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Resumo 

Pretendemos com o presente trabalho compreender em que medida os inspetores da Autoridade 

Tributária e Aduaneira enquanto órgãos de polícia criminal podem desenvolver o trabalho de 

investigação criminal fiscal de forma autónoma. 

Para tal, começamos por definir os conceitos de Autoridade de Polícia Criminal (APC) e Órgão de 

Polícia Criminal (OPC) e identificar as principais autoridades de polícia criminal (APC) e órgãos de 

polícia criminal (OPC), no ordenamento jurídico português atual. 

Desenvolvemos breve estudo comparativo entre os diferentes regimes de acesso e formação 

profissional, bem como entre as diferentes atribuições e competências das principais entidades 

reconhecidas como APC/ OPC.  

Refletimos sobre as principais dificuldades com que se deparam os inspetores tributários na prática 

da investigação dos crimes de abuso de confiança fiscal e fraude fiscal. 

Demonstramos que, reunidos determinados pressupostos, os inspetores da Autoridade Tributária 

com competências de órgão de polícia criminal podem desenvolver um trabalho de investigação 

criminal fiscal autónomo, limitando o recurso a outros órgãos de polícia criminal a situações 

excecionais. 

 

Palavras chave: Autoridade Tributária e Aduaneira; crime fiscal; inspetores; órgãos de polícia 

criminal 
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Abstract 

In the present work, we pretend to understand in the way that the inspectors of "Autoridade 

Tributária e Aduaneira" in Portugal, as criminal police organ, could develop a work of independant 

investigation.   

We shall start to determine the concepts of " Autoridade de Polícia Criminal (APC) e Órgão de 

Polícia Criminal (OPC) and identify those authorities in the present portuguese law. 

We develop as well a brief comparative study between different access regimes and professional 

qualifications, just like different powers and skills of the principal authorities such as APC/ OPC. 

To think more than once about de main obstacle that inspectors faced in practice of tax trust abuse 

and tax evasion crimes investigation, at the field. 

We prove that with some assumptions, the inspectors of "Autoridade Tributária e Aduaneira", with 

skills of criminal police organ, could develop an independent work, limiting an appeal on other 

criminal police organs only on special occasions. 

 

Key Words: Autoridade Tributária e Aduaneira; tax crime; inspectors; criminal police organ 
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Nota preliminar 

Pretendemos com o presente estudo enquadrar o fenómeno criminal fiscal no âmbito da 

criminologia; compreender o papel dos inspetores tributários enquanto órgãos de polícia criminal; 

considerar os pressupostos dos crimes fiscais e conhecer a prática da investigação criminal fiscal, 

bem como alguns dos seus números. 

A escolha do presente tema advém da necessidade de pesquisa, sentida no âmbito do trabalho 

desenvolvido na Direção de Finanças de Lisboa – Divisão de Processos Criminais Fiscais, no 

contexto das funções profissionais desempenhadas na investigação dos crimes de abuso de 

confiança e fraude fiscais. 

Advém da necessidade sentida de conhecer e estudar o enquadramento legal ao abrigo do qual os 

inspetores tributários das Divisões de Crimes/ Núcleos de Investigação Criminal da Autoridade 

Tributária e Aduaneira desenvolvem o seu trabalho e das dificuldades conhecidas, 

consciencializadas ou maturadas na prática da investigação criminal fiscal, na sequência de diversas 

ações externas, recurso a outros órgãos de polícia criminal, participação em ações conjuntas e 

encontros de formação profissional.  

No que concerne à metodologia utilizada no âmbito do presente trabalho, faremos uso 

principalmente do método qualitativo análise documental, recorrendo ainda ao método quantitativo 

das estatísticas oficiais. 

No que concerne aos principais problemas equacionados e objetivos a que nos propusemos: 

Pretendemos com o presente trabalho compreender em que medida os inspetores da Autoridade 

Tributária e Aduaneira enquanto órgãos de polícia criminal podem desenvolver o trabalho de 

investigação criminal fiscal de forma autónoma, sem prejuízo da eficácia da investigação e do 

cumprimento do objetivo de prevenção criminal e demonstrar que, reunidos determinados 

pressupostos, os inspetores da Autoridade Tributária com competências de órgão de polícia criminal 

podem desenvolver um trabalho de investigação criminal fiscal autónomo, limitando o recurso a 

outros órgãos de polícia criminal a situações excecionais. 

Para tal, 

No Capitulo I, pretendemos definir os conceitos de Autoridade de Polícia Criminal (APC) e Órgão 

de Polícia Criminal (OPC); identificar as principais autoridades de polícia criminal (APC) e os 

principais órgãos de polícia criminal (OPC) no atual ordenamento político. 
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No Capítulo II, procuraremos compreender em que medida o regime de acesso, de formação 

profissional, bem como as metodologias propostas aos inspetores tributários se justificam pelos fins 

a prosseguir ou pelo contrário comprometem a autonomia na atividade de fiscalização e inspeção. 

Neste contexto, apresentaremos breve estudo comparativo entre os diferentes regimes de acesso e 

formação profissional, bem como entre as diferentes atribuições e competências das principais 

entidades reconhecidas como APC/ OPC. 

No Capítulo III, pretendemos identificar as principais dificuldades com que se deparam os 

inspetores tributários na prática da investigação do crime de abuso de confiança fiscal e demonstrar 

em que medida as dificuldades encontradas na prática se relacionam com as condições de acesso e 

formação profissional e com as metodologias propostas. 

No Capítulo IV, pretendemos identificar as principais limitações que decorrem da prática da 

investigação do crime de fraude fiscal e demonstrar em que medida a aproximação a outros OPC no 

que concerne às condições de acesso, formação profissional e metodologias utilizadas permitiria 

transpor as limitações detetadas. 

No Capítulo V, pretendemos refletir sobre as dificuldades e limitações com que se deparam na 

prática os órgãos de polícia criminal da AT e compreender as suas causas - insuficiente 

regulamentação no quadro jurídico em vigor ou falta de meios humanos, técnicos ou de formação 

profissional, procurando novos modelos de investigação criminal fiscal na Autoridade Tributária, 

visando não apenas de cobrança, como a satisfação das necessidades de prevenção especial e geral, 

com a consequente redução da evasão fiscal. 

 

Quanto aos conceitos de polícia judiciária, autoridade de polícia criminal e órgão de polícia 

criminal, escreve Prof. Doutor Guedes Valente
1
: “A polícia, enraizada na função de prevenção de 

criminalidade, maxime na sua função de prevenção criminal stricto sensu, reveste natureza de órgão 

auxiliar da administração da justiça como órgão de polícia criminal (OPC) – al. c) do nº1 do artº 1º  

do CPP e artº 3º da LOIC -, i.e., reveste o sentido de polícia judiciária (…) 

A polícia/OPC pode socorrer-se de medidas cautelares e de polícia (…) para a prossecução das suas 

tarefas processuais penais e praticar os atos ou diligências processuais determinados pela autoridade 

judiciária competente na fase do processo em curso. 

                                                           
1
 VALENTE, Manuel Monteiro Guedes – Teoria Geral do Direito Policial. 3ª ed. Coimbra: Almedina, 2012. P. 66-68 
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Cabe ao OPC coadjuvar as AJ, colher a notícia do crime, impedir as suas consequências, descobrir 

os seus agentes e promover atos necessários e urgentes idóneos a assegurar os meios de prova, deter 

os agentes dos crimes em flagrante delito, elaborar os autos de notícia, comunicar o crime à AJ, 

proceder à identificação dos suspeitos da prática de crime e de testemunhas, proceder à recolha de 

informações sobre os crimes, proceder a exames no local do crime, proceder a apreensões 

cautelares, à revista de suspeitos, à busca não domiciliárias e domiciliárias por ordem ou 

autorização da autoridade judiciária competente (…). (…) 

As qualidades jurídicas em que intervêm as autoridades ancoram nas atribuições expressas em cada 

lei orgânica, nas finalidades e interesses que a lei (orgânica e demais leis) incumbe às polícias 

prosseguir e ganham dimensão jurídico-operativa com as competências: conjunto de poderes 

funcionais de que cada uma das autoridades está incumbida por lei para prosseguir as atribuições.” 

A este propósito, v.g. o Decreto-Lei nº118/2011 de 15 de dezembro, que aprova a estrutura orgânica 

da Autoridade Tributária e Aduaneira, que resulta da fusão da Direção Geral de Impostos, da 

Direção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo e da Direção Geral de 

Informática e Apoio aos Serviços Tributários e Aduaneiros. 

Ainda quanto ao conceito de OPC, define Prof. Doutor Damião Cunha
2
: "(…) órgãos de polícia 

criminal são aquelas entidades ou agentes policiais que, ou praticam um ato processual penal, ou 

atuam sob a direção de uma autoridade judiciária.”, classificando como: “Caso duvidoso e 

suscetível de crítica “órgão de polícia fiscal aduaneira””
3
, criados pelo Decreto-Lei 376-A/89 de 25 

de outubro, que institui o Regime Jurídico das Infrações Tributárias Aduaneiras, invocando os artºs 

49º, que estabelece competência para a fiscalização e ações preventivas e 50º, que estabelece a 

obrigatoriedade da prática de medidas cautelares diretamente relacionadas com o conhecimento de 

um crime. 

Sem prejuízo, o diploma em questão encontra-se revogado, determinando atualmente o artº 40º nº2 

do Regime Geral das Infrações Tributárias: Aos órgãos da administração tributária cabem, durante 

o inquérito, os poderes e as funções que o Código de Processo Penal atribui aos órgãos de polícia 

criminal, presumindo-se-lhes delegada a prática de atos que o Ministério Público pode atribuir 

àqueles órgãos. e o artº 41º nº2: Os atos de inquérito para cuja prática a competência é delegada 

                                                           
2
 CUNHA, José Manuel Damião – O Ministério Público e os Órgãos de Polícia  Criminal no novo Código de Processo 

Penal. Porto: Universidade Católica, 1993. P. 99 

3
 Idem, op. Cit. P. 163-170 
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nos termos do número anterior podem ser praticados pelos titulares dos órgãos e pelos 

funcionários e agentes dos respetivos serviços a quem tais funções sejam especialmente cometidas.  

Ancorando as qualidades jurídicas em que intervêm as autoridades nas atribuições expressas na 

respetiva lei orgânica, no caso da AT, o Decreto-Lei nº118/2011 de 15 de dezembro, torna-se 

pertinente aprofundar a análise ao diploma, relacionando-o com o RGIT, procurando definir o papel 

dos inspetores tributários enquanto órgãos de polícia criminal, sem prescindir de estudo 

comparativo relativamente a outras autoridades, respetivas leis orgânicas e órgãos de polícia 

criminal. 
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INTRODUÇÃO 

É objeto da presente dissertação a investigação criminal fiscal, designadamente o papel dos 

inspetores tributários enquanto órgãos de polícia criminal. 

Para tal, importa precisar os conceitos de investigação, crime fiscal e órgão de polícia criminal. 

No que concerne à investigação, remete-nos para a fase processual penal de inquérito, dispondo o 

artº 262º do Código de Processo Penal, sob a epígrafe Finalidade e âmbito do inquérito: 1. O 

inquérito compreende o conjunto de diligências que visam investigar a existência de um crime, 

determinar os seus agentes e a responsabilidade deles e descobrir e recolher as provas, em ordem 

à decisão sobre a acusação. 

Relativamente ao crime fiscal, consideraremos os crimes de abuso de confiança fiscal (p. p. artº 

105º do Regime Geral das Infrações Tributárias) e fraude fiscal (p. p. artºs 103º e 104º do RGIT). 

Não pretende este estudo a análise jurídica dos tipos de crime abuso de confiança e fraude fiscais, 

designadamente os elementos objetivos e subjetivos do tipo, mas sim a reflexão sobre a importância 

social e jurídica da criminalização, bem como sobre a especificidade da investigação criminal fiscal. 

Quanto ao conceito de crime, propõe-nos Professor Doutor André Ventura a reflexão: 

"No fundo a questão de saber o que é ou não é crime é uma falsa questão. O que se trata exatamente 

na definição de Direito Penal é a de saber onde é que está a essência do bem jurídico, de forma a 

que estes bens (não essenciais) possam ser dogmaticamente tratados e protegidos por outros ramos 

do direito. 

O primeiro e fundamental vetor da noção material de crime é a noção material de bem jurídico. O 

que importa do crime não é tanto a definição do crime, mas a importância do bem jurídico 

fundamental. O referencial do Direito Penal assenta na Teoria da Proteção dos Bens Jurídicos e não 

tanto no valor ou desvalor da própria conduta."
4
 

Sobre a criminalização das infrações tributárias, escreve Dr. Carlos Paiva: 

"... ao longo dos tempos tem vindo a fortalecer-se a perspetiva ética do que representa, para as 

sociedades modernas, os comportamentos ilícitos no plano fiscal, "...é consabido o contributo 

decisivo da emergência do ideário do Estado de Direito Social para o triunfo da nova imposição 

                                                           
4
 VENTURA, André - Lições de Direito Penal - Volume I. 1ª ed. Lisboa: Chiado Editora, 2013. p. 73 
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ético-jurídica do delito fiscal...". Essa perspetiva "(...) empresta uma valência ética ao imposto 

como meio privilegiado ao dispor de um Estado de direito para assegurar as prestações sociais que 

tornem possível, na conhecida fórmula de Fosthoff que o cidadão "viva não só no Estado mas 

também do Estado".(...)"
5
 

"A alteração que se verificou e se consolidou na consciência social da perspetiva reprovadora dos 

delitos de natureza fiscal, afastou definitivamente, "...o quadro em que a fuga ilegítima ao Fisco 

configurava um mero delito de luvas brancas ou um Kavaliersdelikte que, mais do que censura 

social, despertava sentimentos de admiração e respeito"
6
 

"A reprovação social ainda não tem sido bastante, para evitar que continue a verificar-se uma tão 

elevada propensão para o incumprimento das obrigações fiscais, em manifesta violação dos 

princípios da igualdade, da legalidade, da justa repartição dos rendimentos e da riqueza e da 

solidariedade social. Sendo que, em regra, através dessa atuação deliberada e contra legem, se 

desoneram do pagamento dos impostos de forma consciente e intencional, colocando em causa um 

outro não menos importante princípio - o da solidariedade fiscal."
7
 

Partilhamos da opinião de Dr. Carlos Paiva, quando considera que "A complexidade da legislação 

fiscal constitui porventura a justificação maior para o incumprimento das obrigações fiscais por 

parte dos contribuintes, sobretudo pelas dificuldades de interpretação, mas para além do 

incumprimento é potenciadora de situações de evasão, até pela lentidão com que a administração 

fiscal atua e pela impossibilidade prática de fiscalização, em tempo útil, de todos os contribuintes 

registados em cadastro. Mas, por outro lado, as elevadas taxas de tributação em vigor alimentam a 

tentação dos contribuintes em se furtarem ao pagamento dos impostos que sobre eles recaem."
8
 

Por outro lado, "O contribuinte cumpridor é titular de um direito à eficácia fiscal, daí o dever de 

agir que impende sobre o Estado Fiscal (princípio do inquisitório), com especial destaque para o 

princípio da legalidade - não da oportunidade que subordina o processo penal tributário, enquanto 

expoente do princípio constitucional da igualdade fiscal entre os contribuintes. 

                                                           
5
 Apud, PAIVA, Carlos – Das Infrações Fiscais à sua Perseguição Processual. Coimbra: Almedina, 2012. p. 83 cita 

Jorge de Figueiredo Dias e Manuel da Costa Andrade "O Crime de Fraude Fiscal No Novo Direito Penal Tributário 

Português, publicado in Revista Portuguesa de Ciência Criminal, 6 (1996), pags. 71-110. 

6
 Apud, Idem, op. cit p. 84 cita Anabela Miranda Rodrigues "Contributo para a Fundamentação de um Discurso 

Punitivo em Matéria Penal Fiscal", in Direito Penal Económico e Europeu, Textos Doutrinários, Vol. II, Coimbra Editora, 

1999, pág. 481. 

7
 Idem, op. cit. p. 84. 

8
 Idem, op. cit. p. 86. 
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(...) 

Incumbe à Administração Tributária o poder-dever de assegurar o cumprimento das obrigações 

fiscais por todos os contribuintes, assegurando deste modo a igualdade tributária."
9
 Para 

MARCELO CAVALI, do dever fundamental de pagar tributos "ninguém pode ser excluído e cada 

contribuinte tem o direito de exigir do Estado que lhe valha dos meios necessários a impedir que 

outros dele se eximam. 

Como mandamento dirigido ao legislador, implica em exigir deste que utilize todos os mecanismos 

à sua disposição, desde que compatíveis - ou compatibilizáveis - com os demais princípios 

constitucionais, para atingir o objetivo de que todos cumpram com seu dever".
10

 

"Nas palavras lúcidas de GERMANO MARQUES DA SILVA "Hoje, o Direito Penal é um 

instrumento do poder em ordem ao cumprimento de determinados objetivos, como os de matéria 

fiscal, assunto que, durante décadas e décadas, se entendeu que não tinha dignidade penal. Fizeram-

se vários ensaios para ver como é que os contribuintes cumpririam voluntariamente os seus deveres. 

Foi perante a constatação de que voluntariamente grande parte dos contribuintes não se convencia 

que tinha um dever jurídico-moral de cumprir as leis, que se foi instituindo, a pouco e pouco, o 

chicote, que é o Direito Penal".
11

 

Procuremos agora determinar qual o bem jurídico protegido nos crimes fiscais, legitimador da tutela 

penal, seguindo os contributos de Prof. Doutor Germano Marques da Silva e Profª Doutora Susana 

Aires de Sousa: 

Considera Prof. Doutor Germano Marques da Silva: "O bem jurídico tutelado pelos crimes 

tributários é o "sistema tributário", entendido numa perspetiva funcional, como o conjunto de 

atividades a desenvolver pelo Estado e outros entes públicos para a obtenção dos recursos 

financeiros e para a aplicação destes na satisfação das necessidades públicas que lhes cumpre 

realizar."
12

 

                                                           
9
 MARQUES, Paulo – Crime de Abuso de Confiança Fiscal: Problemas do Atual Direito Penal Tributário. 2ª ed. aum. 

Coimbra: Coimbra Editora, 2011. p. 25 a 27 

10
 Apud, Idem, op. cit. p. 27 e 28 cita MARCELO COSTENARO CAVALI - Cláusulas Gerais Antielusivas: Reflexões 

Acerca da sua Conformidade Constitucional em Portugal e no Brasil, Almedina, Coimbra, 2006, pp. 179-180 

11
 Apud, Idem, op. cit. p. 30 cita GERMANO MARQUES DA SILVA, in O enquadramento jurídico criminal da 

atividade dos empresários - não será excessivo?, Conversas no Vale do Tejo, Volume I, Editora o Mirante, Santarém, 

2007, p. 139. 

12
 SILVA, Germano Marques da – Direito Penal Tributário. Lisboa: Universidade Católica Editora, 2009. p. 92 
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"O objeto do crime de fraude fiscal é complexo. Por uma parte o património do Estado, enquanto 

componente do bem jurídico tutelado, mas também o dever de colaboração leal dos cidadãos na 

determinação dos factos tributários e, por isso, o objeto do crime é por uma parte o património 

tributário do Estado, enquanto bem jurídico tutelado e por outro os deveres de informação e de 

verdade dos cidadãos perante o sistema fiscal, que constituem o objeto da ação. 

A ratio do crime de fraude fiscal é o dano no património fiscal do Estado que se consubstancia na 

violação dos deveres de colaboração dos sujeitos passivos fiscais. 

A conduta incriminada consiste pois na violação dos deveres de informação e verdade suscetíveis 

de causar lesão ao património do Estado pela diminuição das receitas tributárias."
13

 

Quanto ao bem jurídico tutelado pelo abuso de confiança fiscal, considera o autor: "O tipo em 

questão tutela o sistema fiscal na perspetiva patrimonial: arrecadação dos tributos recebidos ou 

retidos pelo substituto de imposto."
14

 

No mesmo sentido, escreve Profª Doutora Susana Aires de Sousa: 

"a determinação do bem jurídico protegido no domínio penal fiscal não se mostra, tradicionalmente, 

isenta de controvérsia no âmbito da doutrina criminal. São várias as propostas doutrinais, 

necessariamente ligadas às respetivas experiências normativas. É, no entanto, possível descortinar 

dois grandes tipos de modelos no estudo do objeto de tutela dos delitos fiscais: as teses 

funcionalistas e as teses patrimonialistas."
15

 

No âmbito dos modelos funcionalistas: 

Podemos considerar como bem jurídico protegido nos crimes fiscais a "função tributária". Nesta 

perspetiva, os crimes fiscais serão crimes contra a administração pública. 

No mesmo sentido, podemos considerar como bem jurídico merecedor de tutela penal o poder 

tributário da administração pública, poder do qual tem necessariamente que se encontrar investida 

para o exercício da função tributária, entendida enquanto conjunto de procedimentos legais tendo 

em vista a cobrança dos impostos legalmente devidos, almejando o ideal de redistribuição da 

riqueza constitucionalmente consagrado. 

                                                           
13

 Idem, op. cit. p. 230 

14
 Idem, op. cit. p. 243 

15
 SOUSA, Susana Aires de - Os Crimes Fiscais. Coimbra: Coimbra Editora, 2006. p. 266 
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Numa perspetiva que podemos considerar alargadora do bem jurídico, surgem as teorias que 

consideram como bem jurídico tutelado um sistema globalmente considerado, ora sistema 

económico, ora sistema fiscal. "Por sistema fiscal entende-se o conjunto de tributos e normas que os 

regulam, existentes num determinado espaço tendo em vista a prossecução de determinados fins. 

(...) O objeto de tutela penal, segundo esta teoria, é o correto funcionamento do sistema fiscal, 

ordenação racional com finalidades fiscais e extrafiscais, impondo-se a intervenção do direito penal 

para corrigir as situações de disfunção provocadas pelos comportamentos criminosos. A finalidade 

comum a cada norma criminalizadora em matéria fiscal seria garantir o exato funcionamento do 

sistema fiscal e dos objetivos económicos, sociais, políticos, através dele prosseguidos."
16

 

Considerando, ora, os modelos patrimonialistas: 

Tais modelos defendem que o bem jurídico tutelado nos crimes fiscais é o património do Estado. 

Critica a autora: "Uma conceção patrimonial pura do objeto de tutela das normas penais fiscais tem 

subjacente uma compreensão fiscal e concebe o imposto como o preço que o contribuinte paga 

pelos serviços públicos que o Estado lhe presta. Uma teoria deste tipo é hoje recusada pela doutrina 

das Finanças Públicas."
17

 

A doutrina considera ainda como bens jurídicos passíveis de serem tutelados pelos crimes fiscais: o 

dever de colaboração do contribuinte com a Autoridade Tributária; a função social dos impostos e o 

dever de obediência às normas fiscais. 

Tendemos, acompanhando a autora, a preferir os modelos funcionalistas, considerando que o bem 

jurídico tutelado pelos crimes fiscais é o património fiscal do Estado, ou seja, não todo e qualquer 

património do Estado, cuja definição se apresenta complexa, mas "o conjunto das receitas fiscais de 

que o Estado é titular. Trata-se, naturalmente, de um elemento que integra o património estadual, 

mas com uma autonomia própria, decorrente de um regime especial (fiscal) que lhe confere uma 

unidade de sentido. (...) 

Trata-se de um bem jurídico coletivo cuja titularidade pertence à comunidade dos indivíduos, por 

meio do Estado que se compromete a realizar uma gestão adequada e a prosseguir objetivos 

económicos e sociais reconhecidos como fundamentais pela sociedade."
18

 

                                                           
16

 Idem, op. cit. p. 267 a 275 

17
 Idem, op. cit. p. 277 e 278 

18
 Idem, op. cit. p. 299 
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Metodologia da Investigação: 

No que respeita à metodologia utilizada, nota João Soares Carvalho que os métodos científicos ao 

dispor das ciências puras são necessariamente diferentes daqueles que utilizamos em "investigação 

em ciências aplicadas com fins utilitários", os quais classifica em: sistemáticos, inquisitivos, 

demonstrativos e pedagógicos.
19

 

Método sistemático: 

O autor começa por apresentar o método sistemático como base para todos os outros, o qual se 

reflete na organização dada ao material, (às fontes), recolhido durante a investigação. De onde 

decorre que o presente método deverá acompanhar toda a investigação. 

