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NEWSLETTER 
 

ACÓRDÃO Nº 298/2019 DO TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL 

Nº31/19 

SUMÁRIO 
Foi publicado, no passado dia 16 de Julho de 2019 o Acórdão nº 298/2019, de 15 
de maio, do Tribunal Constitucional, que julgou inconstitucional, por violação do 
princípio da não auto-incriminação do arguido (nemo tenetur se ipsum accusare), 
a utilização de prova obtida pela Autoridade Tributária ao abrigo do dever de co-
laboração, nos casos em que o procedimento de inspecção tributária é instaurado 
na pendência de inquérito criminal previamente levantado. 

Praça Marquês de Pombal, 16 – 5th (Reception)/6 th 
1250-163 Lisboa • Portugal 

T: +351 215 915 220 • F: +351 215 915 244 
contact@rfflawyers.com 

www.rfflawyers.com 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:newsletter@rffadvogados.com
mailto:contact@rfflawyers.com
tel:+351215915220
mailto:mcontact@rfflawyers.com
http://www.rfflawyers.com/


 

 
01 

Nº31/19 
Acórdão nº 298/2019 do Tribunal Constitucional 

www.rfflawyers.com 
Praça Marquês de Pombal, 16 – 5 th (Reception)/6 th 

1250-163 Lisboa • Portugal 
T: +351 215 915 220 • F: +351 215 915 244 

contact@rfflawyers.com 

I. A SITUAÇÃO EM CAUSA  

O Tribunal Constitucional foi convo-

cado a pronunciar-se sobre a 

constitucionalidade da utilização, em 

processo criminal instaurado pela prá-

tica de crime fiscal, de documentos 

fiscalmente relevantes obtidos pela Ad-

ministração tributária no âmbito de 

procedimento de inspecção realizado 

durante a fase de inquérito do referido 

processo criminal. 

A questão em discussão neste pro-

cesso emerge da possibilidade de 

ligação entre o procedimento de ins-

pecção tributária e o processo penal 

fiscal, que são regidos por princípios de 

“sinal contrário” no que toca à posição 

processual do contribuinte: por um 

lado, o princípio da cooperação com a 

Administração tributária e, por outro, o 

princípio da não auto-incriminação do 

arguido (princípio nemo tenetur se 

ipsum acusare). 

O princípio princípio da não auto-incri-

minação do arguido (princípio nemo 

tenetur se ipsum acusare) implica o re-

conhecimento do direito ao silêncio e à 

não auto-incriminação do arguido, en-

quanto elementos essenciais de um 

processo penal de estrutura acusatória. 

Com efeito, este princípio visa assegu-

rar a autodeterminação do arguido na 

condução da sua defesa no processo e, 

nessa medida, a garantia da sua posição 

enquanto sujeito processual, impedindo 

que este seja transformado em instru-

mento da própria condenação, 

fornecendo meios de prova por via de 

uma colaboração involuntária com a Ad-

ministração, ou obtida com recurso a 

meios coercivos ou enganosos. 

A Constituição da República Portuguesa 

não acolhe expressamente esse princí-

pio nemo tenetur se ipsum acusare, 

sendo este reconhecido pela Doutrina 

como um direito fundamental não es-

crito e que abrange, em sentido amplo, 

o direito ao silêncio, e que se desdobra 

em diversos corolários, nomeadamente 

quando esteja em causa a prestação de 

informações, a apresentação de docu-

mentos, ou outras formas de 

colaboração com a Administração. 

Não se trata, todavia, de um princípio 

com um carácter absoluto, podendo ser 

legalmente restringido em determina-

das circunstâncias. 

Ora, no âmbito da regulação económica 

e social do Estado, são frequentes as li-

mitações a este princípio, 
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consubstanciadas em deveres de cola-

boração com a Administração (como a 

prestação de informações, disponibili-

zação e entrega de documentos, etc.), 

cujo incumprimento resulta no sancio-

namento do contribuinte. 

Desta forma, o Tribunal Constitucional 

centrou a sua análise na (in)admissibili-

dade da restrição desse princípio, no 

caso específico da utilização, em pro-

cesso criminal instaurado pela prática 

de crime fiscal, de documentos fiscal-

mente relevantes aí obtidos pela 

Administração tributária no âmbito de 

um procedimento de inspecção reali-

zado durante a fase de inquérito do 

referido processo criminal. 

