrigacao tributaria, FERNANDES 

DE OLIVEIRA, Antonio, A Legitimidade do Planeamento Fiscal, Ob. Cit., pp. 211 ss. 

100 Neste sentido, MARTIN QUERALT, Juan/LOZANO SERRANO, Carmelo/POVEDA BLANCO, Francisco, 

Derecho Tributario, 11° ed., Cizur Menor, Thomson e Aranzadi, 2006, pp. 56 ss. 

'0l Argumentos de FERNANDES DE OLIVEIRA, Antonio, A Legitimidade do Planeamento Fiscal, Ob. 

Cit., pp. 215 ss. 

10 Neste sentido, e entendendo que seria de valorizar uma atitude das administragées tributarias com 

o objectivo de difundir uma certa forma de perspectivar as relagdes entre o credor tributario e 0 con- 

tribuinte, no prisma de se tratarem de interesses contrapostos, pretende-se que o credor tributario 

seja visto pela empresa e respectiva administragdéo como mais um stakeholder, FERNANDES DE OLI- 
VEIRA, Anténio, A Legitimidade do Planeamento Fiscal, Ob. Cit., pp. 210 ss. 

'3 A Jurisprudéncia maioritaria defende a natureza absoluta do dever de cumprimento das obrigacgées 

fiscais. Tomem-se como exemplos os seguintes Acordaos entre 1997 e 2016: 

O Acordao do Tribunal da Relacao de Evora, Processo n.° 98/10.3IDSTB.E1 , de 07-06-2016, no sentido 

de que é “praticamente unanime a posicao de rejeicgdo jurisprudencial da tese de que o pagamento de 

salarios deva prevalecer sobre 0 pagamento de impostos.” E referido que a posicao jurisprudencial 

maioritaria assenta na aceitacao de que esse conflito de deveres existe e que prevalece a obrigacado 

fiscal. Entendeu-se que nao sé nao ha conflito de deveres relevante, como também se olvidam outros 

deveres. Em presenga de conflito de deveres — por um lado, o de pagar salarios e a fornecedores, por 

outro, o de pagar os impostos, a prevaléncia deve ser conferida ao cumprimento das obrigag6es fiscais, 

de natureza legal, em detrimento desses deveres de ordem contratual, com fundamento que o pagamento 

dos impostos visa fazer face necessidades globais da comunidade, a uma reparticao justa dos rendi- 

mentos e da riqueza, 4 diminuigdo das desigualdades e 4 promogao da justica social, a obrigagao de 

pagar os impostos devidos ao Estado esta a um nivel superior da obrigagao de pagamento dos salarios
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Defendemos, por isso, em nome dos principios da presungao de inocéncia!™, da 

legalidade'®, da igualdade’™ e da proporcionalidade’”, face aos demais tipos pe- 
nais'®, a interpretacéo da norma do n.°1 do artigo 105.° do Regime Geral das In- 

  

devidos aos trabalhadores. Desta forma, os deveres nao estaéo em conflito na estrita medida em que 

devem ser ambos cumpridos e em simultaneo, o dever de pagar salarios e o dever de pagar impostos. 
Disponivel em: http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005 f080b/e4298712b82970 

£280257fdb00572c34?OpenDocument&ExpandSection=1,2,3,4,5.6,7 

Do Tribunal da Relacio de Evora provém ainda varios Acérdios recentes nos quais se segue exac- 
tamente 0 mesmo entendimento, nomeadamente, Processo n.° 1153/12.0TASTR.E1 de 12-04-2016; 

Processo n.° 20/12.2IDSTR.E1 de 26-04-2016; e Processo n.° 295/11.4TDFAR.E1 de 30-06-2015. 

Também neste sentido, o Acordao do Tribunal da Relac&o de Guimaraes, Processo n.° 285/11.7IDBRG.G1, 

de 04-02-2013 segundo 0 qual a obrigacéio de entregar os impostos ao Estado é uma obrigagao legal, mais 
relevante que a obrigacao de pagar os salarios aos trabalhadores ou que o pagamento das despesas correntes 

duma empresa. Por outro lado, a norma do n.° 1 do artigo 35.° do Cédigo Penal reporta-se unicamente a 

defesa de bens juridicos eminentemente pessoais. Mesmo estando em causa bens ou interesses juridicos 

de outra natureza n.°2 do artigo 35.° do Cédigo Penal, a verificagao dos requisitos daquela norma nao 
afasta a culpa do agente, apenas pode constituir uma mera circunstancia passivel de atenuar especialmente 

a pena ou, em casos excepcionais, de ser fundamento para que esta seja dispensada. Disponivel em: 

http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/c7b11687bdc7 fe0f80257b 1 £00534 

ba2?OpenDocument. 

