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Processo 4086/06-3 

Tribunal de Coimbra-1ºJuizo Criminal. 

Relato nº 50b 

 

  

 

                                    Acordam no Supremo Tribunal de Justiça 

   

      Carlos Jorge Ribeiro veio interpor recurso da decisão que o condenou na 

pena de nove meses de prisão pela prática de um crime continuado de abuso de 

confiança fiscal previsto e punido no artigo 105 nº1 do RGIT; pela prática de um 

crime continuado de abuso de confiança contra a segurança social previsto e 

punido no artigo 30 nº 2 do mesmo diploma foi condenado na pena de dez 

meses de prisão. 

     Operando o cúmulo jurídico o arguido foi condenado na pena única de doze 

meses de prisão cuja execução foi suspensa sob a condição de pagamento ao 

Estado, e no prazo de quatro anos, das contribuições e impostos referidos nas 

alíneas 4 e 11 dos factos provados. 

      As razões de discordância encontram-se expressas nas conclusões da 

respectiva motivação de recurso onde se refere que: 

1. A execução da pena de prisão de um ano em que o arguido foi condenado 

encontra-se suspensa sob dever de pagamento das dívidas tributárias da 

sociedade co-arguida, nos termos do art. 14°/1 do Regime Geral das Infracções 

Tributárias.  

2. Este dever tem o seu regime geral no art. 51°/2 do Código Penal, tendo de se 

encontrar "numa relação estrita de adequação e proporcionalidade com os fins 

preventivos almejados" (JORGE DE FIGUEIREDO DIAS, Direito Penal 

Português - As Consequências Jurídicas do Crime, Coimbra Editora, § 533).  
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3. Não pode existir uma imposição irrazoável sob o arguido como condição de 

suspensão da sua pena e, de outra parte, não pode o dever aposto pretender 

servir outros interesses que não aqueles que são próprios da pena a que se 

encontra acoplado.  

4. Ora, o Tribunal aplicou um dever de conduta absolutamente irrazoável e 

desproporcional com a pena aplicada, que mesmo coloca em crise a sua 

natureza de acessoriedade à pena.  

5. Com o dever de conduta aposto à suspensão da pena, o Tribunal impôs ao 

arguido o pagamento de uma obrigação que não se encontra sobre si 

constituída, em que não foi condenado e que lhe seria, ao demais, inexigível em 

qualquer caso.  

6. Fica consagrado na Lei Especial do Crime por Tributos que o Legislador 

entendeu que, quando exista uma condenação em pena de prisão, o bem 

jurídico em causa apenas se pode dizer suficientemente protegido (realização 

dos objectivos da pena) quando, acessoriamente à suspensão da execução 

daquela, fique o seu devedor, que não a entregou e a fez sua, obrigado a pagá-la 

em prazo nunca superior a cinco anos.  

7. Ora, pois claro, já se disse e aqui se relembra, tanto não pode querer significar 

que se pretenda quebrar com um nexo de razoabilidade, de adequação do dever 

de conduta aposto ao arguido com o que dele pode ser exigido, que o art. 510/2 

do Código Penal impõe, bem como a Constituição da República.  

8. Porque os valores fiscais devidos decorrem directamente da capacidade 

contributiva do sujeito passivo ou, no caso das contribuições à Segurança Social, 

da capacidade contributiva daqueles a quem foram retidas, não repugna, a 

priori, pensar que a finalidade da pena fica adequadamente projectada no dever 

de restituição.  
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9. O tipo criminal do art. 107° do RGIT e as modalidades de reacção criminal 

que ali ficam expressas não servem como medidas acessórias ou coadjuvantes 

para conseguir a cobrança do crédito tributário. Não pode ser isso que se 

pretende com o disposto no art. 14°/1 do RGIT, sob pena de incorrermos em 

grosseira inconstitucionalidade.  

10. Entendeu, já, o Supremo Tribunal de Justiça na esteira do ilustre penalista, 

que, quando a obrigação conexionada com o dever de conduta esteja extinta ou 

não exista validamente perante o condenado, não será razoável impor-lhe o 

dever de a pagar e que, mesmo quando exista, o dever de cumprimento estará 

condicionado à forma como subsiste no ramo do direito sob cuja égide se 

constitui e modifica.  

11. Se, num campo do direito, se diz um sujeito liberado ou irresponsável por 

determinada dívida, necessariamente não será o direito penal a censurar o seu 

comportamento, já que este só intervém em Ultima Ratio.  

12. Assim, o art. 14°/1 do RGIT, ao impor a suspensão da pena "sempre" com 

subordinação ao pagamento da prestação tributária, fá-lo para os casos em que 

essa obrigação exista e se encontre constituída sobre o condenado, sendo ele 

efectivamente seu devedor.  

13. Será assim em dois casos: a) O condenado é o próprio devedor principal 

(comerciante em nome individual- é o Substituto Tributário) ou b) o condenado 

é um responsável subsidiário sobre Quem já foi operada a respectiva 

Reversão(na pendência ou antes do processo-crime) não se tendo a ela 

judicialmente oposto ou tendo-se a ela oposto sem sucesso. constituindo-se 

responsável pelo seu pagamento. 

14. Note-se que o administrador de uma sociedade, Responsável Tributário, 

apenas o é dentro de específicos pressupostos, aferíveis no seio de um 

procedimento administrativo prévio e enquadrado num processo de execução 

fiscal com carácter participativo do sujeito responsável e, para mais, o 
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alargamento do âmbito subjectivo do catálogo de devedores opera-se por efeito 

de Despacho de Reversão proferido pelo Serviço periférico de Finanças.  