II. A DECISÃO 

O Tribunal Constitucional reconheceu 

que a colaboração com a Administra-

ção tributária exigida aos contribuintes 

é “imprescindível para viabilizar o exer-

cício da função fiscalizadora que àquela 

se encontra legalmente cometida”, so-

bretudo perante a existência de um 

sistema de autoliquidação de tributos, 

em que o contribuinte se torna num 

agente que auxilia – ou substitui – a Ad-

ministração na realização de 

determinadas tarefas tributárias. 

Do ponto de vista da garantia da capaci-

dade funcional do Estado - e do próprio 

sistema fiscal – são os deveres de cola-

boração que recaem sobre os 

contribuintes que permitem à Adminis-

tração tributária pedir informações que 

comprovem um dado facto tributário, e 

que o contribuinte exterioriza através 

das suas próprias declarações tributá-

rias. 

Neste sentido, considera o Tribunal 

Constitucional que “tal colaboração, or-

denada ao cumprimento da obrigação 

de pagar o imposto legalmente devido, é 

recíproca e assenta numa base de con-

fiança: o contribuinte e a Administração 

cooperam entre si, acreditando cada um 

que o outro atua de boa fé, em ordem à 

consecução daquele objetivo comum”, 

ou seja, da satisfação dos interesses pú-

blicos do Estado. 

Todavia, no sistema português vigora, 

por um lado, um princípio de “comuni-

cabilidade” entre o procedimento de 

inspecção tributária e o processo penal 

tributário: a Administração tributária 

leva a cabo funções, tanto de preven-

ção, como de sancionamento de 

infracções tributárias (devendo o relató-

rio de inspecção indicar as infracções 

verificadas e, bem assim, os autos de 

notícia levantados). Por outro lado, du-

rante a fase de inquérito do processo 
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penal tributário, a Administração tribu-

tária fica, também, investida nos 

poderes e funções que o Código de Pro-

cesso Penal atribui aos órgãos de 

polícia criminal, actuando sob a direc-

ção do Ministério Público e na sua 

dependência funcional. 

Existe, portanto, uma interligação entre 

o processo inspectivo e o processo cri-

minal, já que a documentação obtida 

pela Administração tributária será rele-

vante, tanto para efeitos de inspecção 

(podendo dar lugar a correcções da si-

tuação tributária do contribuinte), 

como para efeitos do processo penal 

(enquanto prova da sua responsabili-

dade criminal). 

Ora, sendo os deveres de colaboração 

procedimental “robustecidos” no âm-

bito tributário, pode o contribuinte ver-

se numa posição em que, recusando 

colaborar com a Administração tributá-

ria para não se auto-incriminar, arriscar 

ser sancionado por violação do seu de-

ver de colaboração ou, aceitando 

colaborar, permitir à Administração tri-

butária a obtenção, à sua custa, de 

elementos de prova que venham a sus-

tentar a acusação, contra si, de um 

crime fiscal. 

Coloca-se, desta forma, a questão de 

saber até que ponto o princípio nemo 

tenetur se ipsum accusare pode, ou não, 

ser, por esta via, limitado e, concreta-

mente, se será admissível a utilização 

como prova em processo penal de docu-

mentos que foram facultados pelo 

próprio arguido no decurso de uma ins-

pecção fiscal em que o mesmo, na 

qualidade de contribuinte, se encontra 

sujeito aos referidos deveres de coope-

ração. 

Ora, como refere o Tribunal Constituci-

onal, esta “compressão do princípio 

nemo tenetur se ipsum accusare e a 

consequente admissibilidade da utiliza-

ção como prova em processo penal 

fiscal dos documentos obtidos em re-

sultado da inpecção tributária foi 

considerada constitucionalmente ad-

missível, atento um juízo positivo 

quanto à verificação dos requisitos de 

legitimidade das restrições a direitos, li-

berdades e garantias”. 

Com efeito, o Tribunal Constitucional já 

havia anteriormente considerado que 

tal compressão, consubstanciada no 

dever de colaboração com a inspecção 

tributária (i) se encontra prevista em lei 

geral e abstracta, (ii) justifica-se pela re-

levância constitucional dos fins 

prosseguidos pela actividade inspectiva 

e (iii) respeita o princípio da proporcio-

nalidade, sendo adequada e necessária 

para a prossecução dos interesses do 
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Estado, do ponto de vista da eficiência 

do sistema fiscal. 