O Acordao do Supremo Tribunal de Justiga, Processo n.° 02P3723, de 18/6/2002, segundo o qual 

nao se pode admitir como valida a justificacgéo de que o dinheiro foi aplicado no pagamento de sala- 
rios, ou no pagamento de matérias-primas necessarias 4 laboracgao da empresa porque a obrigacao 

de pagar impostos é uma imposic4o legal e encontra-se num plano superior a obrigagao de cumprir 

os contratos. Disponivel em: http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/clc77 

f0f7132dbee80256d6a002b125b? OpenDocument. 

No mesmo sentido, o Acérdaos do Supremo Tribunal de Justiga, Processo n.° 96P982, de 15/01/1997, 

segundo o qual a obrigacao de pagamento do IVA é uma obrigac4o legal e, assim, superior ao dever de 
manter uma empresa com os pagamentos em dia, pelo que este possivel conflito de deveres nado é causa 

exclusiva da culpa. Disponivel em: http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003 fa8 14/ 

d19c5bb151db9e96802568fc003b2606?OpenDocument 
Conexo a esta tematica, existe um Acérdao Uniformizador de Jurisprudéncia n.° 8/2012 do Supremo Tri- 

bunal de Justica que faz uma abordagem diferente na sua fundamentagao e que obriga a que se facga, em 
sede de decis4o, um juizo de prognose do julgador que tem de aquilatar se o condenado esta em condi¢des 

de proceder ao pagamento da prestagAo tributaria, durante o periodo da suspensao de execugao da pena, 

e, estando, condicionar tal suspensdo a esse pagamento. Em nome do principio da igualdade, nao tendo o 

condenado condicées para pagar a prestacfo tributaria, mas reunindo os demais requisitos para a suspensao 
de execuco da pena, a mesma seja suspensa, sob pena de configurar uma verdadeira “‘prisdo por dividas 

ao Estado”. Disponivel em: https://dre. lication/dir/pdf1sdip/2012/1 (0598506019. 
14 Consagrado no n.°2 do artigo 32.° da Constituigdo da Republica Portuguesa. 
'05 Previsto nos artigos 3.° e 29.° da Constituigao da Republica Portuguesa. 
106 Consagrado artigo 13.° da Constituigao da Republica Portuguesa. Ja que no conflito de deveres 
trata-se de justificar um incumprimento de um dos deveres e nao de exonerar o agente do seu in- 

cumprimento. 

'07 Previsto no n.°2 artigo 18.° da Constituigao da Republica Portuguesa. 

 



187 

LLR, LVII, 2016/2, 167-193 

fracgdes Tributarias, no sentido de nao se vedar a aplicagdo das causas de exclusao 

da ilicitude e da culpa no incumprimento de obrigagées tributarias, nos casos em 
que os gerentes ou administradores da pessoa colectiva, alegam nao poder cumprir 

duas obrigacdes em concurso, optando pelo pagamento prioritario de outras dividas 

da pessoa colectiva, em detrimento do cumprimento das obrigacGes fiscais. A ob- 

rigacao de entregar os impostos ao Estado é uma obrigagao legal, decorrente do 

principio da “cooperagéo mitua”!” entre o ente colectivo e a Administragao Tri- 

butdria sendo, em abstracto, de valor hierarquicamente superior do que a obriga¢ao 

de pagar as despesas correntes da pessoa colectiva!!®, porque, no primeiro caso, 
estamos perante uma obrigagao legal, no segundo de uma obriga¢4o societaria ou 

contratual. 

Juntamente com FIGUEIREDO D1as!"!, entendemos so ser qualificavel como uma si- 

tuacdo de verdadeiro conflito de deveres, quando o agente nao ¢é livre de se imiscuir 
ou nao no conflito. Assim, quando de forma consciente e dolosa, o administrador 

no uso de uma posigao especial de vantagem que lhe foi investida pelo Estado, 

opta!!?, em violagaéo da confianca em si depositada, por alocar os montantes retidos 
para fins, por si, tidos como mais convenientes. Nestes casos, entendemos que em 

  

108 Sobre esta questéio, GONZALEZ GARCIA, Eusebio (dir.)/VILAR MAYER, Pollyana (coord.), Barcelona, Temas 

actuales de derecho tributario, Bosch, 2005, p. 231 ss e MARQUES, Paulo, Crime de abuso de confianca 

fiscal: problemas do actual direito penal tributario, 2° ed., Coimbra Editora, Lisboa, 2012, pp. 76 ss. 
109 MARQUES, Paulo, “A cooperagao do contribuinte no procedimento de inspecg¢ao tributaria e a prova 

em processo criminal fiscal ”, Jn, Separata da Revista Portuguesa de Contabilidade, Gionocar, Lisboa, 

