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NOTA DE ABERTURA

A compreensão de uma alteração legislativa, qualquer que ela seja, acar-
reta um conhecimento prévio, minimamente sólido, do quadro legal que 
a antecede. Só partindo dessa premissa se torna possível avaliar critica-
mente as opções seguidas pelo legislador e compreender o alcance prá-
tico dessas escolhas.

No caso do Regime Geral das Infrações Tributárias, e mais concreta-
mente dos instrumentos legais que admitem a dispensa, a atenuação ou 
a redução de coimas, cujos regimes ali vêm consagrados, as modificações 
agora contempladas Lei nº 7/2021, de 26 de fevereiro foram de tal or-
dem significativas que se impunha estudá-las, sistematizá-las e, acima de 
tudo, problematizá-las.

O objetivo deste escrito não é, então, o de esgotar esse estudo, nem 
tão-pouco o de assumir que todos os contornos desta alteração legisla-
tiva aqui ficaram plasmados, com a completude e a profundidade que a 
matéria merece e convoca. Pelo contrário, o que se pretende é incitar 
outros autores, académicos, magistrados, advogados, juristas, a questio-
nar as soluções agora adotadas pelo legislador, e até mesmo as conside-
rações que ficam vertidas nesta obra (que estão, naturalmente, sujeitas 
ao escrutínio e à crítica de quem tomar por conveniente a sua leitura).

O Direito Contraordenacional Tributário é um subramo do Direito 
que cruza com áreas jurídicas muito distintas e, por vezes, de difícil har-
monização. Vai daí que, não raras vezes, seja um ramo do Direito pouco 
estudado e até incompreendido. 

Não deixa, porém — de um modo mais ou menos visível — de ser  
uma área do Direito da praxis, que motiva e enlaça múltiplas relações  
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jurídicas entre a Autoridade Tributária e Aduaneira, cidadãos, empre-
sas, e demais sujeitos da coletividade. É a esses atores jurídicos, desti-
natários do corpo de normas e princípios que enformam o Direito das 
Contraordenações Tributárias, que devemos a cientifização do ramo, o 
aprimoramento de soluções e, em suma, a procura por uma legislação 
mais coerente, clara e percetível em todos os perímetros da sua aplicação. 

Esta obra é, enfim, um singelo contributo para a concretização desse 
desiderato. 
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I. Instrumentos legais que permitem a dispensa, a 
atenuação ou a redução de coimas — aspetos gerais

Os instrumentos legais que permitem a dispensa, a atenuação ou a redu-
ção de coimas constituem prerrogativas colocadas, por via do preenchi-
mento de um conjunto de requisitos aplicativos, na disponibilidade dos 
agentes de uma contraordenação tributária, e que têm por efeito a ate-
nuação, a redução, ou o apartamento da sanção contraordenacional de 
natureza pecuniária. 

Denote-se, porém, que a indicação de que tais instrumentos se en-
contram na disponibilidade dos agentes não significa que, em todas as 
situações, a aplicação daqueles se encontre única e exclusivamente de-
pendente de uma atuação concreta do infrator. Efetivamente, o mais 
comum é a sua aplicação depender da intermediação de uma decisão 
administrativa em matéria sancionatória que admita que ao agente seja 
concedida uma dispensa, uma redução ou uma atenuação da coima3. 
Sem prejuízo, assinalam-se, pelo menos, duas situação em que a mera 
verificação dos pressupostos aplicativos do instrumento legal em causa 
determina, por efeito da lei, a redução do valor da coima4.

3 São os casos paradigmáticos do direito à redução de coimas (30º, nºs 1 a 3 do NRGIT), da 
dispensa do pagamento da coima (29º, nºs 2 e 3 do NRGIT) e da atenuação especial da coi-
ma (artigo 32º do NRGIT).
4 Referimo-nos, concretamente, ao regime do pagamento antecipado da coima, cuja apli-
cação não se encontra dependente de uma decisão administrativa em matéria sancionatória 
que a assinta, mas apenas do preenchimento dos requisitos legais enunciados no artigo 75º 
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Quando se refere, então, que tais prerrogativas se encontram na dis-
ponibilidade do agente quer-se apenas salientar que a aplicação de 
qualquer um dos instrumentos atenuadores da coima implica necessaria-
mente que o perpetrador da infração empregue uma atuação colaborativa 
com o Estado, designadamente regularizando a situação tributária que 
esteve na base da prática do ilícito contraordenacional. A regularização 
tributária, pese embora não figure como um pressuposto aplicativo que 
justifique, de per se, a aplicação de qualquer um dos instrumentos legais 
em apreço, constitui um requisito transversal à aplicação de qualquer um 
deles. Assim, sem prejuízo da enunciação de outras atuações colaborati-
vas exigidas, neste contexto, aos arguidos, importa destacar, pela sua pre-
ponderância, a regularização da situação tributária pelo infrator.