15. Este é, para todos os efeitos, um Acto Administrativo a ser praticado pela 

entidade administrativa com competência para tal, não podendo ser efectuado 

por urna entidade judiciária, sujeito a expedientes de reacção graciosos e 

contenciosos que assistem ao responsável, de Reclamação e Impugnação 

Judicial. A apreciação por um Tribunal criminal destes elementos implicaria a 

sonegação ao presumido responsável dos seus direitos procedimentais e 

processuais nesta sede  

16. Assim sendo, atenta a natural pré-judicialidade desta matéria relativamente 

ao processo criminal (que já decorreria do Princípio da Separação de Poderes e 

do disposto), mesmo com consagração expressa na Lei (cfr. art. 4r do Regime 

Geral das Infracções Tributárias), o Tribunal Criminal não pode aferir se os 

pressupostos da responsabilidade se verificam in casu, pelo que tem de se 

sujeitar ao que lhe seja carreado, ou não, para os autos quanto a esta matéria, 

sendo que não há notícia de Despacho de Reversão algum!  

17. Opera aqui o disposto no art. 24° da Lei Geral Tributária e, nos termos do 

respectivo n° 1, os gerentes, em determinadas condições que aqui não importa 

aferir, são subsidiariamente responsáveis pelo imposto devido pela sociedade 

em que exercem cargos de administração. Solidariamente entre si, mas 

subsidiariamente em relacão àquela.. note-se!  

18. Existe, aqui, em termos técnico-jurídicos, uma Fiança Legal, uma relação de 

subsidiariedade em resposta a uma dívida de terceiro que não foi 

convencionada (não decorre da autonomia da vontade) mas que promana de 

norma legal, titulando os responsáveis tributários um direito de excussão 

prévia, o Instituto da Segurança Social apenas pode atacar o seu património 

quando tenha excutido o património do devedor principal (e Primário) sem 

sucesso.  
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19. Ainda, os gerentes não verão o seu património executado para satisfação do 

crédito tributário quando a insuficiência a que se aludiu se deva a culpa do 

próprio credor (cfr. art. 6380 2 do Código Civil).  

 20. Ora, o caso dos autos até bem poderá ser paradigmático neste sentido, salvo 

o embaraço  

de desconhecermos se a sociedade possui património suficiente para solver a 

dívida por contribuições ou não, já que o arguido dela se mantém alheado há 

longos anos e tanto não ter sido objecto de indagação e prova nos autos, 

mantendo-se arredado da sentença recorrida.  

21. Assim sendo, a responsabilidade do ora recorrente pelas dívidas de imposto 

- Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares e Contribuições à 

Segurança Social - não está nunca, em qualquer caso, alcançada nos presentes 

autos.  

22. Não só desconhecemos se a sociedade arguida, ela mesma, possui 

património que permita a satisfação da dívida - já que ainda se encontra falida e 

com todo o seu património afecto à satisfação das dívidas de seus credores, 

sabemo-lo -, caso em que os gerentes nunca seriam chamados ao pagamento, 

como sabemos que essa insuficiência que se venha (eventualmente) a 

demonstrar em fase executiva não pode gerar a responsabilidade do recorrente 

por ficar devida à relutância e morosidade da Administração Tributária em 

promover a cobrança dos tributos de que é credora.  

23. Concluímos, então, também por esta via, que o dever de conduta imposto ao 

recorrente como condição da suspensão da pena de prisão se consubstancia no 

pagamento de uma dívida que, de outro modo que não pela ameaça do 

encarceramento. de forma alguma lhe poderia ser exigido. quer por via judicial. 

Quer por via administrativa e, daí, decorrer com clareza a violação do art. 50°/2 

do Código Penal e 14°/1 do RGIT, porque rompidos os critérios de adequação e 

razoabilidade impostos.  

24. O Tribunal recorrido violou o que de essencial dispõe a Lei Geral Tributária 

sobre responsabilidade de gestores de pessoas colectivas, deixando o arguido 
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adstrito a pagar solidariamente com a sociedade as dívidas por contribuições, 

convertendo uma responsabilidade subsidiária e secundária em solidária e 

principal de que, ao demais, sequer se encontram verificados os respectivos 

pressupostos e atropelando uma disposição legal promanada por Lei da 

República - o art. 24° da LGT -, fazendo sobre o recorrente pender um punhal 

quando não obedeça.  

25. A decisão do tribunal em impor um dever de conduta consiste na imposição 

de um comportamento. um ónus para o agente condenado, não na constituído 

de uma obrigação que sequer existe!  

26. Relembre-se o que antes dissemos: O Tribunal não pode modificar o "como" 

dessa obrigação, a sua categorização modal no que aos sujeitos passivos 

reporta.  

16· 27. Converter uma obrigação que é subsidiária em principal rompe com o 

que acima se disse e constitui, também por aqui concluímos, uma exigência 

irrazoável e ilegal.  

28. Ora, o exposto - que já seria suficiente para concluirmos pela 

desconformidade dos preceitos legais com a decisão proferida - empalidece 

perante o facto de as dívidas à Segurança Social, elas própria, se encontrarem 

em boa parte prescritas perante o ora recorrente.  

29. As dívidas Tributárias da sociedade arguida à Segurança Social respeitam a 

factos tributários balizados temporalmente de Fevereiro de 1996 a Novembro 

de 2001 (cfr. Facto Provado 7.).  