Todavia, no Acórdão em análise, estava 

em causa uma situação em que a ins-

pecção ao contribuinte fora realizada 

num momento em que contra ele já cor-

ria um inquérito criminal o que, de 

acordo com o Tribunal Constitucional, 

configura uma questão diferente. Neste 

caso, entendeu o Tribunal Constitucio-

nal que, “uma vez que a Administração 

fiscal não pode desconhecer, enquanto 

órgão e autoridade de polícia criminal, a 

pendência de um inquérito criminal 

contra o contribuinte inspecionado (…), 

a eventual omissão de comunicação da 

mesma ao visado representa objetiva-

mente uma deslealdade grave e 

contrária à boa fé que deve pautar o re-

lacionamento entre a Administração e 

os contribuintes no quadro das rela-

ções tribuárias formais (…), porquanto 

o risco de instrumentalização da cola-

boração é elevadíssimo”. 

Considerou mesmo o Tribunal Consti-

tucional que há, neste caso concreto, 

uma actuação objectivamente enga-

nosa – porque camuflada – por parte da 

Administração tributária, ao levar o 

contribuinte a pensar que fornece do-

cumentos para os fins específicos da 

inspecção tributária, verificando-se 

que, na realidade, os mesmos documen-

tos são utilizados num processo 

criminal pré-existente, no âmbito do 

qual a respectiva solicitação nunca po-

deria ser feita sob a ameaça de sanções 

por violação do princípio de colaboração 

com a Administração fiscal. 

Ora, no entender do Tribunal Constituci-

onal, admitir tal situação criaria no 

processo penal “um enorme desequilí-

brio favorável à acusação e desfavorável 

ao arguido, comprometendo a possibili-

dade de autodeterminação deste na 

condução da sua defesa e, em última 

análise, a sua posição enquanto sujeito 

processual”. 

Considerou, assim, o Tribunal Constitu-

cional que a pendência de um inquérito 

criminal pressupõe, obrigatoriamente, a 

existência, pelo menos, de indícios de 

que foi cometida uma determinada in-

fracção tributária, razão pela qual a 

subsequente realização de uma inspec-

ção tributária é indissociável de tal 

suspeita – acabando por redundar 

numa diligência de investigação crimi-

nal, no âmbito da qual qualquer 

colaboração com a inspecção redunda 

numa colaboração forçada com a inves-

tigação criminal, levada a cabo pela 

mesma Administração, mas no seu ou-

tro papel de órgão de polícia criminal. 
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O Tribunal Constitucional vai mais 

longe, afirmando que, “No limite, a Ad-

ministração fiscal, sob a veste de 

inspeção, poderia forçar o contribuinte 

a entregar-lhe toda a prova documental 

necessária para que a mesma Adminis-

tração, agora sob a veste de autoridade 

e órgão de polícia criminal, pudesse le-

var ao inquérito e justificar 

materialmente a dedução pelo Ministé-

rio Público de uma acusação criminal 

contra o contribuinte”. 

Entendeu, ainda, o Tribunal Constituci-

onal que a limitação do direito 

fundamental à auto-incriminação em 

análise não se mostra suficientemente 

justificado, na medida em que “os do-

cumentos obtidos na sequência de 

inspeções realizadas já depois de ins-

taurado o inquérito criminal podem – e 

devem – continuar utilizados no proce-

dimento tributário, nomeadamente 

para efeito de apuramento da situação 

tributária do contribuinte e de liquida-

ção dos impostos que se encontrem em 

falta” e, bem assim, porque “a colabo-

ração do contribuinte no âmbito da 

inspeção tributária não é absoluta-

mente indispensável para fazer chegar 

ao processo penal tributário tais docu-

mentos, não se podendo falar em 

qualquer «imunidade penal».” 

III. OS EFEITOS 

Em face do exposto, concluiu o Tribunal 

Constitucional que se verifica “uma re-

lação desequilibrada entre os custos e 

benefícios da restrição em análise, uma 

vez que inexiste uma articulação racio-

nal suficiente entre os custos ou 

desvantagens a suportar pelo titular do 

direito – o contribuinte, suspeito, ou ar-

guido – e os benefícios ou vantagens 

que a mesma permite alcançar para o in-

teresse público”, sendo, neste caso, a 

restrição do princípio nemo tenetur se 

ipsum accusare desproporcionada e, 

como tal, constitucionalmente ilegítima. 

Desta forma, ainda que o presente Acór-

dão não possua força obrigatória e geral 

- sendo, apenas, obrigatório no âmbito 

do processo onde foi proferido -, o en-

tendimento nele vertido vem reforçar as 

garantias do contribuinte/suspeito/ar-

guido no âmbito do processo penal 

tributário, na medida em que define um 

limite claro (e necessário) às possibili-

dades de restrição do princípio da não 

auto-incriminação do arguido (princípio 

nemo tenetur se ipsum acusare), que 

terá, naturalmente influência em deci-

sões futuras. 

Lisboa, 26 de Agosto de 2019 

Rogério M. Fernandes Ferreira 
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