A terminologia que seguimos não é, no entanto, consensual. Outra 
doutrina5, e parte da jurisprudência6, denominam estes instrumentos 
como mecanismos premiais aptos a favorecer o ressarcimento do dano resultante 
da infração tributária. Esta designação ressalta, por um lado, uma ideia de 
benefício para o infrator, associada à diminuição do montante da coima, 
que é caraterizadora desses mecanismos, e, bem assim, a caraterística de 
a eles estar associada a reposição da verdade fiscal, isto é, a regularização 
da situação tributária desconforme. 

Com a devida vénia, optamos por uma designação distinta, desde 
logo por estes instrumentos constituírem prerrogativas que resultam di-
retamente do texto legal (isto é, de soluções plasmadas pelo legislador 
em preceitos legais, maioritariamente constantes do Regime Geral das 
Infrações Tributárias), e a cuja aplicação se associa, consoante o regime 
gizado, a dispensa do pagamento da coima, a sua atenuação ou redu-
ção no seu valor. Alicerçamos essa opção, ainda, noutros dois aspetos. 

do NRGIT. Também o pagamento voluntário da coima, que significa uma redução da sanção 
para 75% do montante fixado, segue um regime idêntico, bastando que o infrator, a par da 
regularização da situação tributária, pague a coima, ainda que em montante reduzido, no 
prazo e 15 dias para poder beneficiar dessa redução, sem se mostrar necessária a intermedia-
ção de qualquer decisão administrativa prévia a assentir a redução da coima fixada. 
5 Cfr., Isabel Marques da Silva, Regime Geral Das Infrações Tributárias (Nº 5 Da Coleção 
de Cadernos Do IDEFF), ed. Almedina, 1ª (Lisboa, 2010), pp. 62 e ss., em especial as pp. 68 
a 73. Ver, também, João Ricardo Catarino e Nuno Victorino, Direito Sancionatório Tri-
butário (Anotações ao Regime Geral), ed. Almedina (Coimbra, 2020), p. 292.
6 Ver, designadamente, os Acórdãos do TCA-Sul, de 08-06-2017, proc. nº 1206/15.3BELRA, 
e de 27-04-2017, proc. nº 952/15.6BELRA, disponíveis em www.dgsi.pt. 
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De uma banda, as particularidades inerentes ao regime do pagamento 
voluntário da coima, cuja constitucionalidade nos suscita algumas dúvi-
das7, e faz-nos rejeitar terminantemente o adjetivo premial, no sentido 
de a aplicação daqueles mecanismos fazer necessariamente repercutir, 
na esfera jurídica do infrator, um benefício, um prémio ou uma vanta-
gem. A primeira versão da Proposta de Lei nº 43/XIV/1ª contemplava 
a revogação do artigo 78º do ARGIT8 e, consequentemente, do regime 
do pagamento voluntário da coima, tendo, todavia, sofrido uma infle-
xão depois de baixar à Comissão de Orçamento e Finanças, tendo sido 
a versão da Proposta delineada pela referida Comissão a que veio a ser 
aprovada em sede de Reunião Plenária9. Assim, as inquietações que tí-
nhamos relativamente a este regime mantêm-se hoje, na sua integra-
lidade, pese embora compreendamos as razões que, eventualmente, 
poderão ter estado na opção de manter em vigor o pagamento volun-
tário da coima10.

O último segmento daquela designação pode, sem embargo da sua 
grande acuidade, não abarcar todas as situações que admitem a dis-
pensa, a atenuação ou a redução de coima. Existe, efetivamente, pelo 
menos um tipo contraordenacional tipificado no RGIT cuja ilicitude 
não se funda no incumprimento de uma obrigação tributária. Não se 
vislumbra, então, a possibilidade de o infrator, nesse caso, regularizar a 

7 Vide, o nosso, “A Colaboração dos Obrigados Fiscais no Direito das Contraordenações Tri-
butárias”, ed. Almedina (Coimbra, 2018), pp. 215 a 224.
8 Cfr. o artigo 14º, alínea b) da Proposta de Lei nº 43/XIV/1ª.
9 A Proposta de Lei, com a redação que lhe foi dada pela Comissão de Orçamento e Finan-
ças foi aprovada, em Reunião Plenária, com votos a favor do PS, PSD, BE, PCP, PAN, PEV, 
CH, e das deputadas não inscritas Cristina Rodrigues e Joacine Katar Moreira, contando, to-
davia, com a abstenção CDS-PP e da Iniciativa Liberal.
10 Efetivamente, este regime favorece a alocação de receita pública não financeira (prove-
niente do pagamento das coimas, ainda que em montante reduzido), mas também de receita 
pública de natureza financeira, em face de assentar, como a generalidade dos mecanismos 
de dispensa, redução ou atenuação de coimas, na regularização da situação tributária des-
conforme, o que significa, no caso das contraordenações decorrentes do incumprimento de 
uma obrigações tributárias principais, um ingresso de receita tributária nos cofres do Estado. 
Não compreendemos, todavia, a passividade do legislador em não ter aproveitado este mo-
mento de vulto transformador para melhor sedimentar, em lei, as garantias dos arguidos, no 
que atende ao regime do pagamento voluntário das coimas.
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situação tributária, visto não existir uma situação tributária carente de 
regularização. 