Método inquisitivo: 

O método inquisitivo permite acrescentar conhecimento à investigação, ao questionar os dados 

recolhidos. "Enquanto o método sistemático exige capacidade de ordenar e subordinar para 

sistematizar, o método inquisitivo exige faculdades analíticas capazes de decompor ideias em 

formas mais simples, para nelas encontrarmos algum elemento ou alguma componente comum aos 

das formas do nosso esquema de investigação."
20

 

Método demonstrativo: 

"É o método que se aplica quando procuramos a certeza ou a verdade acerca de um facto, dum 

objeto, duma ideia, cuja coerência somos obrigados a demostrar com vários exemplos. (...) A 

demonstração é, em sentido restrito, a dedução construtiva." Naturalmente aplicaremos este método 

em momento posterior da recolha de dados, designadamente nas fases intermédia e final da 

investigação, antecipando as conclusões.
21

 

Método pedagógico: 

Também designado por método didático, é dirigido ao sistema de ensino e tem como princípios a 

tecnicidade; a revisibilidade e a solidariedade no conhecimento.
22

 

                                                           
19

 CARVALHO, João Soares - A Metodologia nas Humanidades - Subsídios para o Trabalho Científico. [s.l.]: Editorial 

Inquérito, 1994. p. 25 

20
 Idem, op. cit. p. 26 

21
 Idem, op. cit. p. 26 e 27 

22
 Idem, op. cit. p. 27 
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Métodos dedutivo e indutivo: 

Nas palavras do autor: "Todos os métodos científicos pressupõem um certo envolvimento com os 

chamados métodos dedutivo e indutivo. Em ciências humanas a indução toma aspetos científicos, 

enquanto a dedução assume sempre aspetos filosóficos."
23

 Enquanto no método dedutivo 

concluímos do geral para o particular (considera o autor ser o método mais utilizado em ciências 

humanas), no método indutivo o investigador é levado a generalizar a partir do particular, do 

concreto previamente analisado. 

Desenvolvendo os métodos dedutivo, indutivo e hipotético-dedutivo, Prof. Doutor J. Eduardo 

Carvalho: 

"O método dedutivo procura transformar enunciados complexos e universais em particulares, em 

uma ou várias premissas. Parte das teorias e leis para predizer a ocorrência de fenómenos 

particulares. O Direito, por exemplo, é uma ciência dedutiva. O método indutivo faz a aproximação 

dos fenómenos caminhando para planos cada vez mais abrangentes, caminhando das constatações 

mais particulares às leis e teorias. O método hipotético-dedutivo inicia-se pela prospeção de uma 

lacuna no conhecimento, acerca da qual se formulam hipóteses. Pelo processo de inferência 

dedutiva, testa a predição da ocorrência de fenómenos descritos pela hipótese."
24

 

Retomando o autor João Soares Carvalho, refere ainda: 

Método histórico: 

Nota o autor: "que o método histórico, buscando, recolhendo, selecionando e interpretando os factos 

históricos, nunca pode recorrer ao processo experimental, como é obrigatório em outras ciências, 

porque o facto histórico não se repete."
25

 

Método crítico: 

Partilhamos da opinião do autor, ao considerar o método crítico indispensável a qualquer tipo de 

investigação em ciências humanas, porquanto: "Criticar não é censurar ou dizer mal, como 

popularmente se pensa: é antes julgar com verdade e conhecimento, "decidir, questionar, explicar, 

                                                           
23

 Idem, op. cit. p. 28 

24
 CARVALHO, J. Eduardo - Metodologia do Trabalho Científico - «Saber-Fazer» da investigação para dissertações e 

teses. 2ª ed. [s.l.]: Escolar Editora, 2009. p. 84 

25
 CARVALHO, João Soares - A Metodologia nas Humanidades - Subsídios para o Trabalho Científico. [s.l.]: Editorial 

Inquérito, 1994. p. 30 
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julgar" (...). Criticar é, de facto, julgar o que está bem ou mal, segundo o critério da indução e 

aplicando o método crítico, que nos obriga a buscar a verdade sem restrições de qualquer ordem."
26

 

Método dogmático: 

Contrário ao método crítico e por último, refere o autor "o método que procura sobrevalorizar os 

argumentos da autoridade contra o livre exame e o espírito crítico."
27

 

Consideramos que pertinente, no contexto da presente investigação, acrescentam Prof. Doutor 

Hermano Carmo e Prof. Doutora Manuela Malheiro Ferreira os métodos descritivo e estudo de 

caso. 

Método descritivo: 

Implica estudar, compreender e explicar a situação atual do objeto de investigação, a partir da 

observação da situação real e eventualmente aplicação de questionários/ realização de entrevistas.
28

 

Método Estudo de Caso: 

Por último, o método do estudo de caso, "que Yin (1998) define como abordagem empírica que: 

- investiga um fenómeno atual no seu contexto real; quando, 

- os limites entre determinados fenómenos e o seu contexto não são claramente evidentes; e no qual 

- são utilizadas muitas fontes de dados. 

(...) constitui a estratégia preferida quando se quer responder a questões de "como" ou "porquê"; o 

investigador não pode exercer controlo sobre os acontecimentos e o estudo focaliza-se na 

investigação de um fenómeno atual no seu próprio contexto. (...) 

Merriam (1988) referindo-se ao estudo de caso de natureza qualitativa, afirma que primeiramente o 

investigador deverá definir o problema de investigação, o qual será com frequência proveniente da 

sua própria experiência ou de situações ligadas à sua vida prática (...)"
29

 

 

                                                           
26

 Idem, op. cit. p. 31 a 32 

27
 Idem, op. cit. p. 32 

28
 CARMO, Hermano e FERREIRA, Manuela Malheiro - Metodologia da Investigação - Guia para autoaprendizagem. 

2ª ed. Lisboa: Universidade Aberta, 2008. p. 231 

29
 Apud, Idem, op. cit. p. 234 a 237 
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Concluindo: 

Considerando por ora a investigação que se pretende, no âmbito da presente dissertação, 

consideramos no que concerne às metodologias utilizadas: 

- Sem prejuízo do uso transversal que ao logo de toda a investigação se fará dos métodos 

sistemático e inquisitório, questionando o atual modelo de investigação criminal vigente na 

Autoridade Tributária e Aduaneira; 

- Recorreremos ao método histórico a fim de analisar aquela que tem sido a tradição de investigação 

criminal de diversas autoridades/ órgãos de polícia criminal e diferentemente da Autoridade 

Tributária e Aduaneira, sem prescindir do método crítico; 

- Procuraremos recorrer ao método hipotético - dedutivo, na medida em que, partindo do geral 

(restantes APC/ OPC) para o particular (AT) e formulando a hipótese "Poderão os inspetores 

tributários desenvolver um trabalho de investigação criminal fiscal de forma autónoma de outros 

órgãos de polícia criminal?", consideraremos as principais variáveis, a fim de deduzir pela 

viabilidade ou não da autonomia da investigação criminal fiscal; 

- Recorrendo também ao estudo de caso, fazendo uso da experiência pessoal/ profissional no 

contexto da organização Autoridade Tributária e Aduaneira; 

- Procuraremos demonstrar (segundo método demonstrativo) a viabilidade de um novo modelo de 

investigação criminal fiscal na Autoridade Tributária e Aduaneira. 

 

Assim, feito o enquadramento do tema e apresentadas as metodologias de investigação, recordamos 

as questões que suscitaram a presente investigação, às quais pretendemos dar resposta: 

Quais as dificuldades e limitações com que se deparam na prática os órgãos de polícia criminal da 

AT e quais as suas causas - insuficiente regulamentação no quadro jurídico em vigor ou falta de 

meios humanos, técnicos ou de formação profissional? 

Em que medida o regime de acesso, de formação profissional, bem como as metodologias propostas 

aos inspetores tributários se justificam pelos fins a prosseguir ou pelo contrário comprometem a 

autonomia na atividade de fiscalização e inspeção? 
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Poderão os inspetores da Autoridade Tributária e Aduaneira enquanto órgãos de polícia criminal 

desenvolver o trabalho de investigação criminal fiscal de forma autónoma, sem prejuízo da eficácia 

da investigação? 
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CAPITULO I 

1. Das Autoridades e dos Órgãos de Polícia Criminal  

1.1 Definição de conceitos 

1.1.1 Enquadramento Teórico 

No que concerne à investigação da criminalidade económico-financeira, considera o Sr. Procurador 

Jorge Marques a existência de: "necessidades de meios específicos para a combater, nomeadamente 

em sede de especialização de órgãos de investigação e julgamento e/ou meios de investigação. (...) 

criminalidade económica é toda aquela que coloca em crise os bens jurídicos que são protegidos em 

função da sua "relevância direta para o sistema económico cuja sobrevivência, funcionamento ou 

implementação se pretende assegurar. (...) 

Trata-se de criminalidade com intensa danosidade social, advinda do elevado custo financeiro das 

condutas delituosas, do risco de criação de sentimento generalizado de impunidade, com a 

correspondente desmoralização social, do efeito de disseminação por imitação e do efeito de 

disseminação da corrupção. (...) 

Enquanto processo intelectivo, a investigação criminal é interdisciplinar, pois utiliza, em graus 

diversos, técnicas e investigadores de disciplinas científicas diversas, assumindo particular relevo, 

na investigação da criminalidade económica, os conhecimentos nas áreas de economia, fiscalidade, 

contabilidade, informática, estatística e telecomunicações."
30

 

Passando agora da investigação criminal à Polícia e antes de chegar aos órgãos de polícia criminal, 

escreve Prof. Doutor António Francisco de Sousa: "Ao nível do direito comparado, existem 

fundamentalmente dois sistemas de relacionamento entre a polícia e as autoridades de ordenação: o 

sistema de separação e o sistema misto. O sistema de separação parte de domínios de ação 

essencialmente separados entre as autoridades de ordenação e as autoridades de polícia. Vigora um 

conceito formal ou institucional de polícia, que abarca as instituições e os meios humanos e 

materiais de execução policial, por oposição a um conceito material de polícia que se reporta à 

atividade de prevenção do perigo, independentemente da autoridade. Por outras palavras, o sistema 

de separação caracteriza-se por uma separação orgânica entre policia e autoridade de ordenação ou 

policia administrativa. 

                                                           
30

 MARQUES, Jorge - Métodos de investigação da criminalidade económico-financeira. Revista do Ministério 

Público.[s.l.] Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. ISNN 0870-6107. Ano 28, nº 110 ( Abr-Jun 2007), p. 

87 a 95. 
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Diferentemente, no sistema misto os dois domínios sobrepõem-se amplamente, pelo que ambas as 

autoridades são geralmente competentes para a prevenção de um perigo, vigorando o princípio da 

primeira confrontação. Neste sistema misto, também conhecido por sistema unitário, não se verifica 

uma clara separação entre polícia (no sentido de forças de ordem e segurança públicas) e policia 

administrativa, pois esta também é policia. 

No sistema da separação, por vezes também chamado sistema das autoridades de ordenação, a 

policia é essencialmente uma força de coação, militar, paramilitar ou militarizada e de auxilio à 

execução. Trata-se de uma força geralmente fardada. Intervém, por via de regra, apenas para a 

salvaguarda imediata da ordem e segurança públicas e para a prevenção e o combate de perigos 

iminentes. É este, fundamentalmente, o sistema vigente em Portugal, nos Estados Unidos da 

América do Norte, no Reino Unido, no norte e centro da Alemanha. 

(...) 

Se assim quisermos, as autoridades de ordenação previnem o perigo geralmente sentadas na 

secretária, enquanto a polícia previne o perigo no terreno. Esta diferença na posição funcional da 

polícia e das autoridades de ordenação assinala uma diferença nas possibilidades jurídicas, por 

exemplo quando a polícia limita direitos fundamentais dos cidadãos (detenção, busca domiciliária, 

medidas de reconhecimento de identidade). Nomeadamente, o poder de uso de arma de fogo está 

excluído em geral das autoridades de ordenação."
31

 

Aproximamo-nos agora da ideia subjacente ao estudo que nos propusemos desenvolver. Desde já 

partilhamos, embora lamentando, da opinião do autor. A considerarmos a Autoridade Tributária e 

Aduaneira uma autoridade de ordenação, defendemos desde logo que existe uma duplicação de 

recursos, quando os inspetores tributários instrutores de processos crime, a fim de "prevenirem o 

perigo sentados na secretária" monopolizam a PSP e a GNR para que "previnam o perigo no 

terreno". São também frequentes as situações de recurso ao acompanhamento da PSP e da GNR no 

âmbito dos meios de obtenção de prova, nomeadamente buscas. 

No que concerne às possibilidades jurídicas de uns e de outros, discordamos do autor, na medida em 

que todas as medidas cautelares e de polícia/ meios de obtenção de prova exemplificados 

configuram para os inspetores tributários não só uma "possibilidade jurídica", como um dever na 

medida em que tal se revele necessário para a descoberta da verdade material. 

                                                           
31

 SOUSA, António Francisco de - A Polícia no Estado de Direito. Porto: [s. n.], 2001. p 195 a 197 
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No que concerne ao poder de uso e porte de arma e outras prorrogativas, consta do Cartão de 

Identidade Profissional dos inspetores tributários: 

O funcionário portador deste cartão considera-se como estando permanentemente no exercício das 

suas funções e tem as seguintes prerrogativas: 

a) É dispensado de licença de uso e porte de arma de defesa; 

b) Pode prender em flagrante delito os indivíduos que o ofendam no exercício das suas funções, 

bem como os que devam legalmente ser capturados por factos puníveis pelas leis fiscais e 

requisitar o auxilio das autoridades, quando necessário; 

c) Está autorizado a ingressar ou transitar em quaisquer recintos públicos, ainda que a admissão 

nestes esteja sujeita ao pagamento de entrada, designadamente nas gares do caminho de ferro, 

estações, cais de embarque, docas, aeródromos e aeroportos. 

(Portaria nº 20775 de 26 de agosto de 1964) 

A dispensa da licença de uso e porte de arma constitui prorrogativa geral dos órgãos de polícia 

criminal, como veremos no Cap. II. 

Retomando Prof. Doutor Francisco de Sousa: 

"Também entre as autoridades de ordenação e a polícia existe um dever mútuo de prestação de 

colaboração. É o que acontece na averiguação de factos, na troca de informações, de consulta de 

processos, na disponibilização de pessoal, de espaços e de outras atividades de apoio. Um dever 

geral de colaboração da policia com as autoridades de ordenação é pois um auxílio por dever de 

oficio. 

(...) só poderá haver auxílio se a autoridade que o solicita não estiver em condições de, pelos seus 

próprios meios, cumprir a sua função, seja por razões materiais ou jurídicas (insuficiência de meios, 

de instalações, insuficiência de conhecimentos técnicos, insuficiência de poderes)."
32

 

"No âmbito do dever geral de colaboração mas não se confundindo com ele, situa-se também a 

colaboração de execução (ou pedido de auxílio de execução) da polícia à autoridade de ordenação. 

Esta colaboração de execução constitui uma função própria da polícia. Salvo disposição da lei em 

contrário, o auxílio de execução da polícia às autoridades de ordenação restringe-se à aplicação de 

coação direta. 

                                                           
32

 Idem, p. 200 
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A separação entre polícia e autoridades de ordenação faz com que as autoridades de ordenação, por 

falta de um serviço próprio de execução, frequentemente não estejam em condições de executar as 

ordens por si emitidas, especialmente no que respeita à aplicação de coação direta, embora no 

domínio das funções e competências das autoridades de ordenação em causa também a coação 

direta seja primeiramente da sua responsabilidade.(...) 

Esta função deve ser em primeiro lugar, prosseguida pelas autoridades de ordenação e só na 

incapacidade ou insuficiência destas, poderá ser pedido auxilio à polícia."
33

 

Note-se que no que concerne à Autoridade Tributária e Aduaneira, o auxílio de execução não se 

restringe à aplicação de coação direta. Frequentemente, por dificuldade em efetuar notificações 

(para dar conhecimento do imposto em dívida, nos termos do artº 105º nº4 b) do Regime Geral das 

Infrações Tributárias; para notificar testemunha ou notificação dos suspeitos para comparecerem a 

fim de serem constituídos arguidos com termo de identidade e residência e nessa qualidade 

prestarem declarações), são emitidos mandados de notificação à PSP e à GNR, quando poderiam ser 

os inspetores tributários a fazê-lo pessoalmente (vigiando os domicílios e sedes fiscais para contacto 

direto com o visado ou averiguando o seu paradeiro junto de vizinhos, familiares, etc.). 

Partilhamos da opinião do autor quando defende que "no domínio das funções e competências das 

autoridades de ordenação em causa também a coação direta seja primeiramente da sua 

responsabilidade (...) e só na incapacidade ou insuficiência destas, poderá ser pedido auxilio à 

polícia.", bem como defendemos que a verificar-se a aludida incapacidade/ insuficiência, devem as 

autoridades competentes dentro da AT considerar essas limitações, identificando as causas e 

procurando transpor essas limitações, designadamente propondo intervenção legislativa no sentido 

da amplificação de competências, ou quando estas já se verifiquem, reclamar os meios necessários 

para a sua concretização, designadamente formação prática aos inspetores e atribuição de meios. (A 

título exemplificativo, note-se que não existe formação prática para uso e porte de arma e 

consequentemente armas atribuídas, bem como são escassas as viaturas de serviço, muitas vezes 

necessárias em diligências externas como notificações em lugares em que não existem ou 

escasseiam transportes públicos, bem como necessárias em buscas, pelos riscos inerentes ao uso de 

veículos pessoais.) 

Conclui o autor, subscrevemos: "a polícia deve poder, em geral, concentrar-se nas suas próprias 

funções e não ser excessivamente sobrecarregada com medidas de execução de outras autoridades. 

Ora, só existirá uma real libertação da polícia resultante da limitação da colaboração de execução à 
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aplicação de coação direta quando as autoridades de ordenação tenham o dever de se dotar das 

forças de serviço necessárias para garantir a execução das suas funções, o que muitas vezes não 

acontece."
34

 

 

Prof. Doutor Pedro José Lopes Clemente, em A Polícia em Portugal, considera que "de acordo com 

a tradição clássica, a polícia divide-se em dois grandes ramos: a polícia judiciária e a polícia 

administrativa (geral e especial). 

Por norma, a polícia administrativa geral destina-se a garantir genericamente a ordem pública e, por 

sua vez, a polícia administrativa especial tem por objeto a prevenção num determinado setor da vida 

social - do sanitário ao laboral. Na polícia administrativa geral inclui-se a polícia de segurança 

pública, logo as Forças de Segurança (...) 

Por seu turno, a polícia judiciária surge como órgão de investigação e repressão da criminalidade, 

sem finalidades administrativas diretas. Em Portugal, a Polícia Judiciária personifica o tronco 

principal da polícia judiciária civil, porquanto, os demais serviços públicos, com atribuições de 

polícia judiciária civil, detêm apenas essa qualidade a título complementar, como seja o caso da 

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (...) 

Embora a título complementar, a polícia administrativa prossegue tarefas judiciárias, quão órgão de 

polícia criminal de competência genérica: isso sucede em Portugal, desde a fundação da Polícia 

Cívica, em 1867. Nos tempos modernos, as Forças de Segurança mantém a missão de coadjuvar as 

autoridades judiciárias, realizando os atos solicitados, incluindo a notificação de testemunhas num 

processo criminal. De resto, várias polícias administrativas especiais detêm também a qualidade de 

órgão de polícia criminal, com competências específicas, como seja o caso da Inspeção Geral do 

Ambiente."
35

 

Sem prejuízo do que já se escreveu a propósito da polícia de execução/ autoridades de ordenação, 

parece-nos igualmente interessante a classificação apresentada por Prof. Doutor Pedro Clemente. 

Procurando integrar a AT no modelo apresentado, hesitamos entre considerá-la polícia 

administrativa especial, porquanto prossegue finalidades administrativas diretas (designadamente ao 

nível da Inspeção fiscal para liquidação e cobrança) ou polícia judiciária civil (porquanto detêm 
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 Idem, p. 203 
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 CLEMENTE, Pedro José Lopes - A Polícia em Portugal. Oeiras: INA - Instituto Nacional da Administração, 2006. 

(policop.º). P 45 a 48 
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essa qualidade a título complementar, no âmbito da investigação criminal/ instrução de processos 

crime, ao nível da DSIFAE - Direção de Serviços de Investigação da Fraude e Ações Especiais; 

Divisões de Crimes de Lisboa e Porto e Núcleos de Investigação Criminal). Deste modo, tendemos 

a considerar uma qualificação híbrida, de polícia administrativa especial (por tradição histórica), 

com atribuições de polícia judiciária civil (pela presente especialização no âmbito da investigação 

criminal fiscal). 

No que concerne à notificação de testemunhas em processo criminal, apresentamos já o nosso 

entendimento. 

Aproveitando os exemplos apresentado, relativamente à ASAE e à Direção Geral do Ambiente, 

parece-nos pertinente fazer uma breve referência ao Decreto-Lei nº 170/2009 de 3 de agosto. 

Dispõe o artº 1º - Objeto: O presente decreto-lei estabelece o regime da carreira especial de 

inspeção, procedendo à transição dos trabalhadores integrados nos corpos e carreiras de regime 

especial das inspeções-gerais. e o 

artº 3º - Modalidade de vínculo e estrutura da carreira: 1- O exercício de funções integrado na 

carreira especial de inspeção é efetuado na modalidade de nomeação. 

(Tal disposição encontra-se em conformidade com a Lei nº 35/2014, de 20 de junho - Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas, artº 8 - Vínculo de nomeação - nº1 alíneas d) e f): 

1- O vínculo de emprego público constitui-se por nomeação nos casos de exercício de funções no 

âmbito das seguintes atribuições, competências e atividades: 

d) Investigação criminal; 

f) Inspeção 

Acrescenta o artº 42º - Aceitação da nomeação: 

1 - A aceitação é o ato público e pessoal pelo qual o nomeado declara a nomeação; 

3- No ato de aceitação, o trabalhador presta o seguinte compromisso de honra: 

«Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres 

que decorrem da Constituição e da lei.») 

O presente diploma é aplicável à ASAE, não sendo aplicável à AT. Consideramos que os inspetores 

da AT preenchem os requisitos legais para que lhes deva ser "devolvido" o vínculo por nomeação, 
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em detrimento do atual contrato de trabalho em funções públicas, pela dignidade e 

responsabilidades inerentes à função. 

 

Retomando o enquadramento teórico que temos vindo a desenvolver: 

Cita Prof. Doutor Germano Marques da Silva: "A polícia é um modo de atividade administrativa. 

Traduz-se «no modo de atuar da autoridade administrativa que consiste em intervir no exercício das 

atividades individuais suscetíveis de fazer perigar interesses gerais, tendo por objeto evitar que se 

produzam, ampliem ou generalizem os danos sociais que as leis procuram prevenir." 

"É a esta atividade de colaboração com as autoridades judiciárias na repressão da criminalidade e à 

atividade de prevenção da criminalidade que cabe ainda na sua atividade específica que a lei 

designa, em conjunto, por polícia criminal e que as polícias exercem a título dependente e 

auxiliar».
36

 

"A posição institucional das polícias tem o seu quadro de referência no artº 272º da Constituição 

que, porém, alude essencialmente à missão específica da polícia, enquanto atividade administrativa, 

mas não exclui que caibam nas suas atribuições outras funções, designadamente de polícia criminal, 

porquanto a atividade de polícia criminal cabe, em geral, nas funções de defesa da legalidade e de 

garantia da segurança interna e dos direitos dos cidadãos."
37

 

"O âmbito da competência material e territorial das diversas polícias consta dos seus estatutos 

particulares. Todas têm funções de polícia criminal, podendo ainda ser-lhes delegadas competências 

para a investigação criminal, como sucedeu, de modo genérico, com o Despacho do Procurador-

Geral da República de 21 de dezembro de 1987, proferido ao abrigo do artº 270º, nº1, do CPP."
38

 

(Atualmente o Despacho nº 1/2002 da Procuradoria Geral da República, dispõe: 

" a articulação da atuação dos órgãos de polícia criminal com o exercício das competências do 

Ministério Público, no âmbito do Código de Processo Penal de 1987, teve, como ponto de 

referência principal, o despacho de 21 de dezembro de 1987. Tal despacho definiu as linhas 

estruturantes de intervenção dos órgãos de polícia criminal nas tarefas do processo e desempenhou 

                                                           
36

 SILVA, Germano Marques da - Curso de Processo Penal I 5ª Ed.. Lisboa: Editorial VERBO, 2008. p. 274 a 275 cita 

Marcello Caetano, Manual de Direito Administrativo, 8ª ed. vol. II, p. 1066 a 1068 

37
 Ibidem, cita José Narciso da Cunha Rodrigues, "A posição institucional e as atribuições do Ministério Público e das 

Polícias na investigação criminal", BMJ, nº 337, p.23. 

38
 Idem, p. 276 
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um papel fundamental na transição do sistema resultante do Código de Processo de Penal de 1929, e 

legislação complementar, para o sistema emergente do novo código. Decorridos vários anos após a 

publicação do Código em vigor, torna-se necessária uma revisão da disciplina consagrada naquele 

despacho, de forma que a mesma exprima a experiência entretanto adquirida e contemple as 

modificações que tiveram lugar no nosso sistema penal e processual penal. 