30. Relativamente às contribuições até Fevereiro de 2001, o prazo prescricional 

em vigor à data da verificação dos factos tributários era de dez anos, à altura 

decorrente do art. 14° do Decreto-Lei 103/80.  

31. Com a entrada em vigor da Lei de Bases para a Segurança Social (Lei N° 

17/2000 de 8 de Agosto) que entrou em vigor em 08.02.2001,o sobredito prazo 

viu-se alterado para cinco anos (art. 63°/2 Lei de Bases da Segurança Social de 

08.08.2000 alterada pela Lei 32/2002 de 20 de Dezembro).  
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32. Será aqui de aplicar, para dirimir este concurso de Leis no tempo, como tem 

sido pacificamente entendido pela Doutrina e Jurisprudência, o disposto no art. 

29JO/l do Código Civil- já que o Direito Civil é ramo comum ao Direito 

Tributário.  

33. Assim, relativamente às contribuições que lançam o seu momento de 

«nascimento» jurídico-tributário sob a égide da Lei antiga, o novo prazo será 

contado a partir da entrada em vigor da Lei de Bases para a Segurança Social, 

em 08.02.0001. 

34. Conclui-se, por isso, e com relação às Contribuições anteriores à entrada em 

vigor da Lei de Bases, que o seu prazo prescricional atingiu o seu terminus em 

08.02.2006encontrando-se, à presente data, extintas.  

35. Inexistem, ao demais, quaisquer factos interruptivos ou suspensivos do 

curso do prazo prescricional, porque as notificações ou diligências judiciais, 

bem como a pendência dos respectivos processos, não produzem qualquer 

efeito no que à contagem destes prazos respeita.  

36. Por outro lado, no que concerne à suspensão do prazo prescricional, cumpre 

chamar aqui à colação o Regime Geral previsto na Lei Geral Tributária, já que a 

Lei (especial) de Bases da Segurança Social não dispõe norma específica sobre 

esta matéria. 

37. Não cabe aqui qualquer interpretação analógica ou extensiva dos factos 

interruptivos ou suspensivos, pretendendo que o Processo Criminal operasse 

algum dos referidos efeitos, já que a Prescrição é um instituto legal corolário das 

garantias constitucionais dos contribuintes em matéria tributária. pelo que 

obedece ao Princípio matricial da Legalidade Fiscal.  

38. Encontram-se prescritas, hoje e também, as contribuições referentes aos 

meses de Janeiro de 2001 (arranque do prazo prescricional em 10 de Fevereiro 

do mesmo ano), Fevereiro de 2001 (arranque do prazo prescricional em 10 de 

Março do mesmo ano), Marco de 2001 (arranque do prazo prescricional em l0 

de Abril do mesmo ano), Abril de 2001 (arranque do prazo prescricional em 10 

de Maio do ano em referência), Maio de 2001 (arranque do prazo prescricional 
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em 10 de Junho do mesmo ano), Junho de 2001(arranque do prazo prescricional 

em 10 de Julho do mesmo ano) extintas, respectivamente, nos dias 10 de Marco 

de 2006, 10 de Abril de 2006. 10 de Maio de 2006. 10 de Junho de 2006 e 10 de 

Julho de 2006por efeito prescricional.  

39. Quedamo-nos, assim, à data em que são elaboradas as presentes Alegações, 

pela subsistência das contribuições referentes a Julho a Novembro de 2001 (para 

um total pecuniário de 2.305. 79 Euros) muitas das quais se encontrarão já 

extintas à data em que os Exmos. Senhores Doutores Desembargadores 

passarem os olhos pela presente Motivação de Recurso.  

40. Ainda que qualquer facto se vislumbre que importasse a interrupção do 

prazo prescricional, ainda se dirá que, nos termos do art. 48°/3 da Lei Geral 

Tributária, a interrupção da prescrição relativamente ao devedor principal não 

produz efeitos relativamente aos responsáveis subsidiários (seja o caso dos 

administradores, como o ora recorrente) quando estes hajam sido chamados 

para a execução por citação cinco anos depois da Liquidação dos Tributos 

(chamamento esse que ainda se não verificou!).  

41. Uma vez que os tributos em casa foram sendo liquidados nos termos legais 

pelo próprio sujeito passivo (a sociedade co-arguida - Facto Provado 12.) pelo 

envio das declarações periódicas obrigatórias à Administração Tributária, o 

respectivo prazo de cinco anos começa a contar, relativamente a cada um dos 

períodos tributários, no dia em que essas declarações foram enviadas aos 

Serviços e o imposto, assim, feito líquido - no dia 10 do mês subsequente àquele 

a que respeitavam.  

42. Pelo exposto, claro fica que a esmagadora maioria dos tributos nos presentes 

autos que, com a suspensão de pena, o arguido foi condenado a pagar como 

dever acessório de conduta, se encontram extintos por efeito de prescrição, com 

excepção de uma parte diminuta cujo prazo extintivo se encontra, no entanto, 

ainda em curso.  
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43. Frise-se que, ao contrário da Lei Civil, o prazo de prescrição no Direito 

Tributário é de conhecimento oficioso, quer pelos Tribunais, quer pela própria 

Administração Tributária (AT).  