Referimo-nos à violação do segredo fiscal11, ínsita no artigo 115º do 
RGIT, que pune com coima a revelação ou aproveitamento de segredo 
fiscal de que se tenha conhecimento no exercício das respetivas fun-
ções ou por causa delas, quando devidos a negligência do perpetrador.  
Ora, vinha sendo entendimento da doutrina12 e da jurisprudência13 que, 
aos agentes a quem se imputasse este tipo contraordenacional, con-
tinuava a poder aplicar-se os regimes da dispensa, da atenuação ou da 
redução de coimas, conquanto se verificasse o preenchimento dos seus 
pressupostos legais, à exceção, justamente, do requisito da regularização 
da situação tributária, por impossibilidade objetiva da sua verificação. 

11 Há, contudo, outros exemplos de impossibilidade da regularização da situação tributária, 
no domínio do Direito Aduaneiro. Para maiores desenvolvimentos quanto ao tema, vide, Rui 
Miguel Zeferino Ferreira e Glória Teixeira, “Infrações Tributárias. RGIT e LPFA”, 
in «Códigos Anotados e Comentados», ed. Lexit, (2017), p. 108, e ainda João Ricardo 
Catarino e Nuno Victorino, “Direito Sancionatório Tributário (Anotações ao Regime 
Geral)”, ed. Almedina (Coimbra, 2020), p. 640.
12 Cfr., Jorge Lopes de Sousa e Manuel Simas Santos, “Regime Geral das Infracções Tri-
butárias Anotado”, ed. Áreas Editora, 4.a (Lisboa, 2010), p. 316.
13 Neste sentido, veja-se o impressivo Acórdão do STA, de 23-02-2019, proc. nº 0578/18.2BEPRT, 
de cuja fundamentação de Direito se extrai: “[n]esta circunstância concordamos que ocorrendo im-
possibilidade objectiva de regularização da falta cometida com efeitos úteis, a mesma não deve ser impe-
ditiva de a arguida de proceder ao pagamento voluntário da coima nos termos e condições previstas nos 
outros números do artº 75 do RGIT, uma vez que isso representaria uma penalização automá-
tica à margem da sua própria vontade subjectiva e para uma situação não prevista nos termos legais 
supra citados. Esta parece ser a melhor interpretação que respeita e resulta dos ditames do artº 9º do 
C. Civil designadamente o seu número 3 pois que não faria sentido que o legislador consa-
grasse um requisito que não podia ser cumprido, por impossibilidade objectiva, para daí obstar 
ao pagamento antecipado da coima com benefício.”. O Aresto conta com um voto de vencida da 
Juíza Conselheira Ana Paula Lobo, do qual se realça o seguinte excerto: “(…) [o] pagamento 
antecipado de coima e a sua consequente redução não deve ser olhado como um direito do contribuinte 
no sen tido de, por aplicação do princípio constitucional da igualdade, lhe ser extensível. Trata-se de um 
benefício, de um privilégio e não de um direito que deve ser concedido quando objectivamente se mostrem 
reunidos os pressupostos que o legislador estabeleceu para a sua concessão. As relações jurídicas tributá-
rias são, na essência, muito diversas das relações jurídico aduaneiras, tanto mais que fazemos parte da 
EU e temos obrigações aduaneiras a cumprir em nome dos demais estados-membros da EU por fazermos 
parte de um espaço sem barreiras aduaneiras internas, mas com barreiras comuns face aos estados tercei-
ros.” [sublinhado nosso]. O Acórdão encontra-se disponível em www.dgsi.pt. 
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Como é bom de ver, neste caso não se vislumbra, propriamente, um 
ressarcimento do dano causado pela prática da infração contraordenacio-
nal, visto que a lei não estabelece a obrigatoriedade da verificação de um 
outro tipo de atuação colaborativa do agente que, em termos proporcio-
nais, se revele equivalente à regularização da situação tributária, elevada 
a pressuposto aplicativo de qualquer um dos instrumentos legais relati-
vamente a todos os outros tipos contraordenacionais. 

Como se verá adiante, tal entendimento, que até aqui resultava do 
labor doutrinal e jurisprudencial, tem hoje respaldo legal expresso, por 
via do novo artigo 32º-A do RGIT.