Entre essas alterações surgem, com particular relevo, as operadas com a revisão do Código de 

Processo Penal, através da Lei nº 59/98, de 25 de agosto, que consagrou expressamente a delegação 

genérica de competências, no nº 4 daquele artigo 270º com a Lei da Organização da Investigação 

Criminal, Lei nº 21/2000, de 10 de agosto (...) 

 

V - Delegação genérica noutros órgãos de polícia criminal 

2 — Nos termos do nº 4 do artigo 270º do Código de Processo Penal, delego genericamente a 

competência para a investigação de: 

a) Crimes de natureza fiscal — aduaneiros, não aduaneiros e contra a segurança social, nos órgãos 

de polícia criminal específicos previstos na legislação respetiva; 

3 — A presente delegação abrange os atos previstos no nº 3 do artigo 270º do Código de Processo 

Penal.")
39

 

 

Atentemos ora, especificamente, na relação entre o Ministério Público (MP) e os órgãos de polícia 

criminal, a partir da Dissertação de Mestrado de Prof. Doutor José Manuel Damião da Cunha: 

Partindo do artº 1º nº1 c) do CPP, o autor começa por notar que: "o Código aceitou um sentido 

amplo de polícia, ou de entidade policial, abstraindo, conscientemente, da distinção tradicional mas 

ainda corrente, entre polícia judiciária (ou judicial) e polícia administrativa, antes abrangendo 

agora, qualquer entidade policial nesse mesmo conceito. O CPP parte, pois, da ideia de que o que 

define a atividade de um órgão de polícia criminal, é não a sua qualificação orgânica ou 

institucional, mas sim a qualidade dos atos que pratica."
40

 

                                                           
39 Despacho 1/2002 da PGR, publicado no DR 79 II S de 4/04, p. 6221 a 6224; 

40
 CUNHA, José Manuel Damião da Cunha - O Ministério Público e os órgãos de polícia criminal no novo Código de 

Processo Penal. Coimbra, 1990. Dissertação de Mestrado na área de Ciências Juridico-Criminais, apresentada à 

Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (policopº).p. 2. ( Posteriormente publicado pela Univ. Católica, 

1993) 
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"os órgãos de polícia criminal, estando decerto na comunidade de funções policiais, serão aquele 

grupo de forças policiais, às quais, constitucional e legalmente, vai competir a tarefa de prevenção 

criminal, ou seja àquele ramo de polícia já referido pelas forças de segurança. (...) 

o conceito de órgãos de polícia criminal coincide, em extensão (embora não totalmente, como 

adiante veremos), com o universo das forças de segurança. Coincide, não porque o legislador 

processual penal assim o tenha querido, mas, sim, porque a estrutura e organização policial assim o 

obriga."
41

 

(...) a qualificação dos órgãos de polícia criminal está dependente de dois vetores: 

1- O de o órgão de polícia criminal se tratar de uma entidade policial, portanto que goze de uma 

certa qualificação formal e material correspondente ao preceito constitucional (pois que, decerto, o 

conceito definitório é uma concretização daquele preceito constitucional) 

2 - O de se tratar de uma entidade policial que exerça a função de garantia de segurança interna. 

Neste primeiro passo, caberá distinguir entre a atividade dos órgãos de polícia criminal e de outras 

entidades administrativas-policiais dentro do processo penal, que, no fundo, corresponde a uma 

distinção entre forças de segurança e outras entidades policiais." 

"(...) entre órgãos de polícia criminal e entidades policiais há duas diferenças radicais: primeiro, os 

órgãos de polícia criminal são órgãos da Administração de Justiça e como tal têm, como qualquer 

órgão de Administração de Justiça, o privilégio de gozar do mesmo direito à coadjuvação que as 

restantes autoridades judiciárias, e, em segundo, que entre órgãos de polícia criminal e entidades 

policiais, a diferença não reside só no tipo de dependência, mas também quanto ao conteúdo dos 

atos, uma vez que os órgãos de polícia criminal exercem uma atividade de auxiliariedade (técnica) e 

as entidades policiais têm uma atividade de mera execução. (...) 

Esta distinção traduz uma outra ideia: é o de que, como vimos e de acordo com as leis de polícia, se 

os órgãos de polícia criminal coincidem tendencialmente com as forças de segurança, tal resulta do 

facto de estas terem, dentro da função de polícia, a missão de luta contra a criminalidade. Ora, por 

via inversa, se poderá dizer que às "entidades policiais" lhes falta aquela competência, cabendo-lhes 

pois, como tarefa originária a tarefa meramente administrativa e que, portanto, se alguma 

competência repressiva têm, esta dirige-se fundamentalmente ao chamado ilícito administrativo (e, 

neste caso particular, o ilícito de mera ordenação social). 

                                                           
41
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Do que a distinção entre entidades policiais e órgãos de polícia criminal, embora sendo tarefa 

essencialmente da polícia, está também dependente das próprias conceções criminais dominantes: é 

que se os órgãos de polícia criminal têm por função a luta contra a criminalidade tal pressupõe que 

se defina o que seja criminalidade, o que está, naturalmente, dependente das conceções politico-

criminais vigentes. Assim, a uma política-criminal mais liberal ou mais autoritária, terá de 

corresponder, pelo menos tendencialmente, o restringir ou o alargar dos órgãos de polícia 

criminal."
42

 

Concluindo, o autor tende a fazer coincidir órgãos de polícia criminal com forças de segurança, 

porquanto são criadas ao abrigo do princípio da reserva de lei, têm uma estrutura unitária em todo o 

território nacional, estando-lhes reservadas as funções de garantia da segurança interna, prevenção e 

repressão da criminalidade. 

(Determina o artº 272º - Polícia - da CRP, nº 4: A lei fixa o regime das forças de segurança, sendo a 

organização de cada uma delas única para todo o território nacional. e o artº 164º - Reserva 

absoluta de competência legislativa - É da exclusiva competência da Assembleia da República 

legislar sobre as seguintes matérias: u) Regime das forças de segurança.) 

Segundo o critério desenvolvido pelo autor, a Autoridade Tributária e Aduaneira será qualificada 

como entidade policial, com funções meramente administrativas e funções preventivas e repressivas 

ao nível meramente contraordenacional. E se tal critério é aplicável aos Serviços de Finanças (que 

instruem os processos de contraordenação), diferentemente se passa no que concerne às Divisões e 

Núcleos de Investigação Criminal das Direções de Finanças, bem como à DSIFAE, na medida em 

que instruem processos crime. 

No último parágrafo, remete o autor para uma ideia de "instabilidade" dos órgãos de polícia 

criminal, o que se por um lado nos remete para um dos princípios basilares do Direito, Segurança 

Jurídica, por outro nos conduz a aceitarmos como inevitabilidade e inclusivamente potenciador de 

maior eficácia ao nível da investigação criminal, a tendência para a crescente especialização dos 

órgãos de polícia criminal, procurando acompanhar o surgimento de novas formas de criminalidade, 

decorrentes não só da evolução tecnológica como da complexificação ao nível socioeconómico. 

O autor apresenta ainda como exemplo entidade que sendo serviço de segurança, não é órgão de 

polícia criminal: o SIS - Serviço de Informações de Segurança.
43

 Para tal, invoca: "nem o SIS, nem 

                                                           
42

 Idem, p. 121 a 126 

43 Lei 9/07 de 19/02, publicada no DR nº 35, Série I, de 19 de fevereiro de 2007, p. 1238 a 1252 (alt pela L 50/14 de 

13/08); 
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os seus agentes, podem ser considerados órgãos de polícia criminal. E isto porque, nos termos do 

artº 3º nº 2 e 3, do referido diploma é vedado aos funcionários deste serviço exercer qualquer 

atividade policial ou proceder a detenções e instruir processos penais".
44

 

(Note-se que todas estas prorrogativas, como proceder a detenções e instruir processos penais estão 

atribuídas por lei aos inspetores tributários a exercerem funções de órgão de polícia criminal, ao 

serviço das Divisões de Processos Criminais Fiscais e Núcleos de Investigação Criminal e da 

DSIFAE.)  

Conforme antecipamos na Nota Preliminar do presente trabalho, Prof. Doutor Damião da Cunha 

classifica como: “Caso duvidoso e suscetível de crítica “órgão de polícia fiscal aduaneira””
45

, criado 

pelo Decreto-Lei 376-A/89 de 25 de outubro, que institui o Regime Jurídico das Infrações 

Tributárias Aduaneiras, invocando os artºs 49º, que estabelece competência para a fiscalização e 

ações preventivas e 50º, que estabelece a obrigatoriedade da prática de medidas cautelares 

diretamente relacionadas com o conhecimento de um crime. 

Sem prejuízo, o diploma em questão encontra-se revogado, determinando atualmente o artº 40º nº2 

do Regime Geral das Infrações Tributárias: Aos órgãos da administração tributária cabem, durante 

o inquérito, os poderes e as funções que o Código de Processo Penal atribui aos órgãos de polícia 

criminal, presumindo-se-lhes delegada a prática de atos que o Ministério Público pode atribuir 

àqueles órgãos. e o artº 41º nº2: Os atos de inquérito para cuja prática a competência é delegada 

nos termos do número anterior podem ser praticados pelos titulares dos órgãos e pelos 

funcionários e agentes dos respetivos serviços a quem tais funções sejam especialmente cometidas. 

Finalmente, embora com o devido respeito discordemos, cf. já expusemos, terminamos 

transcrevendo uma das conclusões apresentadas pelo autor: "Deve impedir-se uma qualquer 

tentativa de especialização (conceitual) dos órgãos de polícia criminal, consoante o tipo de 

criminalidade. O conceito de órgãos de polícia criminal é uma decisão político-legislativa para todo 
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 CUNHA, José Manuel Damião da Cunha - O Ministério Público e os órgãos de polícia criminal no novo Código de 

Processo Penal. Coimbra, 1990. Dissertação de Mestrado na área de Ciências Juridico-Criminais, apresentada à 

Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (policopº).p. 2. ( Posteriormente publicado pela Univ. Católica, 
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45
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e qualquer processo penal, não se compadecendo com uma qualquer tentativa (aliás, sempre 

suspeita) de criação de particulares figuras processuais penais."
46

 

 

Terminamos o enquadramento teórico com o não menos importante contributo da obra de Prof. 

Doutor Manuel Monteiro Guedes Valente, (à qual se fez já referência na Nota Preliminar), citando: 

"A polícia, enraizada na função de prevenção de criminalidade, maxime na sua função de prevenção 

criminal stricto sensu, reveste natureza de órgão auxiliar da administração da justiça como órgão de 

polícia criminal (OPC) - al. c) do nº1 do CPP e artº 3º da LOIC-, i.e., reveste o sentido de polícia 

judiciária, que se distingue da polícia em sentido administrativo pela própria natureza das medidas 

que aplica em uma e em outra circunstância congregadora. (...) 

Esta opção política-legislativa encontra força legal na exigência de reserva e precedência de lei na 

designação de «quem» ou «quais as categorias» podem e em que circunstâncias são atribuídas as 

qualidades de autoridade de polícia - artº 26º da LSI - e de autoridade de polícia criminal - al. d) do 

nº1 do CPP.(...) 

A qualidade jurídica de autoridade de policia criminal está adstrita à natureza de polícia judiciária 

que se afere da função de prevenção criminal stricto sensu de assento constitucional, conforme nº3 

do artº 272º da CRP. (...) 

Refira-se que nem todas as polícias administrativas revestem natureza originária de OPC, nem todas 

revestem natureza originária de polícia administrativa - p. e., a PJ, que como prescreve o artº 1º da 

LOPJ é «um corpo superior de polícia criminal auxiliar da administração da justiça», não obstante, 

como afirma FIGUEIREDO DIAS, deter, também, um espetro de natureza administrativa, quanto à 

sua organização autónoma e à atuação na prevenção da criminalidade. Já os elementos da PSP, da 

GNR, do SEF e da ASAE podem revestir as duas naturezas, sendo que a PSP e a GNR também 

preenchem o ideário de força de segurança - polícia de ordem e tranquilidade públicas." 
47

 

No que concerne à PSP, GNR, SEF e ASAE, consideramos que também a AT reveste ora natureza 

de polícia administrativa, ora de polícia judiciária/ OPC. 

 

                                                           
46

 Idem, p. 132 
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 VALENTE, Manuel Monteiro Guedes – Teoria Geral do Direito Policial. 3ª ed. Coimbra: Almedina, 2012. p. 66 a 

69 
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1.1.2 Enquadramento legal 

Define o artº 1º nº1 c) e d) do Código de Processo Penal: 

c) Órgãos de polícia criminal: todas as entidades e agentes policiais a quem caiba levar a cabo 

quaisquer atos ordenados por uma autoridade judiciária ou determinados por este Código; 

d) Autoridade de polícia criminal: os diretores, oficiais, inspetores e subinspetores de polícia e 

todos os funcionários policiais a quem as leis respetivas reconhecerem aquela qualificação. 

 

Órgãos de Polícia Criminal 

Resumem a alínea c) os autores M. Simas Santos e M. Leal-Henriques como sendo “todos aqueles 

que realizem atos de natureza processual penal.” E acrescentam os autores “Os funcionários de 

justiça, que não são autoridades judiciárias nem autoridades de polícia criminal, podem ser 

incluídos nos órgãos de polícia criminal, pois que lhes compete levar a cabo atos determinados pelo 

Código (cf. Artº 85º)."
48

 

Determinar "quem é" órgão de polícia criminal releva na prática, desde logo pela competência geral 

que o CPP atribui a estas entidades, nos termos do artº 55º: 

1. Compete aos órgãos de polícia criminal coadjuvar as autoridades judiciárias com vista à 

realização das finalidades do processo. 

(no mesmo sentido, o artº 2º nº2 da Lei de Organização e Investigação Criminal - LOIC)  

2. Compete em especial aos órgão de polícia criminal, mesmo por iniciativa própria, colher notícia 

dos crimes e impedir quanto possível as suas consequências, descobrir os seus agentes e levar a 

cabo os atos necessários e urgentes destinados a assegurar os meios de prova.  

(neste sentido, artº 2º nº 3 da LOIC) 

Dispõe o artº 55º do CPP sob a epígrafe: Competência dos órgãos de polícia criminal, consideram 

os autores que o nº1 se refere a uma competência geral e o nº2 a competências específicas 

enumeradas de forma não exaustiva, mas a título meramente exemplificativo. 

Atribuem assim aos órgãos de polícia uma dupla função:  
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 SANTOS, M. Simas e HENRIQUES, M. Leal - Código de Processo Penal Anotado I Vol. 2ª ed. Lisboa: Rei dos Livros, 

1999. P. 59 



35 
 

- em geral, coadjuvar as autoridades judiciárias, atuando sob a sua direção e dependência (artºs 55º 

e 56º) e 

- realizar atos processuais ao abrigo de competência própria, v. g. no tocante a medidas cautelares e 

de polícia e à detenção (artºs 248º a 261º). 

 

A qualificação como órgão de polícia criminal releva também para determinar o estatuto processual 

aplicável, nos termos do artº 56º do CPP: 

Nos limites do disposto no nº1 do artigo anterior, os órgãos de polícia criminal atuam, no 

processo, sob a direção das autoridades judiciárias e na sua dependência funcional. 

( Sem prejuízo da dependência hierárquica e autonomias técnica e tática de cada órgão de polícia 

criminal, nos termos do artº 2º nºs 4 e 5, definindo o nº 6 da LOIC:  

A autonomia técnica assenta na utilização de um conjunto de conhecimentos e métodos de agir 

adequados e a autonomia tática consiste na escolha do tempo, lugar e modo adequados à prática 

dos atos correspondentes ao exercício das atribuições legais dos órgãos de policia criminal.) 

 

A propósito, escrevem os autores: "Dependência funcional quer dizer submissão processual, tendo 

em vista única e exclusivamente as finalidades ou objetivos visados pelo processo penal. 

Em termos não processuais (institucionais ou organizativos) os órgãos de polícia criminal 

respondem perante a sua própria hierarquia, nomeadamente para fins disciplinares."
49

  

 

Ainda no âmbito das anotações ao CPP, cf. autor Manuel Lopes Maia Gonçalves: 

"O conceito de órgãos de policia criminal é amplo, como se intui do texto conforme a al. c) Polícia 

criminal é toda aquela à qual cabe levar a cabo atos ordenados por uma autoridade judiciária, ou 

diretamente determinados pela lei processual penal. E seus órgãos são todas as entidades ou agentes 

dessa polícia. Consequentemente, não importa saber, em concreto, de que polícia se trata, somente 
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importando saber se lhe compete levar a cabo aqueles factos e se se trata de uma entidade ou de um 

agente dessa polícia."
50

 

 

Analisando, nesta fase da nossa exposição de forma abreviada, os artºs 248º a 261º CPP, destacam-

se: 

- artº 248º nº1 - Dever de comunicação dos órgãos de polícia criminal ao MP da notícia crime, no 

prazo máximo de 10 dias; 

- artº 249º nº1 - Competência dos órgãos de polícia criminal para a prática de atos cautelares 

necessários e urgentes; 

(No mesmo sentido, o artº 2º nº 3 da LOIC) 

- artº 250º nº1 - Identificação de suspeito da prática de crime; 

- artº 251º - Pressupostos das revistas e buscas pelos OPC; 

- artºs 252º  e 252º A - Pressupostos para apreensão de correspondência e localização celular; 

- artºs 225º nº1 a) e 254º a 259º - Legitimidade da detenção em flagrante delito e fora de flagrante 

delito (com dever de comunicação à autoridade judicial competente). 

Ainda no âmbito dos órgãos de polícia, o artº 270º CPP - Atos que podem ser delegados pelo 

Ministério Público nos órgãos de polícia criminal - nº 1: O Ministério Público pode conferir a 

órgãos de polícia criminal o encargo de procederem a quaisquer diligências e investigações 

relativas ao inquérito. (Com as exceções enumeradas no nº2) 

 

Autoridades de Polícia Criminal 

No que concerne às Autoridades de Polícia Criminal, identifica o artº 1º alínea d) do CPP: 

todos os funcionários policiais a quem as leis respetivas reconhecerem aquela qualificação; os 

diretores, oficiais, inspetores e subinspetores de polícia; 
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A este propósito, referem-se os autores Simas Santos e Leal Henriques a: "entidades taxativamente 

enumeradas no preceito e que presidem ou dirigem os atos que as autoridades judiciárias nelas 

deleguem ou que as leis lhes determinem. 

A respetiva enumeração - diretores, oficiais, inspetores e subinspetores de polícia e funcionários 

policiais para tal qualificados - diz respeito, como desde logo se intui, a entidades cimeiras dos 

respetivos quadros, com especiais responsabilidades na sua orgânica."
51

 

A atribuição do estatuto de autoridade de polícia criminal releva na prática, entre outras situações, 

para determinar quem pode emitir mandados de detenção, nos termos do artº 257º nº2, fora de 

flagrante delito. 

No que respeita a órgãos e autoridades de policia criminal em geral, v.g. ainda o artº 9º nº 2 CPP 

sobre o dever de colaboração imediata  com as autoridades judiciárias. 

 

1.2 Principais APC e OPC - Natureza, Atribuições e Competências  

Dispõe a LOIC 
52

 no Cap. II - Órgãos de polícia criminal: 

Artº 3º - Órgãos de policia criminal 

1. São órgãos de polícia criminal de competência genérica: 

a) A Polícia Judiciária; 

b) A Guarda Nacional Republicana; 

c) A Polícia de Segurança Pública. 

2. Possuem competência específica todos os restantes órgãos de polícia criminal. 

3. A atribuição de competência reservada a um órgão de polícia criminal depende de previsão 

legal expressa. 
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52 Lei de Organização e Investigação Criminal (L 49/08 de 27/08, publicada no Diário da República nº 165 I Série de 
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Cf. nos ensina Prof. Doutor Guedes Valente é: "a lei orgânica de cada polícia, que delineia o âmbito 

das atribuições - interesses públicos gerais e especiais elencados e estipulados por lei prévia em 

finalidades que cada uma das polícias criminais cabe prosseguir de acordo com a sua natureza e por 

meio dos poderes materiais próprios ou delegados - e, consequentemente, das competências - 

poderes materiais (poderes-deveres jurídicos públicos) conferidos por lei a cada polícia criminal 

para realizar as atribuições (a matéria) e concretizar a respetiva natureza de acordo com o território 

e hierarquia.
53

 

Determina o artº 4º da LOIC - Competência em matéria de investigação criminal 

1. A atribuição de competência específica obedece aos princípios da especialização e 

racionalização na afetação dos recursos disponíveis para a investigação criminal. e o 

artº 5º - Incompetência em matéria de investigação criminal 

1. Sem prejuizo dos casos de competência deferida, o órgão de polícia criminal que tiver notícia do 

crime e não seja competente para a sua investigação apenas pode praticar os atos cautelares 

necessários e urgentes para assegurar os meios de prova. 

2. (...) se a investigação em curso vier a revelar conexão com crimes que não são da competência 

do órgão de polícia criminal que tiver iniciado a investigação, este remete, com conhecimento à 

autoridade judiciária, o processo para o órgão de polícia criminal competente, no mais curto 

prazo, que não pode exceder vinte e quatro horas. 

(No mesmo sentido, o artº 10º nº2 da LOIC) 

V. g. ainda o artº 10º sobre o dever de cooperação dos órgãos de polícia criminal entre si. 

 

1.2.1 APC/ OPC de natureza genérica: PSP, GNR e PJ 

 

Polícia de Segurança Pública e Guarda Nacional Republicana: 

Dispõe o artº 6º da LOIC que é da competência genérica da Guarda Nacional Republicana e da 

Polícia de Segurança Pública a investigação dos crimes cuja competência não esteja reservada a 
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outros órgãos de polícia criminal e ainda dos crimes cuja investigação lhes seja cometida pela 

autoridade judiciária competente para a direção do processo, nos termos do artº 8º. 

No que concerne à PSP: 

Dispõe a sua lei orgânica (L 53/07 de 31/08) que é força de segurança, uniformizada e armada, 

com natureza de serviço público e dotada de autonomia administrativa (artº 1º nº1) que tem por 

missão assegurar a legalidade democrática, garantir a segurança interna e os direitos dos 

cidadãos, nos termos da Constituição e da lei (artº 1º nº2), na dependência do membro do Governo 

responsável pela área da administração interna, sendo a organização única para todo o território 

nacional (artº 2º). 

Tem como atribuições (entre outras): prevenir a criminalidade em geral, em coordenação com as 

demais forças e serviços de segurança e desenvolver as ações de investigação criminal e contra 

ordenacional que lhe sejam atribuídas por lei, delegadas pelas autoridades judiciárias ou 

solicitadas pelas autoridades administrativas. (artºs 3º nº2 e 5º nº3), prevendo o artº 6º o dever de 

colaboração. 

 

No que concerne aos órgãos e autoridades de polícia criminal (Cap. II): 

A LOPSP considera órgãos de polícia criminal todos os elementos da PSP com funções policiais 

incumbidos de realizar quaisquer atos ordenados por autoridade judiciária ou determinados pelo 

C. P. Penal - al. b) nº1 artº 11º. (...) 

A al. a) do nº1 do artº 11º conjugada com o nº1 do artº 10º da LOPSP prescreve que são autoridade 

de polícia criminal: 

a)  o diretor nacional; 

b) os diretores nacionais-adjuntos; 

c) o inspetor nacional; 

d) o comandante da Unidade Especial de Polícia; 

e) os comandantes das unidades e subunidades até ao nível de esquadra; 

f) outros oficiais da PSP, quando no exercício de funções de comando ou chefia operacional. 
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Relativamente à Organização geral (Titulo II), 

A PSP compreende: a Direção Nacional; as unidades de polícia - comandos regionais nas sedes das 

regiões autónomas; comandos metropolitanos no Porto e em Lisboa e comandos distritais nas 

capitais de distrito (artº 34º) e respetivas esquadras - e os estabelecimentos de ensino policial - 

Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna (ISCPSI cf. artº 50º) e Escola Prática de 

Polícia (EPP cf. artº 51º). 

 

No que concerne à GNR: 

Analisando agora a Lei 63/2007 de 6 de novembro (Lei Orgânica da Guarda Nacional Republicana), 

constatamos quanto à estrutura do diploma, foi decalcada da LOPSP, cf. se expõe:  

é uma força de segurança de natureza militar, constituída por militares organizados num corpo 

especial de tropas e dotada de autonomia administrativa (artº 1º nº1) e tem por missão assegurar a 

legalidade democrática, garantir a segurança interna e os direitos dos cidadãos (artº 1º nº2), na 

dependência do membro do Governo responsável pela área da administração interna (artº 2º), com 

atribuições em todo o território nacional e no mar territorial (artº 5º nº1). 