44. Assim, em bom rigor, quando se apresentasse o arguido, em cumprimento 

do dever de conduta que lhe foi imposto com a Suspensão da Pena. nos 

Serviços do Instituto da Segurança Social dispondo-se a efectuar o pagamento. 

deveriam estes recusá-lo. em obediência à Lei. por as dívidas se encontrarem 

extintas e tanto contender com a Verdade Tributária.  

45. Não constitui, então, uma «exigência razoável» ou um «dever de conduta 

legítimo» deixar o arguido adstrito, sob ameaça de encarceramento, a pagar 

dívidas tributárias que, de outro modo que não por ameaça de prisão efectiva, 

nunca lhe seriam exigíveis nem judicial nem administrativamente.  

46.A função do dever de conduta é cumprir um objectivo acessório à pena, 

possui um cunho de complementaridade para a consecução dos seus objectivos 

específicos de ressocialização, não garantir créditos tributários ou receitas para 

o Estado e seus Institutos Públicos.  

 Invoca como normas jurídicas violadas:Arts. 1°, 13°/1, 18°, 29D/l e 3, 32°/1 e 2 

da Constituição da República Portuguesa; Art. 51°/1 e 2, 70° e 71 ° do Código 

Penal Art. 14°/1 e o do Regime Geral das Infracções Tributárias Art. 24° da Lei 

Geral Tributária  

E como princípios jurídicos violados: -Princípio da Legalidade, Princípio da 

dignidade da Pessoa humana, Princípio do Estado de Direito democrático e 

Social, Princípio da Igualdade, Princípio da Necessidade de Pena (condição de 

Pena) Princípio da Proporcionalidade.  

   Respondeu o MºPº limitando-se a pugnar pela confirmação da decisão 

recorrida, 

       Nesta instância a ExªMª Srª. Procuradora Geral Adjunta apôs o seu visto. 

                                         Os autos tiveram os vistos legais. 

                                                                           * 

                                                             Cumpre decidir. 
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           Em sede de decisão recorrida encontra-se provada a seguinte 

factualidade:  

1) A Trademolde - Comércio e Exportação de Moldes, S.A. é uma empresa 

sediada na Avenida 1º de Maio, nº 219, Marinha Grande, que foi constituída em 

1994 e, desde então, até ao seu encerramento em 2003, dedicou-se ao projecto, 

comercialização e exportação de moldes e protótipos.  

2) O arguido Carlos Jorge Ribeiro era sócio da Trademolde - Comércio e 

Exportação de Moldes, S.A. e, desde o início da actividade desta, foi seu 

administrador, assegurando em exclusivo, a direcção e gestão da empresa em 

todos os segmentos.  

3) A Trademolde - Comércio e Exportação de Moldes, S.A. enquadrava-se no 

regime normal de periodicidade mensal quanto ao pagamento de IVA até 1 de 

Janeiro de 2005.  

4) Por decisões sucessivamente tomadas pelo arguido Carlos Jorge Ribeiro, a 

Trademolde - Comércio e Exportação de Moldes, S.A. não entregou ao Estado 

Português os seguintes valores de IRS, relativos às retenções efectuadas 

respeitantes a rendimentos da categoria A - trabalho dependente - cujos valores 

em euros se indicam:  

Janeiro  352,75  419,58   

Fevereiro  350,95  414,62   

Março  419,19  380,64   

Abril  426,12  380,70   

Maio  421,63  385,43  649,70  

Junho  618,61  530,29   

Julho  424,68  468,53   

Agosto  489,77  561,82   

Setembro  424,68  221,65   

Outubro  425,47  282,33   

Novembro  299,88  76,64   

Dezembro  3016,43  1494,74   
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5) A Trademolde - Comércio e Exportação de Moldes, S.A. emitiu a factura n.º 

461, de 28 de Maio de 2003, a favor de Plasweb - Fabrico de Moldes, L.da dela 

constando que o valor da transacção é de € 50.000,00 e o valor de IVA a 17% é 

de € 9.500,00.  

6) O Estado Português não recebeu o valor de € 9.500,00 referido na alínea  

anterior.  

7) Os arguidos não providenciaram pelo envio aos serviços do IV A declarações 

periódicas do imposto IV A, dentro do prazo previsto no art. 40.° do Código do 

IVA, respeitantes aos períodos de Fevereiro de 2003 a Dezembro de 2004. 

Durante esses períodos, a Trademolde - Comércio e Exportação de Moldes, S.A. 

emitiu a factura n.º 460, de 30/04/2003, no valor de € 17.518,98 acrescida de IV 

A no valor de € 3.328,61 e a factura n.º 461, de 28 de Maio de 2003, referida na 

aI. 5).  

8) Os arguidos não entregaram, relativamente aos exercícios de 2002 e 2003, as 

declarações modelo 22 de IRC.  

9) Os valores referidos na aI. 4) não foram até hoje entregues ao Estado 

Português.  

10) Notificado o arguido Carlos Jorge Ribeiro na qualidade de administrador de 

Trademolde - Comércio e Exportação de Moldes, S.A. para, em 20 de Dezembro 

de 2004, apresentar os livros selados - Diário/Razão, Balanço, Livro de Actas, 

registos contabilísticos e respectivos documentos de suporte em conformidade 

com a lei fiscal e comercial, referentes à Trademolde - Comércio e Exportação de 

Moldes, S.A. e aos exercícios de 2002, 2003 e 2004, o arguido não apresentou 

aqueles elementos.  