Vol. 4, n° 014, 2014, pp. 303-323. 
0 Q estado de necessidade desculpante don.° | do artigo 35.° do Codigo Penal reporta-se unicamente 

a defesa de bens juridicos eminentemente pessoais. Estando em causa bens ou interesses juridicos de 
outra natureza (n.° 2), a verificag¢ao dos requisitos daquela norma nao afasta a culpa do agente, apenas 

pode constituir uma mera circunstancia passivel de atenuar especialmente a pena ou, em casos excep- 
cionais, de ser fundamento para que esta seja dispensada., /n, Acordao do Tribunal da Relacao de 

Guimaraes, Processo n.° 285/11.7IDBRG.G1, de 4-02-2013, disponivel em: http://www.dgsi.pt/ 

jtrg.nsf/86c25a698e4e7, 02579ec004d3832/c7b11687bde7 fe0f80257b 1 f00534ba2?OpenDocument. 

"l! Mesmo perante deveres iguais, ele deve pelo menos cumprir um deles sob pena do seu compor- 
tamento ser ilicito. Se com isto, ele torna impossivel o cumprimento de outro dever, em todo 0 caso, 

o seu comportamento porque correspondente a uma imposic¢ao juridica, nao pode ser ilicito. Neste 

sentido, FIGUEIREDO DIAS, Jorge, Direito Penal, Ob. Cit., p. 437. 

'!2 As retengdes na fonte, apesar de estarem no dominio do ente, nunca lhe pertencem. Assim que de- 
duzidos os respectivos montantes, estes s4o da imediata titularidade do Estado, devendo-lhe ser ob- 

rigatoriamente devolvidos. Por isso, nao se trata de uma opgao na disponibilidade do administrador 

ou gerente a de aferir a forma mais conveniente de investimento de determinados montantes. Aquando 

do desempenho do seu papel de substituto tributario, o administrador ou gerente esta investido num 
papel de responsabilidade publica exterior aos interesses da sociedade e a desempenhar fungoes de 

interesse publico que a ele lhe foram confiadas pelo Estado e a que os administradores e gerentes 
estao primacialmente vinculados, ja que seria incomportavel ser o Estado a fazer todas as reteng6es.
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matéria de impostos, cuja obtengao de receita é imprescindivel ao funcionamento 

da maquina estatal, a Administracao Tributaria tem de ser implacavel no cumpri- 
mento do seu dever de fiscalizagao e cobranga, tendo os entes colectivos e respec- 

tivos gerentes ou administradores de cumprir, com isengao, as responsabilidades 

tributarias que Ihe foram delegadas pelo Estado dentro dos limites do principio da 

legalidade consagrado no artigo 3.° da Constituig¢éo da Republica Portuguesa, das 

garantias dos contribuintes e do principio da dignidade da pessoa humana consa- 

grado no artigo 1.° da Constitui¢ao da Republica Portuguesa. 

wu. A Dignidade da Pessoa Humana como Limite 4 prossecucao do Interesse 

Tributario: os Casos de Excepcional Gravidade. 

Sao razOes de ordem pratica que impdem que nao se possa, sem mais, invocar injus- 

tificadamente uma qualquer causa de justificagaéo para que se incumpra a obrigac4o 

de entregar ao Estado 0 montante retido na fonte. Sendo a responsabilidade tributaria 

decorrente da violagao das obriga¢ées legais fiscais, uma expressdo da eficacia do 

poder punitivo do Estado, no ambito da sua tarefa de aquisi¢ao de receita, perante 

alegacdes arquitectadas como estratégia de defesa, mediante uma invocacao mani- 

festamente abusiva de uma série de causas de justificacgaéo de uma forma desenfreada 
e incoerente para, a todo o custo, evitar a condenacao por crime de abuso de confianga 

fiscal, nado pode a Justica Tributaria, ceder perante tais tentativas. 

Contudo, esta posi¢ao nao pode ser levada ao extremo, sob pena de criaca4o de in- 

justicas. Tem que ser avaliado, caso a caso, da razoabilidade e tempestividade dos 

fundamentos invocados. O aparecimento nos Tribunais deste tipo de situacGes revela 

a necessidade de distingdes adicionais. A inexisténcia ou imprecisao na legislagao 

fiscal da possibilidade de um legitimo e verdadeiro conflito de deveres exigem uma 
razoabilidade na andlise e resposta a esta questo. SAo situagGes de um verdadeiro 

conflito de deveres e a existéncia de necessidade de cumprimento de determinadas 

obrigacGes que, pela sua gravidade, devem obstar a aplicacgao-regra da prevaléncia 

do interesse tributario sobre o interesse social. 