Determinando o artº 3º - Atribuições, nº1, alíneas a) a q), as mesmas que se encontram atribuídas à 

PSP, com exceção da alínea n), que à PSP atribui Assegurar o cumprimento das disposições legais 

e regulamentares referentes à proteção do ambiente, bem como prevenir e investigar os respetivos 

ilícitos; e à GNR: Participar na fiscalização do uso e transporte de armas, munições e substâncias 

explosivas e equiparadas que não pertençam às demais forças e serviços de segurança ou às 

Forças Armadas, sem prejuízo das competências atribuídas a outras entidades; 

 

O artº 1º nº3 da LOPSP e artº 3º nº 2 da LOGNR determinam atribuições específicas (diferentes), 

sendo de referir o artº 3º nº2 da LOGNR: 

d) Prevenir e investigar as infrações tributárias, fiscais e aduaneiras, bem como fiscalizar e 

controlar a circularização de mercadorias sujeitas à ação tributária, fiscal ou aduaneira. 

 

(Também os artºs 5º nº3 e 6º nº1 correspondem aos deveres de colaboração, cf. previstos pela 

LOPSP). 
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No que concerne aos órgãos e autoridades de polícia criminal (Cap. II): 

A LOGNR considera órgãos de polícia criminal os militares da Guarda incumbidos de realizar 

quaisquer atos ordenados por autoridade judiciária ou determinados pelo C. P. Penal. - al. b) nº1 

artº 12º. (...) 

A al. a) do nº1 do artº 12º conjugada com o nº1 do artº 11º da LOGNR prescreve que são autoridade 

de polícia criminal: 

a)  O comandante-geral; 

b) O 2º comandante-geral; 

c) O comandante do Comando Operacional da Guarda; 

d) Os comandantes de unidade e subunidades de comando oficial; 

e) Outros oficiais da Guarda, quando no exercício de funções de comando ou chefia operacional.  

 

Atentemos agora no artº 13º - Autoridade de polícia tributária:  

1. Para efeitos do regime jurídico aplicável às infrações tributárias, são consideradas autoridades 

de polícia tributária: 

a) Todos os oficiais no exercício de funções de comando nas Unidades de Controlo Costeiro e de 

Ação Fiscal e nas respetivas subunidades; 

b) Outros oficiais da Guarda, quando no exercício de funções de comando operacional de âmbito 

tributário. 

 

Relativamente à Organização geral (Titulo II), 

Os militares da GNR agrupam-se hierarquicamente nas categorias profissionais de oficiais, 

sargentos e guardas (artº 19º nº2) e 

a GNR compreende: a estrutura de comando (artº 21º); as unidades - Comando-Geral (artº 36º), 

comandos territoriais e respetivos destacamentos e postos (artºs 37º a 39º) e unidades especializadas 

como é o caso da UAF (Unidade de Ação Fiscal) - (artº 22º 1 e 2) e o estabelecimento de ensino 

Escola da Guarda (EG cf. nº3). 
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Sobre a UAF, o artº 41º, nº1: A UAF é uma unidade especializada de âmbito nacional com 

competência específica de investigação para o cumprimento da missão tributária, fiscal e 

aduaneira cometida à Guarda. 

 

Retomando a obra de Prof. Doutor Guedes Valente, considera o autor:  

"A atual LOIC não consagrou competência direta de investigação criminal à GNR e à PSP como 

acontecia com a LOIC revogada, quando, no nº6 do artº 3º, previa a competência de investigação 

dos crimes cometidos pelas leis orgânicas. 

O legislador atribuiu à GNR e à PSP, ao prescrever as competências de investigação criminal pela 

negativa [de crimes que não sejam da competência da PJ e de outros OPC de competência 

específica] e pela via da subordinação a um despacho da AJ competente. Da análise do artº 6º 

conjugado com o artº 7º e o artº 8º, nº1, nº6 e nº7 da LOIC, pode-se aferir que as competências de 

investigação criminal atribuídas à GNR e à PSP se inserem no âmbito de crimes que mais afetam a 

própria população no seu dia a dia."
54

 

 

Salvo, mais uma vez, o devido respeito por melhor opinião, tal situação indicia uma tendência 

consciente do legislador para a especialização dos órgãos de polícia criminal, decorrente da 

especificidade e complexidade técnica das matérias/ crimes em causa. 

 

Polícia Judiciária 

À PJ é reservada competência para a investigação dos crimes elencados no artº 7º nº2 da LOIC, 

cerca de trinta, entre os quais: 

a) Crimes dolosos ou agravados pelo resultado, quando for elemento do tipo a morte de uma pessoa; 

b) Escravidão, sequestro, rapto e tomada de reféns; 

c) Contra os direitos humanos; 

d) Contrafação de moeda e valores equiparados; 
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f) Participação em motim armado; 

g) Associação criminosa; 

h) Contra a segurança do Estado; 

l) Terrorismo; 

m) Contra órgãos de soberania; 

n) Determinados crimes políticos; 

p) Roubos em bancos, finanças e correios; 

3 a) Contra a liberdade e autodeterminação de menores ou incapazes ou pena de prisão superior a 5 

anos; 

b) Contra o património de elevado valor científico, industrial, artístico, histórico ou artigos 

perigosos; 

c) Burla punível com mais de 5 anos de prisão; 

d) Insolvência dolosa e administração danosa; 

e) Falsificação de documentos de identificação pessoal e de veículos e habilitações literárias; 

f) Incêndio, explosão, libertação de substâncias perigosas a título doloso; 

h) Executados com explosivos, armas de fogo ou químicas; 

i) Tráfico de droga; 

j) Económico-financeiros; 

l) Informáticos; 

m) Tráfico ou manipulação de armas ou veículos. 

Dispondo o nº 4: Compete também à Polícia Judiciária, sem prejuízo das competências da Unidade 

de Ação Fiscal da Guarda Nacional Republicana, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e da 

Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários, a investigação dos seguintes crimes: 

a) Tributários de valor superior a 500.000 €; 

b) Auxílio à imigração ilegal; 
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c) Tráfico de pessoas; 

e) Relativos ao mercado de valores mobiliários. 

 

A orgânica da PJ consta da Lei 37/2008 de 6 agosto, na versão mais recente da L 103/2015 de 

24/08: 

Definida como corpo superior de polícia criminal organizado hierarquicamente na dependência do 

Ministro da Justiça é um serviço central da administração direta do Estado, dotado de autonomia 

administrativa (artº1), tendo como missão coadjuvar as autoridades judiciárias na investigação, 

desenvolver e promover as ações de prevenção, deteção e investigação da sua competência ou que 

lhe sejam cometidas pelas autoridades judiciárias competentes (artº 2º nº1). 

  

No que concerne aos OPC: "A LOPJ não identifica quem tem a qualidade de OPC por a PJ ser uma 

polícia quase em exclusivo de funções criminais. Consideram-se OPC da PJ todos os elementos 

policiais [i. e., que exercem funções de polícia criminal] e que não ocupem, no caso concreto, a 

qualidade de autoridade de polícia criminal. (...)"
55

  

O nº1 do artº 11º da LOPJ considera que são autoridades de polícia criminal, o Diretor Nacional, os 

Diretores Nacionais-adjuntos, os Diretores das unidades nacionais, os Diretores das unidades 

territoriais, os Subdiretores das unidades territoriais, os assessores de investigação criminal, os 

coordenadores superiores de investigação criminal, os coordenadores de investigação criminal, os 

Inspetores-chefes.  

No que concerne à estrutura organizacional, a PJ compreende (artº 22º nº1): 

A Direção Nacional (inclui a Escola de Polícia Judiciária, cf. artº 27º); as unidades nacionais (cf. 

artº 28º: Unidade Nacional Contra‐Terrorismo; Unidade Nacional de Combate à Corrupção e 

Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes e Unidade Nacional de Investigação 

da Criminalidade Informática); as unidades territoriais; as unidades regionais; as unidades locais; as 

unidades de apoio à investigação (incluem cf. artº 30º: a Unidade de Cooperação Internacional e o 

Laboratório de Polícia Científica) e as unidades de suporte. 
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1.2.2 APC/ OPC de natureza específica: SEF, ASAE, ACT e AT 

 

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 

Dispõe o DL 252/2000 - Lei orgânica do SEF
56

: 

é um serviço de segurança, organizado hierarquicamente na dependência do Ministro da 

Administração Interna, com autonomia administrativa e que tem por objetivos fundamentais 

controlar a circulação de pessoas nas fronteiras, a permanência e atividades de estrangeiros em 

território nacional, bem como estudar, promover, coordenar e executar as medidas e ações 

relacionadas com aquelas atividades e com os movimentos migratórios (artº1º), 

tendo como atribuições (entre outras): proceder à investigação dos crimes de auxílio à imigração 

ilegal, bem como investigar outros com ele conexos, sem prejuízo da competência de outras 

entidades (artº 2º nº1 g). 

 

No que concerne aos OPC e APC: 

Identifica o artº 3º - Autoridades de polícia criminal 

1. São autoridades de polícia criminal para efeitos da lei penal: 

a) O diretor nacional; 

b) Os diretores nacionais-adjuntos; 

c) Os diretores de direção central e os diretores regionais; 

d) Os inspetores superiores e inspetores; 

e) Os inspetores-adjuntos principais; 

f) Os inspetores-adjuntos, quando exerçam funções de chefia de unidades orgânicas. 

Na ausência de referência expressa aos OPC do SEF, escreve Prof. Doutor Guedes Valente: "O nº3 

do artº 3º da LOSEF vem determinar que "são considerados agentes de autoridade os inspetores-
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DL 240/12 de 6/11); 
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adjuntos", quando não exerçam funções de chefia de unidades orgânicas, posição que os coloca 

entre as autoridades de polícia criminal - al. f) do nº1 do artº 3º - e, por maioria de razão, como 

órgãos de polícia criminal."
57

 

Refira-se ainda o artº 5º, sobre o dever de cooperação mútua entre o SEF e todas as entidades com 

funções de prevenção e investigação criminal e o artº 8º nº1: O serviço no SEF é de carácter 

permanente e obrigatório, não podendo o pessoal eximir-se às missões que lhe sejam confiadas, 

para além do horário normal do serviço. 

(A este respeito, consta do cartão de identificação dos inspetores tributários: O funcionário portador 

deste cartão considera-se como estando permanentemente no exercício das suas funções (...) 

Relativamente aos órgãos, serviços e competências do SEF (Cap. II): 

Dispõe o artº 11º nº1 que o SEF estrutura-se verticalmente e compreende: Diretoria Nacional; 

Conselho administrativo; Serviços Centrais e Serviços descentralizados, integrando os serviços 

centrais a Direção Central de Investigação - DCINV (criminalidade organizada ou de especial 

complexidade cf. artºs 22º e 23º), compreendendo os serviços descentralizados (artº 44º) as 

direções regionais - Lisboa, Vale do Tejo e Alentejo; Norte; Centro; Algarve; Madeira e Açores 

(artº 45º nº2) - delegações regionais; Direção de Fronteiras de Lisboa e Postos de fronteira. 

 

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica 

Decorre do DL 194/2012 de 23 agosto - Lei orgânica da ASAE: 

é um serviço central da administração direta do Estado dotado de autonomia administrativa que 

dispõe das unidades orgânicas desconcentradas, unidades regionais: do Norte; do Centro e do Sul 

(artº 1º), tem por missão a fiscalização e prevenção do cumprimento da legislação reguladora do 

exercício das atividades económicas, nos setores alimentar e não alimentar (...) (artº 2º nº1) e 

exerce a sua atividade em todo o território do continente (artº 2º nº3). 

Também a LOASAE, artº13º,  prevê a cooperação mútua entre a ASAE e todas as entidades com 

funções de prevenção e investigação criminal. 

Quanto aos OPC e APC, define o artº 15º - Órgão de polícia criminal: 

1. A ASAE detém poderes de autoridade e é órgão de polícia criminal. 
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2. São autoridades de polícia criminal, nos termos e para os efeitos no Código de Processo Penal: 

a) O inspetor-geral; 

b) Os subinspetores-gerais; 

c) Os inspetores-diretores; 

d) Os inspetores-chefes; 

e) Os chefes de equipa multidisciplinares. 

"A ASAE é um serviço público central da administração direta do Estado com atribuições de 

natureza científica, administrativa e de polícia em sentido judiciário, pelo que os seus membros, 

desde que desempenhem funções de polícia preventiva e fiscalizadora e repressiva, são órgãos de 

polícia criminal nos termos e para os efeitos do Código de Processo Penal. Compete-lhes promover 

ações de natureza preventiva e repressiva em matéria de infrações contra a segurança alimentar 

(saúde pública) e a segurança económica e coadjuvar as autoridades judiciárias, nos termos do 

disposto no Código de Processo Penal."
58

 

 

Autoridade para as Condições do Trabalho 

Consta do Decreto Regulamentar 47/2012 de 31 de julho - Lei Orgânica da ACT: 

é um serviço central da administração direta do Estado, dotado de autonomia administrativa (artº 

1º) e tem por missão a promoção da melhoria das condições de trabalho, através da fiscalização do 

cumprimento das normas em matéria laboral e o controlo do cumprimento da legislação relativa à 

segurança e saúde no trabalho, bem como a promoção de políticas de prevenção dos riscos 

profissionais, quer no âmbito das relações laborais privadas, quer no âmbito da Administração 

Pública (artº 2º nº1). 

Comparativamente com as restantes leis orgânicas que temos vindo a analisar, a LOACT é 

relativamente simples e resumida, na sua redação (4 págs.) e contrariamente às anteriores não 

desenvolve a respetiva estrutura organizacional, não faz qualquer tipo de referência a competências 

de APC/ OPC, nem ao estatuto dos inspetores da ACT. 
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Autoridade Tributária e Aduaneira 

A Lei orgânica da AT consta do Decreto-Lei 118/2011 de 15 de agosto, (na redação atualizada da L 

82-B/2014 de 31/12) e dispõe: 

abreviadamente designada por AT, é um serviço da administração direta do Estado dotado de 

autonomia administrativa (artº 1º nº1), com unidades orgânicas desconcentradas de âmbito 

regional, designadas por direções de finanças e alfândegas e de âmbito local, designadas por 

serviços de finanças, delegações e postos aduaneiros (artº 1º nº2); 

tem por missão administrar os impostos, direitos aduaneiros e demais tributos que lhe sejam 

atribuídos, bem como exercer o controlo da fronteira externa da União Europeia e do território 

aduaneiro nacional, para fins fiscais, económicos e de proteção da sociedade (...) (artº 2º nº1); 

cabendo-lhe prosseguir as seguintes atribuições (artº 2º): 

a) Assegurar a liquidação e cobrança dos impostos sobre o rendimento, sobre o património e sobre 

o consumo, dos direitos aduaneiros e demais tributos que lhe incumbe administrar, bem como 

arrecadar e cobrar outras receitas do Estado ou de pessoas coletivas de direito público; 

b) Exercer a ação de inspeção tributária e aduaneira, garantir a aplicação das normas a que se 

encontram sujeitas as mercadorias introduzidas no território da União Europeia e efetuar os 

controlos relativos à entrada, saída e circulação das mercadorias no território nacional, 

prevenindo, investigando e combatendo a fraude e evasão fiscais e aduaneiras e os tráficos ilícitos, 

no âmbito das suas atribuições; 

(...)  

À semelhança da LOACT e comparativamente com as restantes leis orgânicas que temos vindo a 

analisar, a LOAT é também relativamente simples e resumida, na sua redação (composta também 

por 4 págs.) e contrariamente às anteriores também não desenvolve a respetiva estrutura 

organizacional nem faz qualquer tipo de referência a competências de APC/ OPC, nem ao estatuto 

dos inspetores, matéria que abordaremos no Cap. V. 

No que concerne à estrutura organizacional, a Portaria nº 320-A/2011, de 30 de dezembro, (na 

redação atualizada pela P 337/2013 de 20/11), estabelece a estrutura nuclear da Autoridade 

Tributária e Aduaneira (AT) e as competências das respetivas unidades orgânicas e fixa o limite 

máximo de unidades orgânicas flexíveis. 

São unidades orgânicas nucleares da AT (artº 1º): 
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a) Direções de serviços, Centro de Estudos Fiscais e Aduaneiros e Unidade dos Grandes 

Contribuintes, nos serviços centrais; 

b) Direções de finanças e alfândegas, que constituem serviços desconcentrados da AT. 

Elencando o artº 2º nº1 as unidades orgânicas nucleares que integram os serviços centrais, no total 

de 30, entre as quais: 

r) Direção de Serviços Antifraude Aduaneira e 

s) Direção de Serviços de Investigação da Fraude e de Ações Especiais. 

A Direção de Serviços Antifraude Aduaneira, abreviadamente designada por DSAFA, prepara e 

desenvolve as ações estratégicas de combate à fraude tributária e aduaneira e assegura a 

articulação e colaboração com outras entidades com competências inspetivas e tem como 

atribuição (entre outras) assegurar a execução de diligências de investigação no quadro dos atos de 

inquérito, nos termos dos artigos 40º e 41º do RGIT (artº 20º nº1 e 2 j)), enquanto 

A Direção de Serviços de Investigação da Fraude e de Ações Especiais, abreviadamente designada 

por DSIFAE, prepara e desenvolve as ações estratégicas de combate à fraude e evasão tributárias, 

competindo-lhe, entre outras atribuições: 

- Apurar a situação tributária dos contribuintes, em particular na averiguação de denúncias ou 

participações e na obtenção de provas relativamente a eventuais crimes tributários, quando 

existam indícios de evasão e fraude tributárias, por omissão de declarações (...), bem como 

- Instaurar e instruir processos de inquérito, nos termos dos artigos 40º e 41º do RGIT (artº 21º nº1 

e 2 alíneas e) e j)). 

Os serviços desconcentrados da AT integram, a nível regional, as direções de finanças (todos os 

distritos e Angra do Heroísmo - Ilhas de Graciosa, São Jorge e Terceira; Horta - Ilhas do Corvo, 

Faial, Flores e Pico e Ponta Delgada - lhas de Santa Maria e São Miguel) e as alfândegas 

(Aeroportos de Lisboa e Porto; Alverca; Aveiro; Braga; Faro; Freixieiro; Funchal; Jardim do 

Tabaco; Leixões e Marítima de Lisboa), e a nível local, os serviços de finanças, as delegações e os 

postos aduaneiros (artº 35º). 

Às Direções de Finanças compete, entre outras: assegurar as atividades relacionadas com a 

inspeção tributária, desenvolvendo os procedimentos de investigação das irregularidades fiscais, 

de prevenção e combate à fraude e evasão fiscais que lhes sejam cometidas (artº 36 nº1 i)) e às 

Alfândegas (entre outras) exercer ações de controlo sobre as mercadorias e os meios de transporte 
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introduzidos no território aduaneiro da Comunidade e sobre os locais de armazenamento das 

mercadorias sob ação fiscal; prevenção e repressão da fraude aduaneira e tributária, isoladamente 

ou em ações conjuntas (...) com outras entidades administrativas ou policiais e controlar e 

fiscalizar a entrada, permanência e saída das embarcações, designadamente as de recreio (artº 37 

nº1 a); s) e t)). 

O artº 40º prevê a criação de "Núcleos", determinando: Quando a natureza das matérias ou as 

necessidades dos serviços, devidamente fundamentadas o determinem, podem, mediante proposta 

dos subdiretores-gerais, dos diretores de serviço, dos diretores de finanças e diretores de alfândega 

ser criados núcleos, enquanto estruturas informais, transitórias, flexíveis e de composição variável, 

através de despacho do diretor-geral, que definirá as suas competências e dependência 

hierárquica. 

Com o devido respeito por melhor opinião, entendemos que a criação de núcleos deslocalizados a 

nível regional não se coaduna com as especificidades da investigação criminal, que a ser feita à 

distância (designadamente através de "solicitações internas" equivalentes a cartas precatórias 

prevista no artº 111º nº3 b) do CPP) vê comprometida a eficácia, no que concerne à busca da 

verdade material dos factos, porquanto em princípio o inspetor/OPC que irá proceder à diligência de 

recolha da prova, maxime inquirições de testemunhas e constituições de arguidos, não terá tido em 

princípio qualquer contacto com o processo. Ou seja, decorre da experiência adquirida que o 

sucesso na recolha da prova depende de quem conduz e da forma como é conduzida a "entrevista". 

No decorrer da mesma podem ser tocados pontos relevantes para a investigação e que não constem 

dos quesitos previamente definidos, o que apenas o conhecimento pormenorizado dos factos sob 

investigação (que à partida apenas o instrutor detém), permite explorar, detetar contradições, 

incongruências, relativamente a depoimentos anteriores ou outro tipo de prova entretanto produzida 

no processo em causa. 
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CAPITULO II 

2. Regime de acesso, formação profissional e prorrogativas – Breve estudo comparativo 

 

2.1 Polícia de Segurança Pública e Guarda Nacional Republicana 

PSP 

O acesso à PSP é feito nas categorias de agente e oficial. 

Para a categoria de agente (Portaria n.º 236-A/2010 de 28 de abril aprova o Regulamento do 

Concurso de Admissão ao Curso de Formação de Agentes de Polícia da PSP): 

- São requisitos: nacionalidade portuguesa; idade entre 19 e 26 anos; altura mínima de 1,60m/1,65m 

(sexo feminino/masculino, respetivamente); possuir a robustez física e o perfil psicológico 

indispensável ao exercício da função policial e ter cumprido as leis de vacinação obrigatória; 

mínimo 12º ano de escolaridade ou equivalente; não ter sofrido sanção penal inibidora do exercício 

da função; ter bom comportamento moral e civil; entre outras. 

- Constituem provas de seleção: provas físicas (corrida de 100 e 1000m c/limite tempo; salto em 

comprimento e salto de muro; flexões e extensões de braços e de tronco); provas psicológicas; 

prova de conhecimentos; exame médico; entrevista profissional de seleção. 

- Os candidatos aprovados acedem ao curso de formação de agentes com a duração de 1 ano, na 

Escola Prática de Polícia, em Torres Novas, o qual integra diversas componentes; jurídica (penal e 

processo penal); Técnico-Profissional (Legislação policial; Tática; Investigação Criminal; 

Armamento e Tiro, entre outras); Comportamental (Psicossociologia e Ética/ Deontologia 

Profissional, entre outras); Geral (Inglês, Informática e Socorrismo) e Física (Educação Física e 

Defesa Pessoal). 

 

Para a categoria de Oficiais (Portaria n.º 230/2010 de 26 de abril - Regula a admissão, frequência, 

aproveitamento escolar e a eliminação dos alunos do ciclo de estudos integrado do Mestrado em 

Ciências Policiais): 

- São requisitos: nacionalidade portuguesa; idade até 20 anos; altura mínima de 1,60m/1,65m (sexo 

feminino/masculino, respetivamente); mínimo 12º ano de escolaridade ou equivalente e não ter 

sofrido sanção penal inibidora do exercício da função. 
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- Constituem provas de seleção: Físicas (corrida de 60; 1000m e percurso de obstáculos com limite 

tempo; salto em comprimento e de muro; flexões e extensões de braços e flexões de tronco); 

- Os candidatos aprovados acedem ao Mestrado Integrado em Ciências Policiais, no Instituto 

Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna (ISCPSI), o qual integra formação em diversas 

áreas (Ciências Jurídicas; Sociais e Políticas; Exatas; Policiais; Humanidades; Equipamentos; 

Gestão e Administração; Técnica Policial e Educação Física). 

- O ISCPSI leciona ainda Mestrado em Ciências Policiais, dirigido a todos os licenciados ou 

titulares de habilitação equivalente ou superior, com especializações em: Segurança Interna; Gestão 

da Segurança; Criminologia e Investigação Criminal (com especial interesse para todos os órgão de 

polícia criminal); Gestão Municipal da Segurança e Gestão Civil de Crises. 

 

No que concerne a prorrogativas e deveres, decorrem do Decreto-Lei 299/2009 de 14 outubro - 

Estatuto do Pessoal Policial da Polícia de Segurança Pública (entre outros): 

Deveres: 

- Empreender as providências urgentes até à chegada de autoridade de polícia criminal competente 

para evitar a prática ou deter o agente da prática de crime, ainda que fora do horário de trabalho e da 

jurisdição do serviço a que pertence (artº 5º nº1); 

- Segredo de justiça no âmbito da investigação criminal (artº 6º nº1); 

- Disponibilidade total e permanente para o serviço (7º nº1 e 32º); 

- Manter a aptidão física e psíquica exigível ao exercício das funções, submetendo-se a exames 

médicos periódicos (artº 9º nºs 1 e 2); 

- Uso de uniforme e armamento, salvo dispensa por interesse da investigação criminal (artº 14); 

Prorrogativas: 

- Livre trânsito em locais públicos ou abertos ao público (quando devidamente identificado e em 

serviço) (artº 18º); 

- Livre trânsito nos transportes públicos terrestres, fluviais e aéreos dentro da jurisdição do serviço e 

entre o local de trabalho e a residência (quando devidamente identificado e em serviço) (artº 19º); 

- Dispensa de licença de uso e porte de arma (artº 22º); 
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- Apoio judiciário quando assistente, arguido, autor ou réu, pelo exercício de funções (artº 23º); 

- Regime penitenciário especial para quem exerce ou exerceu funções em forças ou serviços de 

segurança (artº 24º); 

- Horário de referência de 36 horas semanais (artº 33º nºs 4 e 5); 

- Suplemento especial de serviço para funções de investigação criminal (artº 103º nº3 a). 