11) A Trademolde - Comércio e Exportação de Moldes, S.A., apesar de ter 

descontado a trabalhadores, por decisões sucessivas do arguido Carlos Jorge 

Ribeiro, não procedeu à entrega aos serviços da Segurança Social dos montantes 

relativos a contribuições a esta devida, descritos no quadro que se segue, tendo 

a Trademolde - Comércio e Exportação de Moldes, S.A. deduzido nas 
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remunerações dos seus trabalhadores as importâncias que lhe são imputadas a 

título de contribuições para a segurança social na percentagem de 11 %:  

Fevereiro /1996 71,33  

Abril/1996       71,33  

Novembro /1996 142,65  

 Dezembro /1996 142,65  

  Janeiro / 1997   71,33  

 Fevereiro / 1997  71,33  

 Março /1997  71,33  

 Maio /1997  139,91  

 Junho /1997  139,91  

 Julho /1997  139,91  

 Novembro /1997  139,91  

 Dezembro /1997  279,82  

,  Janeiro /1998  139,91  

 Fevereiro /1998  139,91  

 Março /1998  139,91  

 Abril/1998  139,91  

 Julho /1998  156,37  

 Agosto / 1998  156,37  

 Setembro / 1998  156,37  

 Janeiro / 1999  156,37  

 Fevereiro / 1999  189,29  

 Junho /1999  635,00  

 Julho /1999  790,16  

 Agosto / 1999  336,07  

 Setembro / 1999  312,49  

 Outubro / 1999  312,75  

 Novembro / 1999  315,10  
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 Dezembro / 1999  603,09  

 Janeiro / 2000  353,42  

 Fevereiro / 2000  399,54  

 Março / 2000  397,65  

 Abril/2000  469,67  

 Maio / 2000  465,79  

 Junho / 2000  456,50  

13  
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Julho / 2000  817,53  

Agosto / 2000  465,17  

Setembro / 2000  568,00  

Outubro / 2000  469,89  

Novembro / 2000  383,56  

Dezembro / 2000  901,08  

Janeiro /2001  470,77  

Fevereiro / 2001  469,16  

Março / 2001  526,57  

Abril! 2001  531,63  

Maio / 2001  525,80  

Junho / 2001  821,50  

Julho / 2001  738,18  

Agosto / 2001  491,07  

Setembro / 2001  491,26  

Outubro / 2001  529,41  

Novembro / 2001  546,94  

12) Tais retribuições a trabalhadores foram integralmente declaradas à 

Segurança Social  

13) Os valores descritos no quadro inserido na aI. 11) não foram entregues à 

Segurança Social até ao dia 15 do mês seguinte àquele a que respeitavam, nem o 

pagamento foi regularizado nos 90 dias seguintes à data da sua possível 

liquidação.  

14) Relativamente às quantias descritas no quadro inserido na aI. 11), apenas foi 

paga até hoje a quantia global de € 2.006,00 (dois mil e seis euros), no âmbito da 

execução fiscal n.º 83-A/99, instaurada para cobrança das contribuições devidas 

relativas aos meses de Janeiro, Fevereiro, Abril de 1996 e Novembro de 1996 a 
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Abril de 1998, pagamento este correspondente à guia n.º 061195498, de 4 de 

Maio de 2001. Além dessa quantia global, nada mais foi pago.  

15) Ao agir da forma descrita, o arguido Carlos Jorge Ribeiro actuou em nome e 

interesse da Trademolde - Comércio e Exportação de Moldes, S.A., para que 

esta sociedade arguida, bem como a sociedade José dos Santos Ruivo & Filhos, 

L.da, pudessem continuar a desenvolver a sua actividade pois as mesmas 

passavam por dificuldades financeiras, não dispondo de meios económicos 

para cumprir todas as suas obrigações pecuniárias. Por isso deu prioridade ao 

pagamento de dívidas de salários líquidos dos trabalhadores e dívidas a 

fornecedores de ambas as empresas, canalizando para esses pagamentos o 

dinheiro necessário para pagar as retenções de IRS e as contribuições à 

Segurança Social acima referidas.  

16) Ao agir da forma descrita, o arguido Carlos Jorge Ribeiro actuou com o 

objectivo de alcançar um ganho económico para a arguida Trademolde, S.A., 

que sabia não lhe ser devido, ganho esse resultante da extinção de outros 

débitos da sociedade arguida e da sociedade José dos Santos Ruivo & Filhos, 

L.da através do dinheiro destinado a solver as retenções de IRS e as 

contribuições à Segurança Social acima referidas, dinheiro este que o arguido 

sabia não lhe pertencer ou à arguida Trademolde, S.A ..  

17) O arguido Carlos Jorge Ribeiro actuou de forma livre, voluntária e 

consciente, sabendo que as suas condutas eram proibidas e punidas por lei.  

18) A Trademolde, S.A. possuía um escritório que esteve fisicamente integrado, 

durante todo o período em que laborou, nas instalações da sociedade José dos 

Santos Ruivo & Filhos, L.da  

19) Os gerentes desta sociedade mantinham relações de família e de amizade 

com o arguido Carlos Jorge Ribeiro.  

20) Em 1995, a José dos Santos Ruivo & Filhos, L.da entrou em colapso 

económico que veio a resultar na sua declaração de falência em 2003.  

21) A partir desse momento, foi vedado o acesso às instalações e, 

consequentemente, porque o escritório da Trademolde, S.A. estava instalado no 
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seu interior, viu-se esta sociedade impedida de continuar a manter qualquer 

actividade naquelas instalações.  

22) A partir desse momento, a Trademolde, S.A. deixou de praticar vendas 

junto de clientes.  