Vejamos dois exemplos que evidenciam uma injusti¢a na defesa da posicao ex- 

trema adoptada pela Jurisprudéncia nesta matéria. O caso em que esteja em causa 

a propria subsisténcia de uma pequena ou média empresa, por exemplo, o paga- 

mento a um fornecedor''? cujo produto é imprescindivel 4 continuacao da activi- 
dade da empresa. Neste caso, o sacrificio do interesse social causaria nio s6 um 

impedimento e constrangimento 4 prossecucao da actividade da empresa, como 
  

3 Por exemplo, o pagamento da conta da electricidade, sob pena de haver um corte de energia, que 

obrigaria a que a actividade da empresa ficasse suspensa.



189 

LLR, LVII, 2016/2, 167-193 

também levaria a uma paralisacao forcada da sua actividade, com um efeito de 

consequéncias em cadeia para a subsisténcia dos trabalhadores, fornecedores, res- 

pectivas familias, agravando-se os prejuizos e as dificuldades econdmicas da pes- 

soa colectiva. 

Outro exemplo, o caso de uma pequena ou média empresa em que esteja em causa 

0 pagamento do salario minimo aos trabalhadores. Por dificuldades financeiras da 

empresa, e por se impossivel pagar, ao mesmo tempo, os salarios e uma obrigacao 

de imposto, devem ser ressalvados os salarios, pelas sérias consequéncias adve- 

nientes do seu ndo pagamento para a subsisténcia dos trabalhadores, para as suas 

familias, cujos interesses estao constitucionalmente garantidos pela alinea a) do 

n.° 1 do artigo 59.° da Constituig¢éo da Republica Portuguesa. 

Estes dois exemplos sao casos em que se verifica a existéncia de um estado de afli- 
¢ao psiquica nos administradores ou gerentes do ente colectivo, que perturbe o 

agente de tal forma que lhe é inexigivel o cumprimento da obrigacao tributaria. 

Nestes casos, a solucdo nao esta em efectuar um “perdao” da divida tributaria, mas 

antes na necessidade de se prever na lei fiscal um regime temporalmente limitado 

de suspensao da obrigagao tributaria, para dar o tempo necessario para serem to- 

madas providéncias por parte do ente colectivo, seus administradores ou gerentes 

no sentido de se ultrapassar a situacao, por exemplo, com provas objectivas de a 

pessoa colectivas e ter apresentado a insolvéncia, ou a outro processo de recupe- 

ragao de empresas'*. Findo determinado prazo, sem a prova, de que a pessoa co- 

lectiva e seus administradores ou gerentes nao esto, de forma negligente ou 
dolosa, a tomar medidas para ultrapassar as dificuldades financeiras, extrai-se uma 

presuncaAo ilidivel de estar perante um conflito meramente aparente de deveres, em 

que ha um abuso de direito de invocacao de uma causa de exclusio de ilicitude do 
incumprimento da obrigacdo tributaria. 

Embora o grau de preméncia no cumprimento e a vinculatividade da adstric4o aos 
deveres fiscais sejam superiores, também é verdade que os interesses ou bens ju- 

ridicos acautelados pelo dever de pagar impostos sao interesses publicos, dotados 
de elevado grau indeterminacdo e abstracgao. Por isso, em certos casos, 0 paga- 
mento de salarios aos trabalhadores ou das dividas aos fornecedores para assegurar 
continuidade de laborac4o da empresa, é um interesse concreto cuja preméncia, 
nas circunstancias do caso, pode ser de valor manifestamente superior que ao dos 
interesses genéricos e abstractos que 0 pagamento de impostos visa acautelar. 

'’ Como 0 Processo Especial de Revitalizacdo (PER) ou pelo Sistema de Recuperacdo de Empresas 
por Via Extrajudicial (SIREVE). Propdem-se que seja prevista na lei fiscal a possibilidade de requerer 

a suspensao das obrigagoes tributarias entre o tempo que medeia a apresentaco ou requerimento a 
estes procedimentos de recuperag¢ao, e a sua efectiva declaracdo ou admissao.