 

GNR 

O acesso à GNR é feito nas categorias de guarda e oficial. 

Para a categoria de Guarda: 

As condições gerais de admissão são as constantes no artigo 267.º do Estatuto dos Militares da 

GNR (EMGNR) (aprovado pelo DL nº 297/2009 de 14 outubro (com as alterações introduzidas pela 

Dec. Rect. 92/2009 de 27 novembro): 

- Nacionalidade portuguesa; especiais qualidades morais e comportamento cívico; não ter sido 

condenado por crime doloso; idade entre 18 e 26 anos; altura mínima 1,60/1,65 

(feminino/masculino); aptidão física e psíquica e cumprido as leis de vacinação obrigatória; mínimo 

11.º ano de escolaridade ou equivalente, entre outras; 

- Constituem provas de seleção: prova de conhecimentos; provas físicas (equilíbrio elevado no 

pórtico; transposição de um muro sem apoio; flexões e extensões de braços; flexões de tronco - 

abdominais; corrida de 12 minutos para 2000/2400m (teste de Cooper); avaliação psicológica e 

exame médico;  

- Os candidatos aprovados acedem ao curso de formação de Guardas com a duração de 1 ano, nos 

centros de formação da Escola da Guarda; 

Oficiais: 

O ingresso na categoria de Oficiais faz-se através da Academia Militar, estabelecimento de ensino 

superior público militar.
59

 

                                                           
59 Aviso 6357/2015 de 9 de junho, publicado no Diário da República nº111 - II Série, de 9 de junho de 2015 (Concurso 

de admissão à Academia Militar 2015/2016), p. 15141 a 15147 
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- São condições de admissão: ser cidadão português; solteiro; idade até 21 anos; mínimo 1.64 m ou 

1.60 m de altura (sexo masculino ou feminino); não ter antecedentes criminais; robustez física 

indispensável ao exercício da profissão militar; aprovação num curso de ensino secundário ou 

equivalente; exame nacional de acesso ao ensino superior da (s) disciplina (s) específica (s); entre 

outras; 

- Constituem métodos de seleção: prova de língua inglesa; prova de aptidão física (corrida de 80m; passagem 

de pórtico; transposição de muro e vala; salto em comprimento; flexões de braços; corrida de 12 min - com 

limites mínimos de distância/ máximos de tempo); Inspeção Médica; Avaliação Psicológica; Prova de 

Aptidão Militar. 

- Os candidatos aprovados ingressam num dos mestrados integrados lecionados pela Academia 

Militar. 

 

No que concerne a prorrogativas e deveres, constam do Estatuto dos Militares da GNR, aprovado 

pelo DL 297/2009 de 14 outubro (com as alterações introduzidas pela Dec. Rect. 92/2009 de 27 de 

novembro), entre outros: 

Deveres: 

- Defesa da Pátria (se necessário com sacrifício da vida) (artº 7º); 

- Disponibilidade permanente para o serviço (artº 10º nº1); 

- Prestar auxílio em situações de catástrofe ou calamidade pública (artº 11º nº2); 

- Dever de sigilo (artº 12º);  

- Uso de uniforme (artº 16º a)); 

- Repressão de tentativa ou cometimento de crime (artº 16º c)); 

Prorrogativas: 

- Poder de autoridade, nos termos do CPP (artº 13º nº1); 

- Apoio judiciário quando arguido, assistente, autor ou réu, pelo exercício de funções (artº 23º nº2); 

- Regime penitenciário em instalações próprias (artº 24º nº3); 
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- Abono de despesas de deslocação suas e do agregado familiar (artº 25º nº2); 

- Entrada livre, devidamente identificado e em serviço, em locais públicos ou abertos ao público 

para efeitos de fiscalização ou prevenção (27º b); 

- Dispensa de licença de uso e porte de arma de qualquer natureza (27º 2 b). 

 

 

2.2 Polícia Judiciária 

Conforme mais recente procedimento concursal para acesso ao estágio de inspetores da PJ
60

: 

- São requisitos de admissão, além dos previstos no artº 17º da Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas, idade inferior a 30 anos, licenciatura ou equivalente numa das áreas consideradas 

apropriadas ao exercício da função (nº 5 c) do Aviso) e carta de condução de veículos ligeiros; 

- Constituem métodos de seleção: prova escrita de conhecimentos (Direito Constitucional; Penal e 

Processo Penal (códigos e legislação penal/ processual penal avulsa); provas físicas
61

 (percurso de 

coordenação; flexibilidade; salto em comprimento; ilinóis; flexões e extensões de braços; flexões de 

tronco e corrida de 2400m, com mínimos de distância e máximos de tempo); exame médico; exame 

psicológico e entrevista; 

- Os candidatos aprovados acederão ao estágio de um ano (eliminatório) na Escola da Polícia 

Judiciária (EPJ) em Loures.
62

 

 

No que concerne a prorrogativas e deveres da PJ, constam do DL 275-A/00 de 9/11 - LOPJ
63

 e da 

Lei 37/08 de 6/08 - Orgânica da PJ 
64

, entre outros: 

                                                           
60

 Aviso 2978/2015 de 20 de março de 2015, publicado no Diário da República nº 56 II Série de 20 de março de 2015 

61
 Desp. Norm. nº 31/01 de 31/07 (alt. pelo Desp. Norm. 38/03 de 19/09) 

62
 Desp. 19.205/2003 de 7/10 

63 Decreto-Lei nº 275-A/00 de 9/11 - Lei Orgânica da Polícia Judiciária (na versão mais recente da L 55-A/10 de 

31/12); 

64 Lei 37/08 de 6/08 - Orgânica da PJ revogou grande parte do DL 275-A/00, desde logo os artºs 1º a 61º (na versão 

mais recente da Lei 103/15 de 24/08). 
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Deveres: 

- Disponibilidade permanente e obrigatória para o serviço (artº 79º nº1 da LOPJ); 

- Guardar segredo de justiça e profissional, no âmbito da investigação criminal (artº 13º da OPJ); 

 

Prorrogativas: 

- Livre trânsito (mediante identificação e em serviço) em lugares públicos e abertos ao público 

(salvo dispensa temporária por interesse da investigação) (artºs 15º nº1; 16º e 17º da OPJ); 

-  Livre acesso (mediante identificação e em serviço, ou entre a residência e o local de trabalho) aos 

transportes públicos nacionais - terrestres, fluviais e marítimos (artº 17º nº3 da OPJ); 

- Dispensa da licença de uso e porte de arma (artº 18º da OPJ); 

- Apoio judiciário pelo exercício de funções e regime penitenciário especial (artº 88º da LOPJ); 

- Suplemento remuneratório de risco (artº 91º da LOPJ). 

 

 

2.3 Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 

Nos termos dos artºs 24º a 31º do Estatuto de Pessoal do SEF
65

 e do aviso de abertura do mais 

recente procedimento concursal
66

 para inspetores do SEF: 

- São requisitos de admissão: idade até 30 anos para concurso externo e 40 para concurso interno; 

licenciatura (em Direito, Relações Internacionais, Economia, Gestão, História, Antropologia, 

Ciência Política, Sociologia ou Engenharia Informática; bons conhecimentos da língua inglesa ou 

francesa; altura mínima 1,60/1,65 (feminino/ masculino); carta de condução de veículos ligeiros; 

robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício da função de investigação; 

 

- Constituem provas de seleção: prova escrita de conhecimentos; provas físicas
67

 (percurso de 

coordenação; flexibilidade; salto em comprimento; flexões e extensões de braços; flexões de tronco 

e corrida de 2400m, com mínimos de distância e máximos de tempo); exame médico e exame 

psicológico; 

                                                           
65

 DL 290-A/01 de 17/11, p. 7348-(2) a 7348-(19), (na redação atualizada pelo DL 198/15 de 16/09) 

66
 Aviso 1733/14 de 6/02, p. 3653 a 3656 

67
 Desp. Norm. nº 31/01 de 31/07 (alt. pelo Desp. Norm. 38/03 de 19/09) 
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- Os candidatos admitidos a estágio
68

 probatório teórico-prático com a duração de um ano têm 

formação em Ciências Jurídicas (Direito Europeu; Constitucional; Administrativo; Penal e 

Processual Penal, além da legislação específica); Ciências Sociais; Inglês; Técnicas Policiais e 

Criminalidade Organizada (entre outras); Motricidade Humana (armamento e tiro; defesa pessoal e 

manutenção física; socorrismo); 

 

No que concerne a deveres e prorrogativas, regem a LOSEF e o Estatuto do pessoal do Serviço de 

Estrangeiros e Fronteiras: 

Deveres:  

- Uso de fardamento, quando exigível (artº 60º nº1 da LOSEF); 

- Sujeição a exames médicos periódicos (artº 8º nº3 do Estatuto); 

Direitos: 

- Dispensa de licença de uso e porte de arma (artº 62º nº2 LOSEF e 9º nº4 do Estatuto); 

- Apoio judiciário em causas decorrentes do exercício de funções (artº 9º nºs 2 e 3 do Estatuto); 

- Subsídio de residência quando colocados ou deslocados fora da área de residência habitual e 

permanente (artº12º nº2 do Estatuto); 

- 5 dias para instalação e subsídio correspondente a 30 dias de ajudas de custo (artº 13º nº1 do 

Estatuto); 

- Subsídio de fixação nas Regiões Autónomas (artº 13º nº4 do Estatuto); 

- Transporte pago para o funcionário e agregado familiar quando colocados nas Regiões Autónomas 

(ou destas para o Continente) ou em localidade diferente daquela onde exercer funções (artº 14 do 

Estatuto). 

 

 

 

                                                           
68

 Desp. Norm. 7/15 de 7/04, p. 8383 a 8386 
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2.4 Autoridade para a Segurança Alimentar e Económica 

 

- Nos termos do aviso de abertura do mais recente procedimento concursal para inspetores da 

ASAE (categoria de inspetor, carreira de inspetor superior)
69

, foram requisitos de admissão (além 

da relação jurídica de emprego público previamente estabelecida, por se tratar de procedimento 

concursal interno): possuir licenciatura e carta de condução para veículos ligeiros; 

- São métodos de seleção: prova de conhecimentos (Direito constitucional; penal e processual 

penal; legislação da função pública e legislação específica); exame psicológico e entrevista; 

- Os candidatos aprovados realizam estágio mínimo de um ano (artº 4º nº2 e 14º nº5 do DL 112/01 de 

6/04)
70

. 

 

No que concerne a Deveres e Prorrogativas, regem: LOASAE; DL 112/01 de 6/04 e DL 170/2009 

de 3/08
71

: 

 

Deveres (entre outros): 

- Dever de sigilo (artº 7º DL 170/09); 

 

Prorrogativas (entre outras): 

- Livre-trânsito, mediante identificação e em serviço, a todos os locais públicos ou abertos ao 

público (artº 14º da LOASAE); 

- Dispensa de licença de uso e porte de arma e acesso a armas distribuída pelo Estado (artº 16º da 

LOASAE); 

- Suplemento de função inspetiva, no montante de 22,5% da remuneração base (artº 12º nºs 1 e 2 

DL 112/01). 

 

2.5 Autoridade para as Condições no Trabalho 

- Nos termos do aviso de abertura do mais recente procedimento concursal para inspetores da ACT 

(categoria de inspetor, carreira de inspetor superior)
72

, foram requisitos de admissão (além da 

                                                           
69 Aviso 2476/14 de 18/02, p. 4941 a 4942; 

70 DL 112/01 de 6/04,  p. 2050 a 2054 - Enquadramento e estrutura das carreiras de inspeção da Administração Pública; 

71 DL 170/09 de 3/08,  p. 4985 a 4990 - Regime da carreira especial de inspeção, procedendo à transição dos 

trabalhadores de regime especial das inspeções-gerais; 



59 
 

relação jurídica de emprego público previamente estabelecida, por se tratar de procedimento 

concursal interno): possuir licenciatura (numa das áreas consideradas adequadas ao exercício da 

função, cf 10.2 do aviso) e carta de condução para veículos ligeiros; 

- São métodos de seleção: prova de conhecimentos (Direito constitucional; administrativo; penal e 

processual penal; legislação da função pública e legislação específica); avaliação curricular; exame 

psicológico e entrevista; 

- Os candidatos aprovados realizam estágio probatório de um ano, composto por fase teórica e fase 

prática (artºs 3º e 5º nº1 do regulamento de estágio)
73

. 

 

No que concerne a Deveres e Prorrogativas, regem: DL 112/01 de 6/04; DL 170/2009 de 3/08 e 

Dec. Reg. 20/01 de 22/12
74

: 

 

Deveres (entre outros): 

- Dever de sigilo (artº 7º DL 170/09); 

 

Prorrogativas (entre outras): 

- Suplemento de função inspetiva, no montante de 22,5% da remuneração base (artº 12º nºs 1 e 2 

DL 112/01). 

 

(Os inspetores da ASAE e da ACT não dispõem de Estatuto próprio da função, o qual têm vindo a 

reclamar.) 

 

2.6 Autoridade Tributária e Aduaneira 

A AT, pelas atribuições que prossegue, conta com inspetores nas áreas da Economia e Direito, os 

quais tem recrutado em procedimentos concursais independentes. 

Bem assim, os últimos procedimentos concursais (categoria de inspetor tributário, nível 1, da 

carreira de inspeção tributária, grau 4 do grupo de pessoal da administração tributária (GAT) do 

mapa de pessoal da Autoridade Tributária e Aduaneira): 

                                                                                                                                                                                                 
72 Aviso 5556-A/15 de 21/05, p. 13038-(2) a 13038-(4); 

73 Desp. conj. nº 371/04 de 22/06, p. 9329 a 9331 - Regulamento do estágio para ingresso na carreira de inspetor 

superior do trabalho. 

74
 Dec. Reg. nº 20/01 de 22/12, p. 8404 a 8406 - Estrutura das carreiras do grupo de pessoal técnico de inspeção do 

quadro de pessoal do Instituto de Desenvolvimento e Inspeção das Condições de Trabalho (IDICT); 
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- Aviso nº 8928/2010 de 5/05
75

 - concurso externo para 350 postos de trabalho a preencher por 

licenciados em Direito: 

foi aplicado como único método de seleção prova escrita de conhecimentos (Direito administrativo; 

fiscal; sociedades comerciais); 

- Aviso nº 15564/2012 de 21/11
76

 - concurso interno para 1000 postos de trabalho a preencher por 

licenciados em Economia (900); Informática (80); Estatística (20): 

foi aplicado como único método de seleção prova escrita de conhecimentos. 

 

- Os candidatos aprovados realizam estágio probatório de um ano, composto por fase teórica e fase 

prática (artºs 3º e 6º nº1 do regulamento de estágio).
77

 

 

No que concerne a Deveres e Prorrogativas: 

 

- Aplicam-se os deveres gerais que vinculam os funcionários públicos, (vg.: em matéria de garantias 

de isenção/ impedimentos e incompatibilidade de funções; dever de sigilo; etc.); 

- Além das prorrogativas gerais dos funcionários públicos (designadamente direito à colaboração de 

outras entidades públicas e privadas; direito à colaboração do administrado; etc.), constam do cartão 

de identidade profissional: dispensa de licença de uso e porte de arma; prorrogativa de detenção em 

flagrante delito por ofensas sofridas no exercício de funções, bem como por factos puníveis pelas 

leis fiscais e livre trânsito (mediante identificação e no exercício de funções), em quaisquer recintos 

públicos (Portaria 20775 de 26 agosto de 1964); 

- Aos inspetores tributários com funções de Inspeção são ainda aplicáveis os deveres e prorrogativas 

constantes do Regime Complementar do Procedimento de Inspeção Tributária e Aduaneira 

(RCPITA)
78

; 

- Aos inspetores tributários com funções de órgão de polícia criminal, aplicam-se ainda os deveres e 

prorrogativas constantes do CPP, RGIT e LOIC; 

                                                           
75

 Aviso nº 8928/10 de 5/05, p. 23813 a 23814; 

76
 Aviso nº 15564/12 de 21/11, p. 37664 a 37665; 

77 Desp. nº 1667/05 de 25/01, p. 1164 a 1165 (alt pelo Desp. 15584/05 de 19/07, p. 10475); 

78 Decreto-Lei 413/98 de 31/12, publicado no Diário da República nº 301 I Série A de 31 de dezembro de 1998, p. 7306 

a 7315 (na versão atualizada da L 75-A/14 de 30/09); 
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- Não existe qualquer estatuto profissional para os inspetores tributários que preveja deveres e 

prorrogativas, vigorando apenas o DL 557/99 de 17/12
79

- Estatuto de pessoal e regime de carreiras 

dos funcionários da DGCI - o qual prevê no artº 46º - Suplementos: 

Sem prejuízo do disposto no Decreto-Lei nº335/97, de 2 de dezembro e de outros suplementos 

previstos na lei geral, o pessoal da DGCI beneficiará, em função das particularidades das 

respetivas atividades, dos seguintes suplementos: 

a) Suplemento de risco; 

b) Subsídio de residência; 

c) Suplemento especial para os funcionários das Regiões Autónomas; 

d) Abonos para falhas. 

dos quais apenas o último está a ser aplicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
79 DL nº 557/99 de 17/12, p. 8997 a 9012 (na redação atualizada pelo DL 212/2008 de 7/11) 
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Notas finais: 

 

1ª Nota: 

A propósito do limite etário de 30 anos imposto pela PJ e de 40 anos imposto pelo SEF: 

Dispõe o artº 47º da CRP sobre a Liberdade de escolha de profissão e acesso à função pública: 1. 

Todos têm o direito de escolher livremente a profissão ou o género de trabalho, salvas as restrições 

legais impostas pelo interesse coletivo ou inerentes à sua própria capacidade. 2. Todos os cidadãos 

têm o direito de acesso à função pública, em condições de igualdade e liberdade, em regra por via 

de concurso. 

A proibição de discriminação do trabalhador (candidato) em função da idade consta da Diretiva 

2000/78/CE de 27 de novembro de 2000, transposta para o direito nacional através dos artºs 23º a 

28º do Código do Trabalho.
80

 

Resulta da Diretiva 2000/78/CE, artº 4º nº1 derrogação ao princípio geral, ao estabelecer: “(…) não 

constituirá discriminação sempre que, em virtude da natureza da atividade profissional em causa ou 

do contexto da sua execução, essa característica constitua um requisito essencial e determinante 

para o exercício dessa atividade, na condição de o objetivo ser legitimo e o requisito proporcional”, 

(sublinhado nosso), ideia também transposta para o Código do Trabalho, artº 25º nº2. No sentido do 

artº 4º da Diretiva, o artº 6º do mesmo diploma legal “(…) os Estados-Membros podem prever que 

as diferenças de tratamento com base na idade não constituam discriminação se forem objetiva e 

razoavelmente justificadas, (…) por um objetivo legítimo (…) e desde que os meios para realizar 

esse objetivo sejam apropriados e necessários”, (sublinhado nosso). 

Entendemos que a ser objetivo legítimo o recrutamento e seleção daqueles fisicamente mais 

capazes, o que terá que se revelar necessário e adequado não será a exclusão de alguns candidatos 

com base no fator idade, mas sim os meios de recrutamento e seleção. 

A situação reveste-se de relevância prática, porquanto a assumirmos como objetivo legítimo, por 

questões de segurança pública, a admissão dos fisicamente mais capazes, coloca-se a questão de 

saber se a exclusão a priori de um candidato com idade superior a 30 anos que comprove possuir as 

competências físicas consideradas necessárias ao desempenho da função constitui uma forma de 

discriminação baseada na idade com a consequente violação de preceitos fundamentais, 

                                                           
80 Lei 7/09 de 12/02 - Código do Trabalho (na versão atualizada da L 120/15 de 01/09); 
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nomeadamente os artºs 59º e 13º da CRP, sem que tal limitação se encontre ao abrigo do artº 18º da 

CRP, que nos remete para o p. da proporcionalidade. 

Em conclusão, podemos afirmar que qualquer exceção admitida à proibição de discriminação pela 

idade colide com os artºs 59º e 13º da CRP. 

 

2ª Nota: 

 

Por constituir prorrogativa de todos os órgãos de polícia criminal cujos estatutos temos vindo a 

analisar, o porte e uso de arma, parece-nos pertinente deixar uma breve referência ao DL 457/99 de 

5/11
81

, que regula o recurso a arma de fogo em ação policial: 

 

- Entende-se por ação policial a que for desenvolvida pelas entidades e agentes definidos pelo CPP 

como órgãos e autoridades de polícia criminal, desde que autorizados a utilizar arma de fogo de 

acordo com o respetivo estatuto legal. (artºs 1º nºs 1, 2 e 3); 

- O uso de arma de fogo respeitará os princípios da necessidade e proporcionalidade, respeitando a 

vida humana (artº 2º), pelo que apenas é permitido em caso de perigo para a vida ou de ofensa grave 

à integridade física e se manifestamente improvável que terceiros sejam atingidos (artº 3º nºs 2 e 4); 

- O recurso a arma de fogo deve ser precedido de advertência (artº 4º); 

- O agente socorrerá eventuais vítimas logo que possível (artº 6º); 

- O agente relatará imediatamente ao superior hierárquico, o qual em caso de danos pessoais ou 

patrimoniais comunicará ao Ministério Público (artº 7º nºs 1 e 2). 
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 DL 457/99 de 5/11, p. 7701 a 7703; 



64 
 

CAPITULO III 

3. Investigação criminal fiscal – O crime de abuso de confiança fiscal 

Objeto de estudo dos positivistas, com Lombroso, na segunda metade do séc. XIX, o criminoso 

distinguia-se dos seres não criminosos pela tendência nata para o crime, decorrente de determinadas 

caraterísticas físicas e psicológicas, entre estas últimas a “insensibilidade, ausência de remorso, 

impulsividade, imprevidência, egoísmo, crueldade, vaidade, intemperança, indolência”
82

. 

Atualmente ultrapassada pela criminologia do séc. XX, tendemos a atribuir algumas destas 

caraterísticas psicológicas aos autores de determinados crimes principalmente contra as pessoas, 

como o homicídio, ofensa à integridade física, violação, rapto, etc. Mas que dizer daqueles que 

cometem crimes contra o Estado, designadamente crimes fiscais (abuso de confiança e fraude)? 

Quem comete crimes fiscais? Conseguiremos traçar um perfil para os designados “crimes de 

colarinho branco”? Inclinamo-nos a responder negativamente a esta questão. 

E consideradas algumas das principais correntes criminológicas do séc. XX, que contributos 

podemos retirar para o estudo da criminalidade fiscal? Iniciemos o breve percurso por algumas das 

principais correntes criminológicas do séc. XX numa perspetiva ecossocial da criminalidade, com a 

corrente durkheimiana. Segundo contributo da sociologia, a criminalidade decorreria de “falha na 

organização social, rutura de laços sociais ou indisponibilidade de meios para realizar os fins 

propostos pela sociedade.”
83

 Segundo esta corrente, o comportamento desviante dos delinquentes 

decorre de uma deficiente integração social, da ausência ou precariedade dos laços sociais. Também 

esta corrente serve o estudo do fenómeno criminal nos crimes contra as pessoas mas já não no 

âmbito dos crimes fiscais, onde os infratores estão quase sempre completamente integrados na 

sociedade, frequentemente exemplos de sucesso empresarial. 

No mesmo sentido, numa perspetiva ecossocial, a corrente culturalista de Tarde, porquanto não se 

concebe no âmbito dos crimes fiscais uma subcultura própria conflituante com a cultura e o sistema 

normativo vigente (ou pelo menos não explicitamente… na medida em que podemos considerar que 

um número significativo de cidadãos age nas relações sociais e comerciais segundo uma atitude de 

profunda indiferença às normas fiscais… sem prejuízo, o rigor científico não nos permite falar de 

uma subcultura conflituante com a cultura vigente, organizada segundo normas próprias 
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 CUSSON, Maurice Cusson – Criminologia. 3ª ed. Alfragide, 2011. P. 60 

83
 Ibidem. p. 74 
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transmitidas entre os membros do grupo). Já no que concerne à teoria da imitação, serve o 

fenómeno criminal fiscal na medida em que frequentemente assistimos à apologia pública da evasão 

fiscal, do “não vale a pena pedir/emitir fatura”, da fraude nas designadas “faturas de favor”, etc. 