23) A situação da Trademolde, S.A. veio piorando com o tempo.  

24) Durante os meses referidos nas aIs. 4) e 11), aos trabalhadores da 

Trademolde, S.A. foi entregue, por conta da sua prestação laboral, o valor 

líquido da sua retribuição.  

25) Em 29 de Junho de 2005, por sentença transitada em julgado no dia 11 de 

Julho de 2005, foi declarada a falência da Trademolde - Comércio e Exportação 

de Moldes, S.A..  

26) O arguido Carlos Jorge Ribeiro está reformado por invalidez, e aufere uma 

reforma mensal de cerca de € 1.300,00.  

27) O arguido Carlos Jorge Ribeiro sofre de Linfoma Não HodgkinB difuso de 

alto grau de malignidade gástrico, o que lhe foi diagnosticado em Setembro de 

2003.  

28) O arguido Carlos Jorge Ribeiro padece de uma incapacidade permanente 

para o trabalho de 65 %.  

29) A doença de que padece o arguido Carlos Jorge Ribeiro implica que o 

arguido tenha que se deslocar pelo menos uma vez por mês a consulta médica.  

30) Do Certificado de Registo Criminal relativo ao arguido Carlos Jorge Ribeiro 

nada consta.  

                                                                        *  

1.2. FACTOS NÃO PROVADOS  

Da discussão da causa não resultaram provados, com interesse para a decisão, 

os demais factos descritos na acusação e na pronúncia, no pedido cível e nas 

contestações, que não constam do rol de factos provados, nomeadamente:  

a) que a Trademolde tenha encerrado apenas em 2004;  

b) que a Trademolde estivesse enquadrada no regime normal de periodicidade 

trimestral quanto ao pagamento de IV A;  
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c) que a Plasweb tenha pago aos arguidos a quantia de € 9.500,00 relativa ao IV 

A referido na factura n.º 461, de 28 de Maio de 2003, nem que os arguidos 

tenham recebido tal quantia;  

d) que o não envio das declarações documentais devidas tenha sido feito com o 

objectivo de ocultar a apropriação dos valores não pagos ao Estado;  

e) que a Trademolde tenha deduzido nas remunerações pagas ao seu 

administrador as importâncias que lhe são imputadas a título de contribuições 

para a segurança social, na percentagem de 10 % sobre a retribuição, 

nomeadamente o valor de € 239,42, descontado e retido a administradores, 

calculado de acordo com a aplicação daquela taxa de 10 % às remunerações 

base de incidência;  

f) que tenha sido em consequência das relações de família e amizade que os 

gerentes da José dos Santos Ruivo & Filhos, L.da permitiram que a Trademolde 

mantivesse numa pequena divisão das suas instalações equipamentos e 

trabalhadores;  

g) que ao arguido Carlos Jorge Ribeiro, na qualidade de administrador da 

Trademolde, nunca tenha sido entregue qualquer valor por conta de 

remuneração de administrador;  

h) que apenas em Agosto de 2003 tenha sido notificada à Trademolde a situação 

de incumprimento fiscal pela sociedade por contribuições nos períodos 

aludidos pelo Serviço de Finanças da Marinha Grande;  

i) que os arguidos não se tenham apropriado dos montantes supra referidos 

relativos a IV A, IRS e Contribuições à Segurança Social;  

j) que, no que respeita à factura n.º 461, de 28 de Maio de 2003, os arguidos não 

tenham recebido qualquer valor pela transmissão a Plasweb - Fabrico de 

Moldes, L.da, quer o valor de € 50.000,00 quer o valor de € 9.500,00 relativo a IV 

A;  

1) que à data de emissão dessa factura, o equipamento em causa se encontrasse, 

desde há muito, a ser utilizado pela Plasweb - Fabrico de Moldes, L.da;  
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m) que os valores em causa (€ 50.000,00) tenham sido transaccionados entre 

Plasweb - Fabrico de Moldes, L.da e Pedro Jorge Bonifácio, nunca tendo 

revertido qualquer montante para os cofres sociais, sequer transitoriamente;  

n) que o IV A correspondente a esta transacção não tenha sido liquidado pela 

Trademolde, não tendo esta sociedade dele se apropriado;  

o) que o arguido Carlos Jorge Ribeiro tenha delapidado o seu património para 

satisfação das dívidas e tentativa de recuperação da sociedade, nada possuindo 

de seu;  

p) que o arguido Carlos Jorge Ribeiro apenas sobreviva da sua reforma, que 

administra com dificuldade, atentas as suas obrigações familiares - 

designadamente a sua filha, ainda em fase de formação profissional na 

Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra;  

q) que o arguido Carlos Jorge Ribeiro esteja totalmente impossibilitado de gerir 

uma empresa.  

                                                                 * 

      Como questão prévia importa em primeiro lugar equacionar a alteração 

originada pela nova redacção atribuída ao artigo 105 da RGIT na a redacção 

atribuída pelo artigo 95 da Lei nº53-A/2006 (Lei do Orçamento).1 Decorridas 

apenas algumas semanas sobre a alteração legislativa é desde já possível 

descortinar duas orientações sobre a interpretação a conceder  ao normativo em 

apreço: 

 -Uma primeira orientação considera que o artigo  95 da Lei n.o 53-A/2006, de 

29 de Dezembro, que aprovou o Orçamento de Estado para 2007, alterou a 

redacção do n.º 4 do art. 105 do Regime Geral das Infracções Tributárias (Lei n.o 

15/2001, de 5 de Junho manteve a anterior condição de punibilidade agora 

plasmada na al a)2.  