190 

RFDUL, LVIL, 2016/2, 167-193 

Em prol da defesa do interesse do Estado e dos cidadaos em geral na arrecadaci4o 
de receita, estas excepcdes nfo podem ser, de modo algum, discricionarias sendo 

necessario definir um critério fundamental cujo preenchimento se deve aferir, caso 
a caso, em nome dos principios constitucionais da legalidade, igualdade, propor- 
cionalidade e da dignidade da pessoa humana. A causa de justificac4o tem de ter 

como fundamento raz6es juridicamente atendiveis''*, como por exemplo, a pessoa 
colectiva nao ter, comprovadamente, possibilidade de liquidez imediata; a exis- 
t€ncia de uma indisponibilidade de recurso ao crédito; e que o ndo pagamento im- 

posto seja o meio adequado a remover o perigo actual de faléncia ou que seja 

directa e exclusivamente impeditivo do pagamento do salario minimo imprescin- 
divel a subsisténcia dos trabalhadores, até que a insolvéncia seja declarada ou o 
plano de recuperaca4o da empresa seja aprovado e comece a produzir os seus efei- 

tos. O critério de procedéncia da invocaco da causa de justificagao esta no balan- 
ceamento, hierarquiza¢ga4o e graduagdo dos prejuizos causados pela opca4o de 

sacrificar cada um dos interesses: 0 sacrificio do interesse social, em prol da pros- 

secucao do interesse tributario nao pode levar a consequéncias irreversiveis, ou di- 
ficilmente reparaveis, para os trabalhadores!!* ou para a pessoa colectiva!!”, 

VIII. CONCLUSOES 

No ambito da criminalidade tributaria'"®, a questo da afectacdo das verbas devidas 
ao Estado ao pagamento de outras despesas da sociedade devedora tem sido re- 
correntemente problematizada como pretensamente justificativa!!® da conduta. A 

'lS SILVA DIAS admite a aplicagao do conflito de deveres desde que se verifiquem as seguintes circuns- 
tancias: que a empresa nao disponha de meios econémicos que lhe permita suportar em simultaneo o 

pagamento dos salarios e a entrega das prestagGes retidas a titulo de IRS; que esta situagao se verifique 

sempre no momento em que aquelas obrigagdes devam ser satisfeitas; e que as prestacdes retidas 

sejam utilizadas no pagamento de salarios. Neste sentido, SILvA Dias, Augusto, “A estrutura dos di- 

reitos ao ambiente e a qualidade dos bens de consumo e a sua repercussao na teoria do bem juridico 

e na das causas de justificagao” Jn, Jornadas de homenagem ao Professor Doutor Cavaleiro de Fer- 

reira, Lisboa, 1995, p. 200 ss e MIRANDA Pepro, Manuel José, “Justificagio do Facto e Exclusao da 

Culpa nos Crimes de Abuso de Confianga Fiscal: o Estado da Questao na Doutrina e na Jurisprudén- 

cia”, In, Colectdnea de textos de parte especial do Direito Penal, AAFDL, Lisboa, pp. 209 ss. 
6 Da sua subsisténcia e das respectivas familias que ficam na impossibilidade de satisfacao de ne- 

cessidades vitais proprias de quem vive do ordenado que recebe estando na dependéncia directa da 
continuagao da laboracgao do ente colectivo. 

"7 Por exemplo, levar a faléncia de uma pequena empresa. 

''® Sobre esta questo, SALDANHA SANCHES, J.L./TABORDA DA GAMA, Jodo Audi¢do-participagdo- 

-fundamentagdo, Ob. Cit., pp. 73 ss.



191 

LLR, LVII, 2016/2, 167-193 

Jurisprudéncia!”° tem vindo, no entanto, a desconsiderar genericamente a relevancia 

desse facto ao nivel da ilicitude, reconhecendo-lhe também diminuta significancia 

ao nivel da culpa. 
Em caso de conflito de deveres, sendo possivel hierarquizar os que estiverem em 

confronto, o comportamento s0 nao sera ilicito se o agente optar pelo cumprimento 

do dever com igual valor ou superior. Por motivos organizacionais, e pelo interesse 

publico na obtencAo de receita por parte do Estado, o pagamento dos impostos nao 

deve ser visto como uma “op¢ao” de alocagao de patrimdénio aos mais convenientes 
interesses da pessoa colectiva, mas sim como uma obrigagao legal que deve ser por 

todos pontualmente cumprida. Contudo, em situagdes excepcionais, preenchidos e 

provados determinados critérios, que ditem tratar-se de uma situacao de especial gra- 

vidade, e em nome das garantias constitucionalmente garantidas, a prossecucgao de 

interesses do Estado, nao deve ser ilimitada, ja que o contrario acabaria por ser uma 
ideia contraria ao proprio Estado de Direito. 
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