V.g. o conceito de aprendizagem social de Sutherland (Racionalismo Moderno): “A sua teoria da 

associação diferencial sustenta que o comportamento criminal é aprendido através de trocas 

interpessoais que permitem ao indivíduo adquirir técnicas de execução dos delitos, atitudes, 

racionalizações e motivações.”
84

 É com Sutherland que surge o conceito white collor crimes.
85

 

Particularmente pertinente no estudo do fenómeno criminal fiscal, numa perspetiva ecossocial da 

criminalidade, é a corrente da reação social à desviância/ labelling aproach, na medida em que 

questiona a noção de crime e defende a ideia de que é crime todo o comportamento que 

determinada lei criminaliza. Daqui decorre que, se determinados crimes como é o caso dos crimes 

contra a vida decorrem de um Direito Natural, transcendente, anterior e superior ao Homem, outros 

são cuja legitimidade decorre do próprio sistema penal, como produto cultural num determinado 

contexto espácio-temporal. Das obras construtivistas e abolicionistas decorrem, segundo Cusson, 

três proposições: “A) a desviância é uma construção social; B) a criminalização é uma arma nas 

mãos dos poderosos; C) a estigmatização amplifica a desviância.”
86

 Também aqui se revela a 

especificidade do fenómeno criminal fiscal, onde é forçado falar em estigmatização, pelo que não 

tem lugar o processo construção social – desviância – estigmatização – desviância. 

Considera o Prof. Cusson: “As teses construtivistas encerram uma parte de verdade. As práticas 

passíveis de contestação dos miseráveis e das minorias são mais facilmente proibidas e punidas do 

que as dos ricos e poderosos. (…) Os crimes cometidos pelos pobres, como o assalto, são mais 

sistematicamente punidos, e punidos com prisão, do que os crimes dos ricos, como o abuso de 

confiança."
87

 

Retomando uma perspetiva ecossocial da criminalidade, v.g. a Teoria da Anomia e da 

Tensão/conflito, segundo a qual: “O desvio refere-se a uma contradição entre a estrutura social e a 

cultura que propõe ao indivíduo determinadas metas (ex. o bem estar económico e o sucesso) 

proporcionando modelos de comportamento legítimos para as alcançar.”
88

 Assim acontece no crime 
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 Ibidem. p.89 
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 NUNES, Carlos Alberto Casimiro – Sumários de Criminologia para a U.A.L. p.4 
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 CUSSON, Maurice Cusson – Criminologia. 3ª ed. Alfragide, 2011. P. 96 
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 Ibidem. p.100 

88
 NUNES, Carlos Alberto Casimiro – Sumários de Criminologia para a U.A.L. p.10 



66 
 

de fraude fiscal, onde a ambição pelo enriquecimento fácil motiva a omissão de proveitos/ obtenção 

de benefícios indevidos.  

 

3.1 Tipo legal de crime – O crime de abuso de confiança fiscal 

“ O crime de abuso de confiança fiscal respeita a situações em que se verifica o fenómeno da 

substituição tributária, ou seja, aquelas em que a posição de devedor não é ocupada pelo 

contribuinte originário, o que suporta economicamente o valor do imposto, mas por um substituto, 

por uma pessoa que, por imposição legal, tem o dever de entregar a prestação à Administração 

Tributária e que por essa via se substitui a esta na respetiva liquidação. (…) o agente põe em causa a 

relação de confiança subjacente aos deveres de colaboração para com a administração fiscal (…)”
89

 

O crime de abuso de confiança fiscal é aquele que conhece maior expressão no âmbito dos crimes 

fiscais e tributários comuns, acentuando-se em períodos de crise económica. Frustra não só a 

relação de confiança com o Estado, como com os particulares que enquanto clientes (no caso do 

IVA) ou trabalhadores (retenção na fonte de IRS) depositam nos operadores económicos a 

confiança de que o IVA entregue ou o IRS retido serão devidamente entregues ao Estado, enquanto 

legítimo proprietário dos valores em causa, os quais afetará à satisfação das necessidades coletivas, 

pressuposto do Estado Social de Direito. Assim, podemos afirmar que o crime de abuso de 

confiança fiscal, além de ter como vítimas o universo de contribuintes, afeta de forma particular os 

terceiros envolvidos nas relações comerciais ou laborais subjacentes aos respetivos impostos, na 

medida em que veem acrescido o valor do produto a pagar ou diminuído o seu salário, expectando 

que o valor acrescido (IVA) ou retido (IRS) sejam entregues ao Estado e utilizados em prol da 

coletividade. 

Neste sentido, é muito considerável em Portugal o número de agentes económicos que recebe 

impostos de terceiros com a obrigação de os entregar ao Estado, que vem a suportar um duplo 

prejuízo, uma vez que não só deixa de auferir os impostos em causa como suportará o reembolso 

aos clientes sujeitos passivos de IVA e aos trabalhadores anualmente em sede de devolução de IRS. 

Assim, é de especial importância que a nível nacional se uniformizem os procedimentos de 

investigação criminal fiscal a fim de criar no contribuinte, particular ou empresa, a convicção de 
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eficácia dos órgãos de polícia criminal e consequentemente da investigação dos crimes de abuso de 

confiança e fraude fiscais. 

Retomando a análise do tipo de crime de abuso de confiança fiscal, previso e punido pelo artº 105º 

do Regime Geral das Infrações Tributárias (RGIT), dispõe o artº 105º:  

1. Quem não entregar à administração tributária, total ou parcialmente, prestação tributária 

de valor superior a 7.500€, deduzida nos termos da lei e que estava legalmente obrigado a 

entregar é punido com pena de prisão até três anos ou multa até 360 dias.  

2. Para os efeitos do disposto no número anterior, considera-se também prestação tributária a 

que foi deduzida por conta daquela, bem como aquela que, tendo sido recebida, haja 

obrigação legal de a liquidar, nos casos em que a lei o preveja. 

3. É aplicável o disposto no número anterior ainda que a prestação deduzida tenha natureza 

parafiscal e desde que possa ser entregue autonomamente. 

4. Os factos descritos nos números anteriores só são puníveis se: 

a) Tiverem decorrido mais de 90 dias sobre o termo do prazo legal de entrega da 

prestação; 

b) A prestação comunicada à administração tributária através da correspondente 

declaração não for paga, acrescida dos juros respetivos e do valor da coima aplicável, 

no prazo de 30 dias após notificação para o efeito. 

5. Nos casos previstos nos números anteriores, quando a entrega não efetuada for superior a 

50.000€, a pena é a de prisão de um a cinco anos e de multa de 240 a 1200 dias para as 

pessoas coletivas. 

6. (Revogado) 

7. Para efeitos do disposto nos números anteriores, os valores a considerar são os que, nos 

termos da legislação aplicável, devam constar de cada declaração a apresentar à 

administração tributária. 

Da letra da lei (sublinhados nossos) decorre: 

1) Estabeleceu o legislador um limite mínimo superior a 7.500,00€ para preenchimento do tipo 

legal de abuso de confiança fiscal, nos termos do artº 105º do RGIT. O valor a considerar 

será o valor em falta no termo do prazo para pagamento (10º dia do 2º mês seguinte no caso 

de IVA mensal; 15º dia do 2º mês seguinte no caso de IVA trimestral e 20º dia do mês 

seguinte no caso de retenções na fonte de IRS). Ou seja, suponhamos que o contribuinte X 

submete uma declaração periódica no valor de 7.550€ e liquida (dentro do prazo para 
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pagamento) 50€, o valor não entregue parcialmente não é superior a 7.500€, pelo que não 

preenche o principal elemento do tipo; 

2) Estabelece o nº4 a) um primeiro pressuposto de punibilidade que consiste no decurso de 

mais de 90 dias sem que tenha sido paga a prestação tributária em falta (o lapso temporal 

reflete a preocupação do legislador pelos casos de não recebimento do IVA porquanto 

decorre das práticas comerciais em alguns setores que os pagamentos sejam feitos a 30, 60 

ou 90 dias); 

3) Prescreve o nº4 b) como segundo pressuposto de punibilidade que a prestação tributária e 

acréscimos legais não sejam pagos no prazo de 30 dias a contar da notificação para o efeito. 

Termos em que, deve o órgão de polícia criminal, inspetor tributário instrutor do processo 

proceder à notificação pessoal, por carta registada com aviso de receção, nos termos do 

artº113º do CPP à Sociedade e aos gerentes de facto à data da prática dos factos, notificando 

do valor do imposto e da respetiva coima em falta e intimando ao pagamento da prestação, 

coima e acréscimos legais no prazo de 30 dias. 

4) Prevê e pune o nº5 do artº105º o abuso de confiança fiscal qualificado pela falta de entrega 

de prestação tributária de valor superior a 50.000€. 

 

3.2 Metodologia da investigação – meios de obtenção de prova e meios de prova 

Considerando agora a prática da investigação criminal fiscal propriamente dita, tomemos como 

princípio primeiro da recolha da prova que a prova documental deve preceder a testemunhal e a 

testemunhal deve ser recolhida começando pelos intervenientes mais afastados dos factos, 

devendo terminar nos intervenientes mais próximos, precisamente para que estes possam ser 

confrontados com a prova entretanto recolhida/ produzida. 

Dispõe o artº 243º do CPP: 1. Sempre que uma autoridade judiciária, um órgão de polícia 

criminal ou outra entidade policial presenciarem qualquer crime de denúncia obrigatória, 

levantam ou mandam levantar auto de notícia, onde se mencionem: 

a) Os factos que constituem o crime; 

b) O dia, a hora, o local e as circunstâncias em que o crime foi cometido; e 

c) Tudo o que puderem averiguar acerca da identificação dos agentes e dos ofendidos, bem 

como os meios de prova conhecidos, nomeadamente as testemunhas que puderem depor 

sobre os factos. 

2. O auto de notícia é assinado pela entidade que o levantou e pela que o mandou levantar. 
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3. O auto de notícia é obrigatoriamente remetido ao Ministério Público no mais curto prazo, 

que não pode exceder 10 dias e vale como denúncia. 

4. (…) 

Levantado o auto de notícia e emitido o competente Despacho de nomeação do instrutor, tem início 

a investigação, que deve compreender as seguintes diligências: 

 

Crime de abuso de confiança fiscal por falta de entrega do IVA liquidado 

1º Consulta e junção aos autos da respetiva certidão do registo comercial da empresa, a fim de 

identificar os gerentes de direito, os quais indiciam a gerência de facto, podendo ser ou não, 

gerentes de facto (nos casos frequentes em que os gerentes de direito não correspondem aos 

gerentes de facto, apenas estes últimos podem ser responsabilizados criminalmente); 

2º Consulta e junção aos autos da respetiva declaração periódica de IVA submetida sem meio de 

pagamento, bem como dos detalhes do processo de contraordenação, certidão de dívida e detalhes 

do processo de execução fiscal (dados recolhidos a partir do sistema informático da AT, 

concretamente do SINQUER - Sistema de Inquéritos Criminais Fiscais); 

3º Notificação do técnico oficial de contas da empresa, a fim de ser recolhida a documentação 

contabilística da empresa
90

 para o período em causa e inquirido na qualidade de testemunha.  

Deve ser questionado quem exercia a gerência de facto à data, se o IVA foi recebido (se os clientes 

pagaram ou ficaram dívidas em conta cliente), se o TOC informou a gerência das obrigações fiscais 

e consequências fiscais e penais do incumprimento, bem como se tinha conhecimento da não 

entrega do IVA liquidado. 

A prova testemunhal deve observar o disposto nos artºs 128º e ss do CPP, designadamente:  

Artº 128º do CPP: 1. A testemunha é inquirida sobre factos de que possua conhecimento direto e 

que constituam objeto de prova. 

Nos termos do artº 131º nº1 CPP Qualquer pessoa que não se encontrar interdita por anomalia 

psíquica tem capacidade para ser testemunha e só pode recusar-se nos casos previstos na lei., o 
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 Balancete analítico do período; balancete e extrato da conta 243 – IVA; balancete e extrato da conta corrente 21 – 

clientes; cópias das faturas/ vendas a dinheiro; recibos e comprovativos de recebimento (cheques; extratos bancários; 

talões de fecho de caixa; etc. (Portaria nº 1011/2009 de 9 de setembro) 
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que nos remete para o artº 134º que prevê que testemunhas com determinadas relações de 

parentesco com os suspeitos/ arguidos possam legitimamente recusar-se a depor, devendo a 

entidade competente para receber o depoimento advertir, sob pena de nulidade, da faculdade de 

recusar o depoimento (artº 134º nº2) 

Mais deve ser informada a testemunha dos direitos e deveres que lhe assistem, nos termos do artº 

132º, designadamente:  

1. d) Responder com verdade às perguntas que lhe forem dirigidas. 

2. A testemunha não é obrigada a responder a perguntas quando alegar que das respostas 

resulta a sua responsabilização penal. 

3. (…) 

4. Sempre que deva prestar depoimento, ainda que no decurso de ato vedado ao público, a 

testemunha pode fazer-se acompanhar de advogado, que a informa, quando entender 

necessário, dos direitos que lhe assistem, sem intervir na inquirição. 

A inquirição deve obedecer às regras consagradas no artº 138º, designadamente:  

2. Às testemunhas não devem ser feitas perguntas sugestivas ou impertinentes, nem quais quer 

outras que possam prejudicar a espontaneidade e a sinceridade das respostas. 

3. A inquirição deve incidir, primeiramente, sobre os elementos necessários à identificação da 

testemunha, sobre as suas relações de parentesco e de interesse com o arguido, ofendido, 

assistente, partes civis e com outras testemunhas, bem como sobre quaisquer circunstâncias 

relevantes para avaliação da credibilidade do depoimento. (…) 

A propósito do artº 135º, sob a epigrafe Segredo profissional, no que concerne aos técnicos 

oficiais de contas, o Ministério Público tende a suscitar o incidente de quebra do segredo 

profissional e o juiz tende a ordenar a prestação do depoimento/ entrega dos elementos 

contabilísticos. 

Cf. escreve Carlos Paiva, “Em relação a estes profissionais pode colocar-se a questão do 

segredo profissional, mas relativamente a esta matéria deverá porventura presidir na sua análise 

a perspetiva de que, perante a eventual necessidade de quebra de segredo, a escusa do 

profissional só deverá prevalecer perante um dever jurídico sensivelmente superior (artº 36º 1 

CP), o que, do nosso ponto de vista, nas circunstâncias que subjazem aos crimes fiscais não se 

verificará. 
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Isto porque, estará em causa a necessidade do Ministério Público, para a prossecução do 

inquérito, dos elementos que se encontram na posse dessas testemunhas, a que estas tiveram 

acesso por força da sua atividade profissional, ou seja um interesse de natureza pública, de 

realização da justiça e no interesse da comunidade, cujo valor é manifestamente superior ao 

interesse particular, em relação ao qual tem necessariamente de prevalecer. 

Nessas circunstâncias, sendo invocado o sigilo profissional, tal recusa no fornecimento dos 

elementos de prova será considerada ilegítima, pelo que, atento o disposto no artº 182º nº2 do 

CPP, conjugado com o artº 135º nº2 do mesmo diploma, deve a testemunha que o tiver invocado 

ser dispensada desse dever e fornecer os elementos de prova solicitados pelo Ministério 

Público.”
91

 

 

Retomando a metodologia de investigação do crime de abuso de confiança fiscal: 

      4º Caso o técnico oficial de contas não tenha na sua posse os elementos contabilísticos (o que 

sucede frequentemente nos casos em que a contabilidade era feita no sistema informático da própria 

empresa e entretanto o TOC deixou de ter acesso às instalações, por exemplo porque a empresa se 

tornou insolvente e cessou a atividade) e não se logrando obter a prova por colaboração dos 

gerentes, proceder-se-á à designada: “circularização de clientes”. O objetivo será notificar os 

clientes da empresa no período em causa (conhecidos por declarações do TOC ou consulta no 

sistema informático da AT) para que façam prova de que pagaram (ou não) as faturas em causa.
92

 

Por vezes, quando o lapso temporal entre a data da prática dos factos e o momento da investigação é 

significativo, podemos confrontar-nos com o desaparecimento da prova. Em determinado processo 

de inquérito, cuja empresa arguida designaremos ficticiamente por Stand de Automóveis X, através 

do sistema informático da AT, conseguiu-se localizar os atuais proprietários de uma série de 

matrículas cujos carros foram vendidos e o IVA liquidado e não entregue. Contactados os 

proprietários, muitos deles tinham já vendido o veículo, sem que o novo proprietário tenha 

procedido à devida alteração no registo automóvel. A partir dos indicados contactos, muitas vezes 

incompletos, dos compradores dos veículos, verificamos que outros tantos foram também já 

vendidos e assim sucessivamente. Dos poucos proprietários originais ou atuais que se logrou 

contactar, muitos já não estavam na posse da fatura, recibo e comprovativo de pagamento. Neste 
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 PAIVA, Carlos – Das Infrações Fiscais à sua Perseguição Processual. Coimbra: Almedina, 2012. P. 232 a 233 
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 Através de: balancete analítico do período; extrato de conta corrente 22 daquele fornecedor; cópia das faturas e 

comprovativos de pagamento (cópias de cheques; extratos bancários, etc.) ((Portaria nº 1011/2009 de 9 de setembro) 



72 
 

caso, embora todos os proprietários inquiridos na qualidade de testemunhas tenham afirmado que 

pagaram o automóvel ao Stand X, muitas vezes com recurso a crédito (sendo do conhecimento geral 

que as financeiras disponibilizam imediatamente e na totalidade a verba, diretamente ao vendedor), 

grande parte da prova tinha com o passar do tempo (os factos datavam de 2007) sido dissipada, pelo 

que não tendo sido possível reunir 7.500€ de IVA liquidado e não entregue, teve que ser proposto o 

arquivamento por insuficiência de indícios, nos termos do artº 277º nº2 CPP. 

 

5º Decorrido o prazo de 30 dias a que alude o artº 105º nº4 b) do RGIT e recolhida a prova, tem 

lugar a constituição de arguidos com termo de identidade e residência dos gerentes de facto à data 

dos factos e da Sociedade na pessoa dos gerentes, seguindo-se o interrogatório destes.
93

 

A constituição de arguido é obrigatória, nos termos do artº 58º nº1 CPP quando: 

a) Correndo inquérito contra pessoa determinada em relação à qual haja suspeita fundada da 

prática de crime, esta prestar declarações perante qualquer autoridade judiciária ou órgão 

de polícia criminal; 

b) Tenha de ser aplicada a qualquer pessoa uma medida de coação ou de garantia 

patrimonial; 

c) Um suspeito for detido, nos termos e para os efeitos previstos nos artºs 254º a 261º; 

d) For levantado auto de notícia que dê uma pessoa como agente de um crime e aquele lhe for 

comunicado, salvo se a notícia for manifestamente infundada. 

2. A constituição de arguido opera-se através da comunicação, oral ou por escrito, feita ao 

visado por uma autoridade judiciária ou um órgão de polícia criminal, de que a partir desse 

momento deve considerar-se arguido num processo penal e da indicação e, se necessário, 

explicação dos direitos e deveres processuais referidos no artº 61º que por essa razão passam a 

caber-lhe. 

3. A constituição de arguido feita por órgão de polícia criminal é comunicada à autoridade 

judiciária no prazo de 10 dias e por esta apreciada, em ordem à sua validação, no prazo de 10 

dias. 

(…) 
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 No momento da constituição de arguido procede-se à notificação pessoal nos termos do artº 105º nº4 b) do RGIT, 

quando se verifique que o arguido não tomou conhecimento do conteúdo da notificação. 
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No que concerne aos direitos e deveres do arguido, nos termos do artº 61º nº1 CPP, destaca-se: 

c) Ser informado dos factos que lhe são imputados antes de prestar declarações perante 

qualquer entidade; 

d) Não responder a perguntas feitas, por qualquer entidade, sobre os factos que lhe forem 

imputados e sobre o conteúdo das declarações que acerca deles prestar; 

e) (…) 

f) Ser assistido por defensor em todos os atos processuais em que participar e quando 

detido, comunicar, mesmo em privado, com ele; 

(…) 

     Nos termos do artº 272º nº1, que estabelece a obrigatoriedade do interrogatório como arguido e 

do artº 144º nº2 que dispõe que os interrogatórios subsequentes ao primeiro interrogatório possam 

ser feitos pelo órgão de polícia no qual o MP tenha delegado a sua realização. 

Nestes termos, ao arguido deve ser perguntado: 

- Quem exercia a gerência de facto à data dos factos (quem dava ordens, nomeadamente ordens de 

pagamento ao Estado, quem assinava cheques em nome da empresa, etc.); 

- Se o IVA liquidado foi recebido; 

- Se reconhece a não entrega do IVA efetivamente recebido; 

- Se conhecia as suas obrigações fiscais e consequências fiscais e penais do incumprimento; 

- Motivações para a não entrega do IVA liquidado e efetivamente recebido; 

- Se pretende regularizar a situação fiscal, regularizando o imposto em falta. 

 

Comunicada a constituição de arguido ao Ministério Público, nos termos do artº 58º nº3 CPP, 

através do envio da constituição arguido, TIR e interrogatório e validada a mesma, 

 

6º Procede-se a elaboração do relatório da investigação, a fim de ser proposto o arquivamento ou a 

acusação, nos termos do artº 42º nº3 do RGIT: Concluídas as investigações relativas ao inquérito, o 

órgão da administração tributária, da segurança social ou de polícia criminal competente emite 

parecer fundamentado que remete ao Ministério Público juntamente com o auto de inquérito. 
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Crime de abuso de confiança fiscal por falta de entrega do IRS retido na fonte: 

A metodologia de investigação seguida é semelhante, designadamente: 

1º Consulta e junção aos autos da respetiva certidão do registo comercial da empresa, a fim de 

identificar os gerentes de direito, os quais indiciam a gerência de facto, podendo ser ou não, 

gerentes de facto (nos casos frequentes em que os gerentes de direito não correspondem aos 

gerentes de facto, apenas estes últimos podem ser responsabilizados criminalmente); 

2º Consulta e junção aos autos da respetiva guia de retenção na fonte, bem como dos detalhes do 

processo de contraordenação, certidão de dívida e detalhes do processo de execução fiscal (dados 

recolhidos a partir do sistema informático da AT, concretamente do SINQUER - Sistema de 

Inquéritos Criminais Fiscais); 

3º Notificação do técnico oficial de contas da empresa, a fim de ser recolhida a documentação 

contabilística da empresa
94

 para o período em causa e inquirido na qualidade de testemunha.  

Deve ser questionado quem exercia a gerência de facto à data; se os ordenados foram pagos; se foi 

feita a devida retenção de IRS; se informou a gerência das obrigações fiscais e consequências 

fiscais e penais do incumprimento, bem como se tinha conhecimento da não entrega do IRS retido 

na fonte.    

4º Caso o técnico oficial de contas não tenha na sua posse os elementos contabilísticos (o que 

sucede frequentemente nos casos em que a contabilidade era feita no sistema informático da própria 

empresa e entretanto o TOC deixou de ter acesso às instalações, por exemplo porque a empresa se 

tornou insolvente e cessou a atividade) e não se logrando obter a prova por colaboração dos 

gerentes, proceder-se-á à notificação dos funcionários da empresa no período em causa (por 

declarações do TOC ou consulta no sistema informático da AT) a fim de serem ouvidos na 

qualidade de testemunhas, às quais deverá ser questionado se e em que data receberam o(s) 

salário(s) no(s) mês(es) em causa, bem como solicitado(s) o(s) respetivo(s) comprovativo(s) de 

recebimento. 

5º Decorrido o prazo de 30 dias a que alude o artº 105º nº4 b) do RGIT e recolhida a prova, tem 

lugar a constituição de arguidos com termo de identidade e residência dos gerentes de facto à data 
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dos factos e da Sociedade na pessoa dos gerentes, seguindo-se o interrogatório destes.
95

 Nestes 

termos, ao(s) arguido(s) deve ser perguntado: 

- Quem exercia a gerência de facto à data dos factos (quem dava ordens, nomeadamente ordens de 

pagamento ao Estado e aos trabalhadores; quem assinava cheques em nome da empresa; etc.); 

- Se os salários foram pagos; 

- Se foi feita a devida retenção na fonte de IRS; 

- Se reconhece a não entrega do IRS efetivamente retido; 

- Se conhecia as suas obrigações fiscais e consequências fiscais e penais do incumprimento; 

- Motivações para a não entrega do IRS efetivamente retido; 

- Se pretende regularizar a situação fiscal, regularizando o imposto em falta. 