                                                           
1
 Artigo 105 nº4 Os factos descritos nos números anteriores só são puníveis se : a) Tiverem decorridos 

mais de noventa dias sobre o termo legal do prazo de entrega da prestação b) A prestação comunicada á 

Administração tributária, através da correspondente declaração, não for paga  acrescida dos juros 

respectivos   e do valor da coima aplicável no prazo de trinta dias após a notificação feita para o efeito. 
2
 Os factos só são puníveis uma vez decorridos mais de 90 dias sobre o termo do prazo legal de entrega da 

prestação tributária) 
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 No regime anterior a possibilidade de pagamento da prestação tributária, com 

o limite de € 2000, era uma circunstância extintiva da responsabilidade criminal. 

Actualmente, e dada a letra da lei ("os factos '" só são puníveis ... "), o não 

pagamento da prestação tributária, seja qual for o valor que esteja em dívida, 

constitui uma (segunda) condição de punibilidade .  

Assim, entendem os defensores desta posição, que, não obstante a alteração do 

regime punitivo, o crime de abuso de confiança fiscal consuma-se com o 

vencimento do prazo legal de entrega da prestação tributária e que, em sede de 

tipicidade, a lei orçamental nada alterou. Todavia, ressalvam a aplicabilidade 

do disposto no art. 2º nº 4, do Código Penal, uma vez que o regime actualmente 

em vigor é mais favorável para o agente, quer sob o prisma da extinção da 

punibilidade pelo pagamento), quer na óptica da punibilidade da conduta 

(como categoria que acresce à tipicidade, à i1icitude e à culpabilidade). 3 

 

     Numa outra perspectiva se colocam aqueles para quem, no regime 

anteriormente vigente, o tipo de ilícito se reconduzia a uma mora qualificada no 

tempo (90 dias), sendo a mora simples punida como contra-ordenação, ilícito de 

menor gravidade. Neste momento, o legislador adita uma circunstância que por 

referir-se ao agente, e não constituindo assim um "aliud" na punibilidade como 

parece a norma fazer crer, encontra-se no cerne da conduta proibida. Aditam, 

nesta linha de argumentação que não é o facto de o legislador afirmar que "só 

são puníveis se"que torna liquida a existência de uma condição objectiva de 

punibilidade. É antes a necessidade de o legislador pretender caracterizar uma 

determinada mora.  

      Assim, impõe-se agora que o agente não entregue à administração 

tributária, total ou parcialmente, prestação tributária deduzida nos termos da 

lei e que estava legalmente obrigado a entregar pelo prazo superior a 90 dias 

sobre o termo do prazo legal de entrega da prestação e desde que não tenha 

procedido ao pagamento da prestação comunicada à administração tributária 

                                                           
3
 Neste sentido decisão do Tribunal Colectivo de Santarem de 24/01/2007  
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através da correspondente declaração, acrescida dos juros respectivos e do valor 

da coima aplicável, no prazo de 30 dias após notificação para o efeito.  

     Nesta perspectiva, e para os defensores desta tese, existe algo de novo no 

recorte operativo do comportamento proibido violador do bem jurídico 

património fiscal, precisamente o facto de a Administração Fiscal entrar em 

directo confronto com o eventual agente do crime. Em suma, o legislador até 

aqui criminalizou uma mora qualificada relativamente a um objecto material do 

crime, o imposto, atendendo aos fins deste. Agora, pretendeu estabelecer como 

crime uma mora específica e num contexto relacional qualificado. 

Consequentemente, concluem pela despenalização 4 

                                                            * 

  A questão suscitada entronca directamente com a da distinção entre condição 

objectiva de punibilidade e pressuposto processual.  

  Como referem Zipf e Maurach5 o poder punitivo do Estado é 

fundamentalmente desencadeado pela realização do tipo imputável ao autor. 

 Não obstante, em determinados casos, para que entre em acção o efeito 

sancionador requerem-se outros elementos para além daqueles  que integram o 

ilícito que configura o tipo. Por vezes essas inserções ocasionais da lei, entre a 

comissão do ilícito e a sanção concreta,  inscrevem-se no direito material-  

hipótese em que se fala de condições objectivas ou externas de punibilidade-  

noutros casos constituem parte do direito processual e denominam-se 

pressupostos processuais.  

As condições objectivas do punibilidade são aqueles elementos do tipo situados 

fora do delito cuja presença constitui um pressuposto  para que a acção anti 

jurídica tenha consequências penais Apesar de integrarem uma componente 

global  do acontecer, e da situação em que a acção incide, não são , não obstante, 

parte desta acção.  

                                                           
4
 Decisão do 2ºJuizo de Competência Especializada de Leiria de Janeiro de 2007 

5
 Derecho Penal Parte General I volume pag 371e seg 
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Por seu turno, os pressupostos processuais são regras do procedimento cuja 

existência se fundamenta na possibilidade de desenvolver um procedimento 

penal e ditar uma sentença de fundo. Como os pressupostos processuais 

pertencem exclusivamente ao direito processual não afectam nem o conteúdo 

do ilícito, nem a punibilidade do facto, limitando-se exclusivamente a 

condicionar a prossecução da acção penal. 