 

Comunicada a constituição de arguido ao Ministério Público, nos termos do artº 58º nº3 CPP, 

através do envio da constituição arguido, TIR e interrogatório e validada a mesma, 

6º Procede-se a elaboração do relatório da investigação, a fim de ser proposto o arquivamento (caso 

não tenha havido pagamento dos salários) ou a acusação (caso tenham sido pagos os salários e feita 

a respetiva retenção na fonte de IRS), nos termos do artº 42º nº3 do RGIT.  

 

3.3 Prática da investigação do crime de abuso de confiança fiscal 

Apresentamos agora alguns casos práticos, no âmbito do trabalho desenvolvido na Divisão de 

Processos Criminais Fiscais da Direção de Finanças de Lisboa, com as devidas salvaguardas, 

designadamente no que concerne à identificação dos contribuintes envolvidos: 

1. Pessoa coletiva cuja atividade comercial consistia na produção, distribuição e venda de 

padaria e pastelaria 

Em causa estava a falta de entrega de IVA liquidado mensal, em diversos períodos de imposto 

entre 2011 e 2012; 
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 No momento da constituição de arguido procede-se à notificação pessoal nos termos do artº 105º nº4 b) do RGIT, 
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Pelo TOC da Sociedade foram entregues alguns elementos de prova contabilística, 

designadamente balancetes, extratos e mapas das vendas a dinheiro; 

Posteriormente foi inquirido o TOC à data dos factos, na qualidade de testemunha, o qual 

declarou que a restante prova contabilística inclusive comprovativos de recebimento dos valores 

faturados e declarados se encontravam nas instalações da empresa; 

Mais se inquiriu uma trabalhadora à data dos factos, tendo declarado que os ficheiros 

contabilísticos se encontravam armazenados nos portáteis dos gerentes; 

Tendo por base a prova testemunhal recolhida foi emitido pelo Ministério Público e cumprido 

pela DPCF – DF Lisboa mandado de busca não domiciliária à sede da empresa, para o que foi 

solicitado o acompanhamento da PSP; 

A sede encontrava-se com sinais de abandono e não foram encontrados quaisquer elementos de 

prova, pelo que foram consideradas as vendas a dinheiro diretamente ao consumidor final (o 

cliente liquida no ato do consumo, contra a prestação do serviço, pelo que todos os valores 

declarados se consideram efetivamente recebidos, designadamente o “IVA em regime de 

caixa”), pelo que constituídos arguidos e interrogados os gerentes, foi proposta a acusação, a 

qual foi deduzida pelo Ministério Público. 

No exemplo apresentado e apesar de durante as investigações não terem surgido quaisquer 

indícios de perigosidade dos agentes e locais envolvidos, foram monopolizados recursos de 

outro órgão de polícia criminal, sem que tal se tenha revelado uma mais valia no processo em 

causa. 

 

2. Pessoa coletiva cuja atividade comercial consistia no comércio, importação e exportação de 

pescado 

Em causa estava a falta de pagamento de IVA trimestral em 2011, de valor superior a 7.500 €. 

Foram notificadas e posteriormente constituídas arguidas e interrogada a administradora de direito 

(cf. certidão do registo comercial) e a Sociedade  na pessoa desta, nos termos do artº 105º nº4 b) do 

RGIT. 

No decurso das investigações apurou-se que o gerente de facto se encontrava detido em 

estabelecimento prisional por tráfico de droga, apreendida juntamente com a mercadoria 

comercializada, pelo que foi notificado no âmbito do artº 105º nº4 b) do RGIT, constituído arguido 

(bem assim a Sociedade na pessoa deste) e interrogado no estabelecimento prisional. 
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Ouvido o TOC na qualidade de testemunha, declarou que a contabilidade era elaborada e depositada 

nas instalações da empresa, pelo que foi solicitada ao MP e concretizada busca não domiciliária ao 

local. 

Mais se procedeu a "circularização" de clientes, a partir do "anexo O - clientes", constante do 

sistema informático da AT, aos quais foram solicitados alguns elementos contabilísticos, 

nomeadamente cópias das faturas/ vendas a dinheiro e respetivos comprovativos de pagamento. 

Foi possível comprovar o recebimento de cerca de 4.500 € de IVA liquidado, pelo que se revelou 

indispensável a busca à sede da empresa, onde foram apreendidos os documentos de suporte às 

vendas a dinheiro efetuadas na lota. 

Interrogado, o gerente de facto confirmou o exercício da gerência de facto no período em causa, não 

tendo confirmado qual o valor de IVA faturado efetivamente recebido. 

Assim, representando uma parte significativa da atividade da empresa a venda de pescado fresco na 

lota, através de vendas a dinheiro, procedeu-se ao levantamento de todas as vendas a dinheiro 

constantes dos documentos apreendidos. Os documentos de suporte (vendas a dinheiro) foram 

organizados em apensos, no total de cerca de 800 páginas e refletidos em quadros em formato excel, 

trabalho que monopolizou não apenas a instrutora do processo como colaboradores do apoio 

administrativo da Divisão de Crimes durante quatro meses. 

Embora a recolha, organização e lançamento informático das vendas a dinheiro tenham permitido 

comprovar o recebimento de mais de 18.000 € de IVA faturado, ter-se-ia revelado igualmente eficaz 

e superiormente eficiente a constituição de equipa multidisciplinar integrando inspetores tributários 

informáticos a prestar apoio informático interno na Direção de Finanças de Lisboa, designadamente 

no acesso aos computadores que se encontravam na sede da empresa, nos quais eram elaborados e 

depositados todos os registos contabilísticos probatórios do recebimento do IVA liquidado. 

Na sequência da investigação desenvolvida foi proposta a acusação contra a Sociedade e o 

administrador de facto, pela prática de um crime de abuso de confiança fiscal. 

 

3. Pessoa coletiva cuja atividade comercial consistia na importação e comercialização de 

viaturas de elevada cilindrada 

Os factos reportavam a 2007, a investigação fora desencadeada na sequência de procedimento 

inspetivo da Inspeção Tributária da Direção de Finanças de Lisboa e o total de IVA liquidado e 

não entregue ascendia a mais de 100.000 €. 
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Inicialmente frustradas todas as tentativas de notificação nos termos do artº 105º 4º b) do RGIT 

à Sociedade e gerente de direito, foi ouvido na qualidade de testemunha o TOC que submetera 

as DP IVA em causa. 

Em inquirição, declarou que quem exercia a gerência de facto era o marido da gerente de 

direito, a qual não praticava quaisquer atos de gestão. Mais declarou que o IVA fora recebido 

em numerário, não existindo dívidas de clientes, pelo que todo o IVA liquidado fora 

efetivamente recebido. A testemunha entregou balancete analítico e extrato da conta corrente 21 

- clientes. 

Em segundo interrogatório, questionado sobre as práticas comerciais da empresa/ do setor, 

acrescentou que é usual no ramo de atividade em causa os clientes entregarem as viaturas 

usadas em troca e liquidarem o remanescente em cheque, numerário e através de empresas de 

crédito (não são usuais os pagamentos por transferência bancária, a fim de evitar o registo e a 

prova de algumas das transações comerciais). 

Frustradas que se mostraram as tentativas de notificação postal, foi efetuada diligência externa, 

designadamente deslocação à morada fiscal dos gerentes, com os quais não se logrou contacto, 

tendo vizinhos confirmado a residência dos suspeitos no local. 

A partir dos registos contabilísticos entregues pelo TOC foram selecionadas algumas matrículas 

e notificados os atuais proprietários das viaturas para remeterem aos autos cópia do contrato de 

compra e venda, fatura e comprovativo de pagamento do veículo, a fim de serem posteriormente 

inquiridos na qualidade de testemunhas. Foram acompanhadas 45 matrículas, processo que se 

revelou bastante complexo e moroso, na medida em que como é prática habitual na compra e 

venda de viaturas entre particulares, muitos dos proprietários que constam no registo 

informático da AT não são os proprietários originários, os quais adquiriram a particular e assim 

sucessivamente, muitos dos quais não atualizaram o registo automóvel e/ou fiscal, pelo que em 

muitos dos casos não se logrou contacto com o original proprietário, dado o lapso de tempo 

entretanto decorrido (os factos remontavam a 2007 e o procedimento inspetivo a 2010)  e as 

sucessivas transmissões dos veículos. 

A fim de confirmar a suspeita gerência de facto foram inquiridas 17 testemunhas, 3 das quais 

ex-funcionários da empresa e as restantes originários proprietários das matrículas sob 

investigação. 

A fim de notificar, constituir arguidos com termo de identidade e residência e interrogar os 

(suspeitos) gerentes de direito e de facto, foi emitido mandado de notificação a funcionário da 
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Divisão de Processos Criminais, cf. procedimentos de investigação vigentes. Tais diligências 

ficam geralmente fora das funções dos instrutores dos processos e outros inspetores tributários, 

(apesar da superior competência pela formação académica em requisitos processuais penais), 

dada a falta de preparação prática e de meios de defesa. 

Não se logrou recolher prova de valor superior a 7.500 € por período, pelo que foi proposto o 

arquivamento. 

Poderiam, eventualmente, ter sido feitas buscas à residência do casal, bem como ao local que foi 

sede da empresa (atualmente sede de outra empresa da qual é gerente de direito a filha do 

comprovado gerente de facto sob investigação). 

Acreditamos igualmente que o investimento de meses na investigação em causa se revelou 

infrutífero em parte pelos lapsos temporais decorrido desde a data dos factos e desde a abertura 

do procedimento de inspeção, altura em que poderia ter sido desencadeado simultaneamente a 

investigação criminal através da constituição de equipas conjuntas da Inspeção Tributária (onde 

a maioria dos inspetores têm formação académica nas áreas de contabilidade e economia) e a 

Divisão de Crimes (onde a maioria dos instrutores têm formação académica em Direito). 
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CAPITULO IV 

4. Investigação criminal fiscal – O crime de fraude fiscal 

4.1 Tipo legal do crime de fraude fiscal 

Dispõe o artº 103º do RGIT: 

1. Constituem fraude fiscal, punível com pena de prisão até três anos ou multa até 360 dias, as 

condutas ilegítimas tipificadas no presente artigo que visem a não liquidação, entrega ou 

pagamento da prestação tributária ou a obtenção indevida de benefícios fiscais, reembolsos 

ou outras vantagens patrimoniais susceptiveis de causarem diminuição das receitas 

tributárias. A fraude fiscal pode ter lugar por: 

a) Ocultação ou alteração de factos ou valores que devam constar dos livros de 

contabilidade ou escrituração, ou das declarações apresentadas ou prestadas a fim de 

que a administração fiscal especificamente fiscalize, determine, avalie ou controle a 

matéria coletável; 

b) Ocultação de factos ou valores não declarados e que devam ser revelados à 

administração tributária; 

c) Celebração de negócio simulado, quer quanto ao valor, quer quanto à natureza, quer 

por interposição, omissão ou substituição de pessoas. 

2. Os factos previstos nos números anteriores não são puníveis se a vantagem patrimonial 

ilegítima for inferior a 15.000€. 

3. Para efeitos do disposto nos números anteriores, os valores a considerar são os que, nos 

termos da legislação aplicável, devam constar de cada declaração a apresentar à 

administração tributária. 

Prevendo e punindo o artº 104º, sob a epígrafe – Fraude qualificada, que quando se verifiquem 

duas ou mais circunstâncias qualificadoras (enumeradas nas alíneas a) a g) do nº1) a pena será 

de um a cinco anos para as pessoas singulares e 240 a 1200 dias para as pessoas coletivas. 

Acrescenta o nº2: A mesma pena é aplicável quando: 

a) A fraude tiver lugar mediante a utilização de faturas ou documentos equivalentes por 

operações inexistentes ou por valores diferentes ou ainda com a intervenção de pessoas ou 

entidades diversas das da operação subjacente; ou 

b) A vantagem patrimonial for de valor superior a 50.000 €. 
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3. Se a vantagem patrimonial for de valor superior a 200.000 €, a pena é a de prisão de 2 a 8 

anos para as pessoas singulares e a de multa de 480 a 1920 dias para as pessoas coletivas. 

4. (...)  

(sublinhados nossos) 

 

4.2 Metodologia da investigação – meios de obtenção de prova e meios de prova 

Considerada a diversidade de modus operandi no crime de fraude fiscal, torna-se muito difícil, 

se não mesmo impossível estabelecer uma metodologia única de investigação do crime de 

fraude fiscal. 

 A primeira situação, não liquidação, entrega ou pagamento da prestação tributária verifica-se 

frequentemente, por exemplo, em atividades comerciais que funcionam segundo o regime 

designado “IVA de caixa”, em que tudo aquilo que é liquidado se considera recebido. Não é 

usual o cliente consumidor final requerer emissão de fatura, nem mesmo “venda a dinheiro”, 

pelo que não é possível exercer qualquer tipo de controlo sobre o cumprimento do dever que 

assiste ao comerciante de registar a transação versus a “opção” de não proceder a qualquer 

registo. Este tipo de evasão fiscal acontece frequentemente no ramo da restauração. 

Mas acontece também, por exemplo, nos arrendamentos de imóveis feitos por particulares a 

particulares, bem como prestações de serviços por empresas ou particulares a particulares “sem 

recibo”, não ficando qualquer registo da operação, venda/ prestação de serviço. 

Por outro lado não existe, nem da parte do vendedor/ prestador do serviço, nem da parte do 

comprador/ beneficiário do serviço, qualquer interesse, vantagem em denunciar a situação, 

porquanto os primeiros veem assim acrescida a margem de lucro e os segundos consideram ter 

conseguido diminuir o custo do bem/ serviço. Uns e outros ambicionam enriquecer com o valor 

que seria devido pelo imposto, neste caso o IVA. (No caso de trabalhadores “não declarados” 

estará em causa, além do valor equivalente ao valor dos descontos para a Segurança Social, o 

equivalente ao valor que seria devido pela retenção na fonte de IRS.) 

Assim e ainda que pelo valor se verifique a condição de punibilidade (vantagem patrimonial 

igual ou superior a 15.000€) não subsistem nas situações apresentadas quaisquer vestígios do 

crime. 
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A obtenção indevida de reembolsos acontece por exemplo, em sede de IVA quando um sujeito 

passivo, uma empresa, apresenta como despesas dedutíveis faturas que correspondem 

efetivamente a aquisições reais, mas efetuadas por terceiro para uso alheio à empresa. Também 

aqui as partes envolvidas não denunciam, não existem geralmente testemunhas, nem o crime 

deixa marcas. 

 No que concerne à utilização de faturas ou documentos equivalentes por operações inexistentes 

ou por valores diferentes, consideremos a título meramente exemplificativo o caso das faturas 

“de favor”: a empresa X emite à empresa Y (em troca do IVA correspondente) uma fatura (que 

não corresponde a nenhuma venda/ prestação de serviço), para que sem qualquer custo para a 

empresa X, a empresa Y possa deduzir, beneficiando do reembolso correspondente. 

Tal como acontece no crime de corrupção, “não é exato que (…) seja um crime sem vítima pois 

atinge um elevado número de vítimas na sociedade. O peculiar é essas vítimas não terem 

conhecimento de que o sejam, nem, muitas das vezes, sejam como tal reconhecidas pelo sistema 

de Justiça.”
96

 

 

4.3 Prática da investigação do crime de fraude fiscal 

À semelhança do que escrevemos a propósito do crime de abuso de confiança fiscal, 

partilhamos agora alguns exemplos práticos: 

1. Sociedade comercial que tinha como objeto o comércio de água engarrafada 

      Os autos tiveram origem em denúncia apresentada pelo TOC, nos termos do artº 58º do Código         

Deontológico da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas. 

     A participada não entregava declarações de IVA desde o ano 2009, entregara as declarações 

Mod 22 (IRC) em branco como se não tivesse atividade, bem como não entregava a declaração 

anual modelo 10, apesar de ter trabalhadores no ativo. 

     Mais resulta da denúncia que inscrevia na segurança social trabalhadores a quem eram vendidos 

contratos de trabalho e mensalmente exigiam a esses mesmos trabalhadores o pagamento da 

contribuição à Segurança Social, quantias das quais a empresa se apropriava. Tratava-se de 

empresa criada e dirigida por cidadão estrangeiro, a qual tinha como fim, unicamente, a 

contratação de estrangeiros para posterior legalização. 
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Paralelamente, foi apresentada participação pelo SEF. 

Mais uma vez, foi consultado o relatório da Inspeção Tributária no âmbito de anterior ação de 

inspeção. 

A propósito da interconexão entre a inspeção tributária e o processo penal tributário, escreve Prof. 

Doutor Germano Marques da Silva: 

"O processo administrativo de inspeção não se confunde teoricamente com o processo penal 

tributário; são procedimentos diversos e com finalidades também diferentes. 

Sucede, porém, que na grande maioria dos casos, pelo menos no âmbito fiscal, a notitia criminis é 

obtida pelos agentes da administração tributária no decurso das inspeções tributárias. Se no decurso 

de uma inspeção tributária os inspetores adquirirem notícia de um crime tributário, devem transmiti-

la ao órgão da administração tributária com delegação para a realização do inquérito, sem prejuízo 

de praticarem, em caso de urgência ou perigo de demora, os atos cautelares necessários e urgentes 

para assegurar os meios de prova (artº 37º do RGIT). (...) 

Os poderes dos inspetores, na perspetiva da inspeção tributária, são limitados. Mas (...) os 

elementos obtidos na inspeção podem ser utilizados no processo penal, desde que validamente 

obtidos na inspeção e sejam legalmente admitidos no inquérito."
97

 

 

No processo em causa, os valores corrigidos foram apurados com recurso a métodos indiretos. 

A este propósito, acrescenta o autor: 

"Tem sido questionado se a avaliação indireta (v.g. quantificação da vantagem patrimonial 

suscetível de causar diminuição das receitas tributárias na fraude fiscal) pode servir para efeitos de 

punição criminal. 

A resposta a esta questão encontra-se lapidarmente no Acórdão do Tribunal Constitucional: «Em 

consequência, uma ampla corrente sustenta que a responsabilidade penal não pode ser aferida com 

base na determinação do lucro tributável em falta por recurso a métodos indiciários por parte da 

Administração Fiscal. E isso porque em matéria penal vigora um princípio ou presunção de sentido 

contrário decorrente, antes de mais, do artº 32º nº2 da CRP. Assim, a fixação da matéria coletável 

por recurso a métodos indiretos ou meramente indiciários é válida unicamente para efeitos 

tributários estritos ou, quando muito, de jaez contraordenacional, jamais o podendo ser para efeito 

de responsabilidade penal. 
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Pelo que a condenação dos arguidos com base em tais presunções, para além dos vícios apontados, 

volver-se-ia numa manifesta inconstitucionalidade que aos tribunais compete fiscalizar e impedir a 

respetiva verificação. (...) O que equivale a dizer que a existência de uma vantagem ilegítima por 

parte do arguido deverá ser concretamente apurada em sede de audiência de julgamento, inclusive 

se devendo discutir o método utilizado» (Acórdão nº 180/07, de 8 de março de 2007). 

Acrescentamos só que a prova indireta ou indiciária é uma prova válida também em direito criminal 

(Germano Marques da Silva, Curso de Processo Penal, II)."
98

 

Sem prejuízo, no processo em causa foi proposto o arquivamento, porquanto nem o IRC a corrigir 

nem o IVA a liquidar originaram por período, valor superior a 15.000 €. 

No exemplo apresentado destacamos o facto de não ter havido lugar a investigação criminal no 

conceito que temos vindo a desenvolver, porquanto mais uma vez decorreu um lapso temporal 

significativo entre o início do procedimento de inspeção e a instauração do processo crime, não 

tendo havido um trabalho conjunto da Inspeção Tributária e da Divisão de Processos Criminais 

Fiscais. 

 

2. Sociedade comercial que tinha como objeto a compra e venda de viaturas, importação e 

exportação 

Tendo já apresentado um caso prático de investigação criminal fiscal no setor de atividade em causa 

( 3.3 Prática da investigação do crime de abuso de confiança fiscal - 3.), também o que se segue nos 

parece pertinente porquanto nos permite considerar outras perspetivas: em primeiro lugar 

investigou-se a prática de um crime de fraude fiscal e não de abuso de confiança fiscal; em segundo 

lugar, permite-nos compreender que as metodologias utilizada pela Inspeção Tributária e pela 

Divisão de Processos Criminais Fiscais (DPCF) são necessariamente diferentes, pelo que a 

constituição de equipas conjuntas pode obviar à duplicação de trabalho, à redução do tempo de 

trabalho alocado a cada processo, bem como anular o deferimento temporal entre a prática dos 

factos, o inicio do procedimento de inspeção e a instauração de processo crime, com vantagens 

evidentes na preservação e recolha da prova. 

O processo de inquérito ora apresentado teve origem numa informação preliminar da Inspeção 

Tributária. 
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À semelhança do exemplo apresentado em 3.3 - 3, não foi possível aceder à contabilidade do sujeito 

passivo, pelo que a documentação fornecida pela Alfândega e pela Conservatória do Registo 

Automóvel e a consulta à base de dados da AT "Cadastro de veículos nacionais" permitiram 

identificar os adquirentes das viaturas, os quais foram notificados pela Inspeção Tributária, por via 

postal, para responderem a questionário escrito previamente definido, tendo a maioria respondido às 

notificações, remetendo documentos comprovativos da aquisição e pagamento dos veículos. 

Pela DPCF foi ouvido o TOC na qualidade de testemunha e emitidas cartas precatórias a outras 

Direções de Finanças para inquirição dos adquirentes. 

Pela Inspeção Tributária foram efetuadas correções técnicas e correções com recurso a métodos 

indiretos. 

Procurou-se reunir a prova documental recolhida pela Inspeção Tributária e a prova testemunhal 

recolhida pela DPCF, tendo sido provados a gerência de facto e o recebimento do IVA liquidado e 

proposta a acusação contra a Sociedade e o gerente de facto pela prática de um crime de fraude 

fiscal. 

 

3. Investigação de denúncia contra pessoa singular por suspeita da obtenção de rendimentos não 

declarados 

Deu entrada na Divisão de Processos Criminais Fiscais denúncia anónima contra particular 

representante de associação sem fins lucrativos, o qual alegadamente teria organizado em 2013 e se 

preparava para organizar em 2014 evento anual artístico, para o qual venderia entradas sem emissão 

das respetivas faturas e recibos, apropriando-se das receitas obtidas. 

Foi solicitado ao Banco de Portugal, por intermédio do Ministério Público, o levantamento do sigilo 

bancário sobre a conta do suspeito. 

Foi feita diligência externa, designadamente visita aos locais onde alegadamente seriam vendidas as 

entradas e realizado o espetáculo, a fim de recolher prova testemunhal. 

Foi consultado o processo da Inspeção Tributária, porquanto os colegas se dirigiram ao local 

durante a realização do e vento, não tendo detetado irregularidades. 

Considerados os movimentos na conta bancária do suspeito bem como as conclusões do relatório da 

Inspeção Tributária foi proposto o arquivamento. 
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No que concerne ao último exemplo apresentado, apenas se nos oferece louvar o trabalho 

desenvolvido pelos colegas da Inspeção Tributária, os quais perante denúncia prévia à data dos 

factos passíveis de configurarem a prática de crime fiscal, se deslocaram ao local durante a 

realização do evento (o qual decorreu ao fim de semana), a fim de testemunharem a eventual prática 

de crime e levantar o competente auto de notícia. 
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CAPITULO V 

Dos Inspetores da Autoridade Tributária enquanto órgãos de polícia criminal 

 

5.1 Prorrogativas e limitações 

 Dispõe o artº 35º - Aquisição  da notícia do crime, do RGIT: 

 1- A notícia de crime tributário adquire-se por conhecimento próprio do Ministério Público ou     

dos órgãos da administração tributária com competência delegada para os atos de inquérito, por 

intermédio dos órgãos de polícia criminal ou dos agentes tributários e mediante denúncia. 

2- A notícia do crime é sempre transmitida ao órgão da administração tributária com competência 

delegada para o inquérito. 

3- Qualquer autoridade judiciária que no decurso de um processo por crime não tributário tome 

conhecimento de indícios de crime tributário dá deles conhecimento ao órgão da administração 

tributária competente. 

4- O agente da administração tributária que adquira notícia de crime tributário transmite-a ao 

órgão da administração tributária competente. 

5 - (...) 

6 - Os agentes da administração tributária, os órgãos de polícia criminal e da marinha de guerra 

procedem de acordo com o disposto no artº 243º do Código de Processo Penal sempre que 

presenciarem crime tributário, devendo o auto de notícia ser remetido, no mais curto prazo, ao 

órgão da administração tributária competente para o inquérito. 

7 - (...) 

São crimes tributários os tipificados na Parte III - Das infrações tributárias em especial, Título I - 

Crimes tributários, do RGIT: 

Capítulo I - Crimes tributários comuns 

- artº 87º - Burla tributária; 

- artº 88º - Frustração de créditos; 

- artº 89º - Associação criminosa; 
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- artº 90º - Desobediência qualificada; 

- artº 91º - Violação de segredo. 