Na distinção dos dois conceitos, e segundo Roxin, é elegível uma solução 

intermediária. Assim, parece preferível, considerar que a consagração de um 

elemento ao Direito material e, consequentemente, a sua eleição como condição 

de punibilidade, não depende de que esteja desligado do processo, nem sequer 

de qualquer uma conexão com a culpabilidade, mas sim da sua vinculação ao 

acontecer do facto,solução proposta, essencialmente, por Gallas. Este sustenta 

que as circunstâncias independentes da culpa podem ser consideradas 

condições objectivas de punibilidade se estão em conexão com o facto, ou seja, 

se pertencem ao complexo de facto no seu conjunto. Nesta lógica os 

pressupostos processuais são as circunstâncias alheias ao complexo do facto. 

Schmidhauser precisou esta posição exigindo para o Direito material, e em 

relação á condição de punibilidade, que se trate de uma circunstância cuja 

ausência já em conexão imediata com o facto tenha como consequência 

definitiva a impunidade do agente. 

                                                                         * 

O breve excurso teórico ora elaborado habilita-nos a considerar que existe 

alguma confusão conceptual na segunda daquelas posições. Tal patologia 

resulta, desde logo, da circunstância de o crime de abuso de confiança fiscal ser 

um crime omissivo puro que se consuma no momento em que o agente não 

entregou a prestação tributária que devia, ou seja, consuma-se no momento em 

que o mesmo não cumpre a obrigação tributária a que estava adstrito. A norma 

do artigo 105 do RGIT não permite outra interpretação e reconduzir ao núcleo 

da ilicitude e da tipicidade o que são condições de exercício da acção penal não 

está de acordo com o espírito ou a letra da lei. 
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 A mesma confusão, expressa naquela posição, resulta da própria noção do bem 

jurídico tutelado. O que está em causa não é a mora, que constitui uma mera 

condição de punibilidade, mas sim a conduta daquele que perante a 

Administração Fiscal, agindo esta no interesse público, omite um dos seus 

deveres fundamentais na sua relação com o Estado. 

  Assim, entendemos que, perante esta alteração legal, nos encontramos perante 

uma condição objectiva de punibilidade na medida em que se alude a uma 

circunstância em relação directa com o facto ilícito, mas que não pertence nem 

ao tipo de ilícito nem á culpa. Constitui um pressuposto material da 

punibilidade.6 

Na esteira dos autores citados diferenciamos a construção relativa ao 

pressuposto processual. Na verdade, na condição de punibilidade expressa-se o 

grau específico de violação da ordem jurídica enquanto no pressuposto 

processual responde a circunstancia que se opõe ao desenvolvimento do 

processo penal. A ausência dos primeiros conduz á absolvição e a dos segundos 

ao arquivamento. 

      Por qualquer forma, quer em relação á condição objectiva de punibilidade 

quer em relação ao pressuposto processual na asserção de Bulow (citado por 

Figueiredo Dias)7 estamos em face de institutos cujo conteúdo contende com o 

próprio direito substantivo, na medida em que a sua teleologia e as intenções 

jurídico-criminais que lhe presidem têm ainda a ver com a efectivação de 

punição que nesta mesma encontram a sua razão de ser, devendo ser dado o 

tratamento mais favorável. 

  Para alcançar a mesma conclusão numa outra perspectiva se coloca Taipa de 

Carvalho 8quando estabelece a destrinça entre normas processuais penais 

materiais e normas processuais penais formais. As primeiras contendem 

directamente com os direitos do arguido e/ou condicionam a efectivação da 

                                                           
6
 Confr Jeschek Tratado de Derecho Penal pag 506  

7
 Segundo a qual pressupostos processuais são pressupostos, não da existência de um processo, 
mas sim da admissibilidade de um processo. 
8Sucessão das Leis Penais pag 213 
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responsabilidade penal, enquanto as segundas, regulamentando o 

desenvolvimento do processo, não produzem os efeito jurídico materiais 

derivados das primeiras. A aplicação do princípio da lei mais favorável estaria 

reservado ás primeiras enquanto que ás segundas vigoraria o princípio tempus 

regit actum.9. 

 Entendemos que sendo a génese de um instituto processual ou substancial 

directamente equacionada com a tutela das garantias do cidadão, ou com a 

possibilidade de intervenção estadual no capítulo dos direitos, liberdade e 

garantias, é um imperativo constitucional o da aplicação da lei mais favorável-

artigo 29 da Constituição. 

                                                            * 

      Do exposto derivam duas ordens de consequências: 

-A primeira consubstancia-se no entendimento de que a nova redacção do 

artigo 105 do RGIT e, nomeadamente do seu nº 4, consagra uma condição 

objectiva de punibilidade. 

A segunda, que radica na primeira, conduz á conclusão da aplicabilidade de tal 

condição ao caso vertente por aplicação directa do principio da lei mais 

favorável ínsito no artigo 2º nº 4 do Código Penal. 

                                                               *                               

 Termos em que Acordam os Juízes Conselheiros que constituem esta 3ª Secção 

do Supremo tribunal de Justiça em determinar a devolução dos presentes autos 

ao Tribunal recorrido afim de que se proceda á notificação a que alude o mesmo 

normativo do RGIT e decorrido o prazo de trinta dias ali cominado se verifique 

sobre a existência da referida condição objectiva de punibilidade. 

  Sem custas   

 

Santos Cabral  (Relator) 

Oliveira Mendes 

Pires Salpico 

Henriques Gaspar 

                                                           
9
 No mesmo sentido se pronunciam Fiandaca e Musco (Diritto Penale pag 79) na doutrina 
italiana 