 

Capítulo II - Crimes aduaneiros 

- artºs 92º a 94º; 97ºA e 102º - Contrabando; 

- artº 95º - Fraude no transporte de mercadorias em regime suspensivo; 

- artº 96º - Introdução fraudulenta no consumo; 

- artº 98º - Violação das garantias aduaneiras; 

- artº 99º - Quebra de marcas e selos; 

- artº 100º - Recetação de mercadorias objeto de crime aduaneiro; 

- artº 101º - Auxílio material. 

 

Capítulo III - Crimes Fiscais 

- artºs 103º e 104º - Fraude e Fraude qualificada; 

- artº 105º - Abuso de confiança. 

 

No presente trabalho, propusemo-nos abordar apenas a investigação de crimes fiscais (abuso de 

confiança e fraude), não apenas por se tratar da realidade que conhecemos, como também pela 

maior expressão, em termos de investigação global na AT. 

O nº1 do artº 35º distingue: órgãos da administração tributária com competência delegada para os 

atos de inquérito, órgãos de polícia criminal e agentes tributários 

No que concerne aos primeiros, determina o artº 40º - Inquérito, do RGIT: 

1. (...) 
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2. Aos órgãos da administração tributária (...) cabem, durante o inquérito, os poderes e as funções 

que o Código de Processo Penal atribui aos órgãos de polícia criminal, presumindo-se-lhes 

delegada a prática de atos que o Ministério Público pode atribuir àqueles órgãos. e 

artº 41º - Competência delegada para a investigação 

1. Sem prejuízo de a todo o tempo o processo poder ser avocado pelo Ministério Público, a 

competência para os atos de inquérito a que se refere o nº2 do artº 40º presume-se delegada: 

a) (...) 

b) Relativamente aos crimes fiscais, no diretor de finanças que exercer funções na área onde o 

crime tiver sido cometido ou no diretor da Unidade dos Grandes Contribuintes ou no diretor da 

Direção de Serviços de Investigação da Fraude e de Ações Especiais nos processos por crimes que 

venham a ser indiciados por estas no exercício das suas atribuições; 

c) (...) 

2. Os atos de inquérito para cuja prática a competência é delegada nos termos do número anterior 

podem ser praticados pelos titulares dos órgãos e pelos funcionários e agentes dos respetivos 

serviços a quem tais funções sejam especialmente cometidas. 

3. Os titulares dos cargos referidos no nº1 exercem no inquérito as competências de autoridade de 

polícia criminal. (Redação da Lei nº 66-B/2012, de 31/12, com entrada em vigor em 01/01/2013. O 

anterior nº3 com a redação dada pela Lei nº 53-A/2006, de 29/12, passou a nº4) 

 

Retomando o artº 35º nº1, no que concerne ao crime de abuso de confiança fiscal, a notícia de crime 

adquire-se geralmente por conhecimento dos agentes tributários, designadamente funcionários dos 

Serviços de Finanças, competentes para a instauração de processos de contraordenação (que pelo 

valor podem indiciar a prática de crime, com a consequente suspensão do processo de 

contraordenação e remessa à Direção de Finanças territorialmente competente para a investigação 

(em Lisboa e Porto através das Divisões de Processos Criminais Fiscais e nos restantes distritos 

pelos Núcleos de Investigação Criminal). 

Relativamente aos processos de fraude, chegam geralmente do Ministério Público (por 

conhecimento próprio ou denúncia apresentada junto de órgãos de polícia criminal) ou por 

conhecimento dos órgãos com competência delegada para os atos de inquérito, designadamente os 

Diretores de Finanças e Diretores dos Serviços Centrais - UGC e DSIFAE. 
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Nota o Sr. Procurador-Geral Adjunto, Paulo José Rodrigues Antunes: 

"- A reforma do RJIFNA e do RJIFA obedeceu a 2 princípios básicos: acabar com o processo de 

averiguações; dotar a administração tributária (incluindo a aduaneira) e da segurança social, de 

poderes de órgão de polícia criminal (OPC). 

- Com a extinção da Guarda Fiscal e a integração na G.N.R., como Brigada Fiscal, operada pela Lei 

Orgânica, aprovada pelo Dec.-Lei nº 231/93, de 26/06, resultou uma grande diminuição de efetivos 

e não voltando a ser criada uma polícia fiscal única que aliasse a exigida especialização fiscal 

àquela capacidade de intervenção, necessária para executar os poderes de autoridade de polícia, 

inclusivamente pela força das armas, a possível e gradual modernização a que aquela foi sujeita, 

apenas se crê ter conseguido atenuar o efetivo vácuo criado pela dita extinção."
99

 

 

Prevê o artº 36º do RGIT - Detenção em flagrante delito: 

Em caso de flagrante delito por crime tributário punível com pena de prisão, as entidades referidas 

no nº6 do artigo anterior procedem à detenção, nos termos do disposto no artº 255º do Código de 

Processo Penal. 

Tivemos já oportunidade de nos referirmos, no Cap. I, à previsão expressa de tal prorrogativa nos 

documentos de identificação profissional dos inspetores tributários e bem assim a dispensa de 

licença de uso e porte de arma de defesa. Sem prejuízo, continuamos a notar a eventual falta de 

preparação psicológica (porquanto é dispensado o exame psicológico no ingresso para a AT), física 

(porquanto são dispensadas as provas físicas para ingresso na AT) e formação prática, para o uso da 

força e da arma. Embora alguns colegas façam uso de tal prorrogativa por opção pessoal, não existe 

qualquer controlo formal, o que se compreende porquanto as armas utilizadas não são armas de 

serviço. Sem que possamos generalizar (alguns colegas têm experiência profissional nas forças 

armadas ou em órgãos de polícia criminal), na maioria das situações tal não se verifica, o que nos 

parece imprudente do ponto de vista pessoal e que pode vir a revelar-se inconveniente para a AT em 

caso de utilização de tais prorrogativas fora do enquadramento legal. 

A detenção terá necessariamente que respeitar o disposto no artº 254º do CPP - Finalidades:  
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a) Para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, o detido ser apresentado a julgamento sob 

forma sumária ou ser presente ao juiz competente para primeiro interrogatório judicial ou para 

aplicação ou execução de uma medida de coação;  

e no artº 259º - Dever de comunicação: 

Sempre que qualquer entidade policial proceder a uma detenção, comunica-a de imediato: 

b) Ao Ministério Público, nos restantes casos. 

 

No que concerne às Providências cautelares quanto aos meios de prova - artº 37º do RGIT: 

qualquer órgão de polícia criminal ou agente da administração tributária pratica, em caso de 

urgência ou de perigo de demora, os atos cautelares necessários e urgentes para assegurar os 

meios de prova, nos termos do disposto no artº 249º do Código de Processo Penal. 

Embora tenhamos já feito referência, no Cap. I, às medidas cautelares e de polícia, atentemos agora: 

Ao artº 249º - Providências cautelares quanto aos meios de prova: 

2. Compete-lhes (aos órgãos de polícia criminal), nomeadamente, nos termos do número anterior: 

a) Proceder a exames dos vestígios do crime, em especial às diligências previstas no nº2 do artº 

171º e no artº 173º, assegurando a manutenção do estado das coisas e dos lugares; 

b) Colher informações das pessoas que facilitem a descoberta dos agentes do crime e a sua 

reconstituição; 

c) Proceder a apreensões no decurso de revistas ou buscas ou em caso de urgência ou perigo na 

demora, bem como adotar as medidas cautelares necessárias à conservação ou manutenção dos 

objetos apreendidos. 

artº 250º - Identificação de suspeito e pedido de informações:  

8. Os órgãos de polícia criminal podem pedir ao suspeito, bem como a quaisquer pessoas 

suscetíveis de fornecerem informações úteis e deles receber, sem prejuízo, quanto ao suspeito, do 

disposto no artº 59º, informações relativas a um crime e, nomeadamente, à descoberta e à 

conservação de meios de prova que poderiam perder-se antes da intervenção da autoridade 

judiciária. 

e finalmente, ao artº 253º - Relatório: 
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1. Os órgãos de polícia criminal que procederem a diligências referidas nos artigos anteriores 

elaboram um relatório onde mencionam, de forma resumida, as investigações levadas a cabo, os 

resultados das mesmas, a descrição dos factos apurados e as provas recolhidas. 

2. O relatório é remetido ao Ministério Público ou ao juiz de instrução, conforme os casos. 

 

Quanto à duração do inquérito e seu encerramento pela administração tributária (artº 42º do 

RGIT), o prazo máximo é de 8 meses desde a notícia do crime, especificando o nº2: No caso de ser 

intentado procedimento ou processo tributário em que se discuta situação tributária de cuja 

definição dependa a qualificação criminal dos factos, não é encerrado o inquérito enquanto não for 

praticado ato definitivo ou proferida decisão final sobre a referida situação tributária, 

suspendendo-se, entretanto, o prazo a que se refere o número anterior. (Tal procedimento tem 

prioridade, cf. nº4). 

 

Retomamos o artº 41º - Competência delegada para a investigação: 

4. Se o mesmo facto constituir crime tributário e crime comum ou quando a investigação do crime 

tributário assuma especial complexidade, o Ministério Público pode determinar a constituição de 

equipas também integradas por elementos a designar por outros órgãos de polícia criminal para 

procederem aos atos de inquérito. 

para introduzir breve referência ao DL 93/2003, de 30 de abril
100

, o qual regula a forma, extensão e 

limites da cooperação entre a Polícia Judiciária e os órgãos da administração tributária, no 

domínio do acesso e tratamento da informação de natureza tributária relevante para as ações de 

investigação criminal inseridas no âmbito das respetivas competências. 

concretizando o artº 2º «especial complexidade»: 

a) sempre que, isolada ou cumulativamente, se verifiquem os seguintes requisitos: multiplicidade 

de crimes e sua dispersão territorial; elevado número de arguidos; órgãos sociais fictícios; 

utilização de territórios dotados de regimes fiscais claramente mais favoráveis; fluxos fictícios de 

mercadorias; grande número de documentação ou faturação falsificada, respeitante a negócios 

simulados; 
                                                           
100 Decreto-Lei nº 93/2003 de 30 abril, publicado no Diário da República nº100 I Série - A, de 30 de abril de 2003, p. 

2779 a 2780); 
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prevendo o artº 3º - Acesso a bases de dados, que tanto a AT como a PJ possam aceder ás bases de 

dados uma da outra, em tempo real, ou seja, acesso imediato, sem prejuízo de ratificação pela 

autoridade judiciária competente no prazo de 48h. (nºs 1, 2 e 6). 

Esclarece o artº 4º - Troca de informações que a mesma se processa através do Grupo Permanente 

de Ligação, sediado na Unidade de Informação Financeira da Polícia Judiciária, a qual se encontra 

ao abrigo do dever de sigilo, imposto pelo artº 6º do diploma. 

A violação de segredo fiscal (no âmbito ou não da investigação criminal), por funcionário da AT 

constitui crime de Violação de segredo, p.p. artº 91º do RGIT, nºs 2 e 3, punível com pena de prisão 

até 3 anos ou de multa até 360 dias. 

A terminar, refira-se que, nos termos do artº 42º nº 3 do RGIT, concluída a investigação (no prazo 

máximo de 8 meses desde o levantamento do auto de notícia), o órgão competente da AT elabora 

parecer fundamentado e remete o processo de inquérito ao Ministério Público, o qual nos termos do 

CPP: procede ao arquivamento (artº 277º); propõe o arquivamento em caso de dispensa de pena 

(artº 280º CPP e artºs 22º e 44º do RGIT) ou a suspensão do processo (artº 281º) ou deduz acusação 

(artº 283º); (ou devolve à AT para novas diligências de investigação). 

 

O crime fiscal em números 

Segundo Relatório da Criminalidade Fiscal – março 2014, da DSJT – Direção de Serviços de 

Justiça Tributária da AT – Autoridade Tributária e Aduaneira (em anexo), no que concerne ao tipo 

de crime praticado pelos contribuintes, dados do ano de 2013
101

, surge em primeiro lugar o crime de 

abuso de confiança fiscal (89%); seguido de fraude e fraude qualificada (9%) e depois frustração de 

créditos (2%) e sem expressão no ano de 2013 o crime de burla tributária (0%). 

Alargando o período de referência para o último quadriénio
102

 (2010-2013), novamente a 

predominar o crime de abuso de confiança (85,14%), seguido de fraude e fraude qualificada 

(13,4%) e praticamente sem expressão a frustração de créditos (1,25%) e burla tributária (0,21%). 

Mais podemos constatar que o crime de abuso de confiança, entre 2010 e 2013 registou um 

progressivo aumento de mais de dez pontos percentuais (de 78,45% para 89,08%), contrariamente 
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ao que sucedeu com os crimes de fraude (12,04% para 5,8%) e fraude qualificada (8,17% para 

3,45%). 

No que respeita ao tipo de abuso de confiança praticado
103

, a grande maioria deveu-se a IVA 

liquidado e não entregue (84,38%), seguindo-se a falta de entrega de IRS retido na fonte (10,74%). 

Quanto às condenações em processo crime
104

, 3.955 processos de inquérito chegaram à fase de 

julgamento, com 5.655 acusados. Ainda referente ao último quadrimestre, no que respeita ao 

resultado dos julgamentos, 17,77% terminaram sem condenações, contra 75,30% de condenações, 

das quais a maioria (55,94%) com pena de multa, seguindo-se a pena suspensa (9,94%) e apenas 

1,59% com pena de prisão. 

 

5.2 Por um novo modelo de investigação criminal fiscal na Autoridade Tributária e 

Aduaneira 

A afirmação da Autoridade Tributária e Aduaneira enquanto autoridade de polícia criminal bem 

como dos inspetores tributários enquanto órgãos de polícia criminal deve começar pela passagem de 

um modelo de domínio formal das competências delegadas de investigação para um modelo de 

domínio material, desde o início do processo, designadamente começando por assumir as 

notificações pessoais fora das instalações da AT, prescindindo sempre que possível da emissão de 

mandados à PSP e à GNR.  

Também a recolha da prova e todas as diligências de investigação, maxime inquirição de 

testemunhas, constituição de arguidos, aplicação da medida de coação termo de identidade e 

residência e interrogatório dos arguidos deve ser feita pelo instrutor/ equipas de instrutores do 

processo, sem prejuízo da emissão e cumprimento de cartas precatórias, no âmbito da competência 

territorial de cada Direção de Finanças. 

Dos casos práticos apresentados nos capítulos 3.3 e 4.3 deste trabalho, resulta: 

- Devem os inspetores tributários receber formação prática e meios adequados, a fim de poderem 

prosseguir eficazmente as suas funções no âmbito da inspeção e investigação criminal, recorrendo 

aos meios de obtenção de prova previstos no CPP de forma tão independente quanto possível de 

órgãos de polícia criminal de competência genérica, maxime forças de segurança - PSP e GNR; 
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- Em determinadas inspeções/ investigações revela-se uma mais valia para o objetivo de liquidação 

e cobrança da AT e os objetivos da investigação criminal e celeridade processual a constituição de 

equipas multidisciplinares integrando inspetores tributários informáticos, designadamente no acesso 

a computadores e outros suportes informáticos suscetíveis de conterem meios de prova; 

- Bem assim, a constituição de equipas conjuntas dos serviços de Inspeção Tributária (onde a 

maioria dos inspetores têm formação académica nas áreas de contabilidade e economia) e das 

Divisões de Processos Criminais Fiscais/ Núcleos de Investigação Criminal; 

- Nos casos de denúncia prévia à data dos factos passíveis de configurarem a prática de crime fiscal, 

devem os inspetores tributários a exercer funções de investigação criminal (designadamente os 

instrutores caso exista já processo de inquérito), eventualmente em equipa conjunta com a Inspeção 

Tributária, deslocarem-se ao local, (ainda que fora do horário habitual, porquanto se encontram 

permanentemente em exercício de funções), a fim de testemunharem a eventual prática de crime e 

levantarem o competente auto de notícia. 

 

Do exposto resulta que devem os órgãos competentes dentro da AT considerar as limitações 

existentes, identificando as causas e procurando transpôr essas limitações, designadamente 

propondo intervenção legislativa no sentido da amplificação de atribuições ou competências, ou 

quando estas já se verifiquem, reclamar os meios necessários para a sua concretização, 

designadamente formação prática aos inspetores e atribuição de meios. 
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Conclusão 

No que respeita à natureza do crime fiscal, relembramos a perpetiva ecossocial de Durkheim, 

quando defendeu que o crime é um fenómeno social normal, explicável por factos sociais e a escola 

racionalista moderna de Shuterland/ teoria da associação diferencial, ao defender que ao nível dos 

processos não existe nada que distinga o criminoso do não criminoso, sendo o comportamento 

criminoso produto da aprendizagem social. Relembramos o seu conceito de white collor crimes, 

como crimes cometidos por indivíduos inseridos na sociedade, muitas das vezes com social status. 

Relembramos também, no âmbito da perpetiva ecossocial, a teoria da reação social/ labelling 

aproach, segundo a qual um determinado facto social não é intrinsecamente crime, passando a sê-lo 

na sequência de uma reação social de “etiquetagem”, “rotulagem” enquanto tal. 

Verificamos que todas as teorias apresentadas contribuem para a compreensão do fenómeno do 

crime fiscal, com especial encaixe no que respeita aos crimes de fraude fiscal e fraude fiscal 

qualificada. No que concerne aos números do crime fiscal e à reação social a este tipo de 

criminalidade, vale o que lemos a propósito da corrupção: “Importa, ainda, compreender que o 

sentimento de insegurança está especialmente estruturado em torno das temáticas do crime contra as 

pessoas e da violência e não do Whitte-collar crime. (…) A ausência de violência ou de um ataque 

direto a um bem material não aparece no imaginário social como algo de particularmente grave para 

merecer uma censura penal, particularmente se o facto praticado não só aparentar não prejudicar 

ninguém em particular como mesmo favorecer algum indivíduo em particular.” 

Efetivamente, o crime fiscal não prejudica ninguém, individualmente considerado. Nesta perspetiva 

é um crime sem vítima. Os efeitos do crime fiscal são difusos e inquantificáveis. 

 

Na Introdução à presente dissertação, propusemo-nos encontrar respostas para três questões, tendo 

no desenvolvimento da investigação concluído: 

No que concerne às dificuldades e limitações com que se deparam na prática os órgãos de polícia 

criminal da AT, verificamos que decorrem não de insuficiente regulamentação no quadro jurídico 

em vigor, mas de lacunas na formação profissional e insuficiência dos meios técnicos ao dispor dos 

inspetores tributários. Se não, vejamos: 

Decorrem da lei orgânica da AT, funções de prevenção de criminalidade, nomeadamente no âmbito 

das atribuições elencadas no artº 2º nº2, dispondo a alínea b): (…) prevenindo, investigando e 

combatendo a fraude e evasão fiscais e aduaneiras e os tráficos ilícitos. 
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Para tal, dispõem os inspetores das Divisões de Processos Criminais Fiscais (Direções de Finanças 

de Lisboa e Porto) e dos Núcleos de Investigação Criminal (restantes Direções de Finanças), das 

medidas cautelares e de polícia reservadas aos órgãos de polícia criminal pelos artºs 248º a 253º do 

CPP, sendo igualmente competentes para praticar  os atos ou diligências processuais determinados 

pela autoridade judiciária competente na fase do processo em curso, maxime na fase de inquérito. 

De especial complexidade técnica, a investigação dos crimes fiscais levada a cabo pela Autoridade 

Tributária e Aduaneira tem a ganhar, não só com o reconhecimento formal (legal) dos inspetores 

tributários enquanto órgãos de polícia criminal, mas principalmente com a formação profissional 

teórica e prática destes, de forma a dotá-los das competências necessárias a fazer uso das 

prorrogativas conferidas pelo CPP aos órgãos de polícia criminal, de forma cada vez mais autónoma 

na prática da investigação criminal fiscal. 

Questionando em que medida o regime de acesso, de formação profissional, bem como as 

metodologias propostas aos inspetores tributários se justificam pelos fins a prosseguir ou pelo 

contrário comprometem a autonomia na atividade de fiscalização e inspeção, constatámos: 

No que concerne ao regime de acesso, formação profissional e estatuto (prorrogativas e deveres), 

concluímos pela viabilidade jurídica e material da uniformização entre todas as carreiras de 

inspeção e investigação criminal, sem prejuízo das especificidades de cada polícia, pelas diferentes 

atribuições que prosseguem.  

Designadamente, no que respeita ao acesso e formação profissional: 

- Deveriam poder aceder às carreiras de inspeção os administrados com formação superior nas áreas 

consideradas adequadas, em função das atribuições de cada autoridade, sem limite de idade, que 

declarem sob compromisso de honra possuir a robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao 

exercício da função de investigação; 

- Devem constituir provas de seleção: prova escrita de conhecimentos em função das atribuições de 

cada autoridade; prestação de provas físicas que visem atestar as competências físicas mínimas 

necessárias, em função das atribuições de cada autoridade (necessariamente mais exigentes para as 

forças de segurança - PSP, GNR e SEF - e iguais para todas as autoridades com funções de órgão de 

polícia criminal, designadamente PJ, ASAE, ACT e AT);  exame médico e psicológico que ateste a 

posse da robustez física e psíquica exigível ao exercício das funções de inspeção e investigação 

criminal; 
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- Devem os candidatos admitidos frequentar estágio probatório teórico-prático com a duração de um 

ano e formação nas áreas consideradas adequadas em função das atribuições de cada autoridade e 

ainda formação teórico-prática em direito processual penal e técnicas policiais (armamento e tiro e 

defesa pessoal; manutenção física e socorrismo); 

Relativamente ao estatuto profissional, todas as carreiras de inspeção deveriam ser abrangidas por 

estatuto próprio, em função das atribuições de cada autoridade, que preveja, (além dos que se 

encontram previstos na Constituição da República Portuguesa; Código de Processo Penal; Lei de 

Organização e Investigação Criminal; Regime Geral de Trabalho em Funções Públicas e legislação 

específica) os seguintes prorrogativas e deveres: 

- Dispensa da licença de uso e porte de arma, com a necessária formação prática e atribuição de 

arma de serviço; 

- Livre acesso e livre trânsito (mediante ordem de serviço e identificação profissional) a lugares 

públicos e abertos ao público, bem como aos transportes públicos nacionais - terrestres, fluviais e 

marítimos; 

- Suplemento remuneratório único por risco das funções inspetivas (em detrimento dos atuais 

subsídio de risco; suplemento de função inspetiva; etc.); 

- Subsídio de residência quando colocados ou deslocados fora da área de residência habitual e 

permanente, necessária licença à instalação e ajudas de custo; 

- Subsídio de fixação nas Regiões Autónomas e transporte pago para o funcionário e agregado 

familiar quando colocados nas Regiões Autónomas (ou destas para o Continente); 

- Apoio judiciário pelo exercício de funções e regime penitenciário especial; 

  

- Disponibilidade permanente e obrigatória para o serviço; 

- Sujeição ao segredo de justiça e profissional, no âmbito da investigação criminal; 

- Sujeição a exames médicos e psicológicos periódicos. 

 

Termos em que, a resposta à principal questão suscitada decorre, necessariamente, do entendimento 

construído no âmbito das questões anteriores. 

Poderão os inspetores da Autoridade Tributária e Aduaneira enquanto órgãos de polícia criminal 

desenvolver o trabalho de investigação criminal fiscal de forma autónoma, sem prejuízo da eficácia 

da investigação? 
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Vigora no ordenamento jurídico português o "sistema da separação, por vezes também chamado 

sistema das autoridades de ordenação", no qual será autoridade de ordenação a Autoridade 

Tributária e Aduaneira (numa outra classificação polícia administrativa especial - por tradição 

histórica - com atribuições de polícia judiciária civil - pela presente especialização no âmbito da 

investigação criminal fiscal) e polícia de execução as forças de segurança, maxime PSP e GNR, 

cujo auxilio apenas deverá ser solicitado quando a autoridade de ordenação não possa por razões 

jurídicas ou materiais assegurar tais funções, devendo as autoridades de ordenação dotar-se das 

forças de serviço necessárias à persecução das suas atribuições. 

Resulta do CPP que são órgãos de polícia criminal os inspetores tributários a exercerem funções de 

investigação criminal, porquanto nestes se encontra genericamente delegada a competência para a 

investigação de crimes de natureza fiscal — aduaneiros e não aduaneiros. 

 

Considerando que a investigação da criminalidade económico-financeira exige conhecimento 

teórico específico, torna-se fundamental dotar os órgãos de polícia criminal especializados das 

competências práticas e meios técnicos necessários à utilização de todos os meios de obtenção de 

prova permitidos em direito processual penal, para que possam desenvolver o trabalho de 

investigação criminal fiscal de forma autónoma e eficaz. 
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