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ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

COMISSÃO DE ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS, DIREITOS,
LIBERDADES E GARANTIAS

PARECER
PROJETO DE LEI N.°

597/XIII3 (PS)

-

«ALTERA O REGIME QUE INSTITUI O

ILÍCITO DE MERA ORDENAÇÃO SOCIAL E REFORÇA AS CONI)IÇÕES DA SUA
EFETiVIDADE,
DESIGNADAMENTE
NO
DOMÍNIO
DAS
PRESCRIÇÕES,
5
CONSTITUINDO A ALTERAÇÃO AO DECRETO-LEI N.° 433/82, DE 27 DE OUTUBRO»

PARTE 1- CONSIDERANDOS
1. a) Nota introdutória

Um grupo de Deputados do Grupo Parlamentar do PS tomou a iniciativa de apresentar
à Assembleia da República, em 29 de abril de 2014, o Projeto de Lei n.° 597/XIIJ3 “Altera
—

o regime que institui o ilícito de mera ordenação social e reforça as condições da sua
efetividade, designadamente no domínio das prescrições, constituindo a 5” alteração ao
Decreto-Lei n. O 433/82, de 27 de outubro”.
Esta apresentação foi efetuada nos termos do disposto na alínea b) do n.° 1 do artigo
156° da Constituição da República Portuguesa e do artigo 118° do Regimento da Assembleia
da República, reunindo os requisitos formais previstos no artigo 124° desse mesmo
Regimento.

Por despacho de Sua Excelência a Presidente da Assembleia da República, datado de
30 de abril de 2014, a iniciativa vertente baixou à Comissão de Assuntos Constitucionais,
Direitos, Liberdades e Garantias para emissão do respetivo parecer.
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Foram solicitados pareceres, em 7 de maio de 2014, ao Conselho Superior da
Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público, ao Conselho Superior dos
Tribunais Administrativos e Fiscais e à Ordem dos Advogados, aguardando-se a respetiva
emissão.

1 b) Do objeto, conteúdo e motivação da iniciativa

Este Projeto de Lei (PJL) pretende alterar o Decreto-Lei n.° 433/82, de 27 de outubro,
que institui o ilícito de mera ordenação social e o respetivo processo, vulgarmente conhecido
por Regime Geral das Contraordenações (RGCO), com vista a estabelecer regras visando a
sua efetiva aplicação

—

cfr. artigo l do PJL.

Referem os proponentes que “[n]ão se tratando de uma modificação global, as
propostas de alteração em causa, assumindo uma abrangência muito diversificada deste
regime, visam atualizar e adequar alguns aspetos do procedimento sancionatório a novas
dinâmicas processuais de crescente complexidade associadas a vários tipos de
contraordenações praticadas em domínios de relevante impacto social e económico”

—

cfr.

exposição de motivos.
Nesse sentido, o PS propõe um conjunto de alterações ao RGCO que se resumem às
seguintes:

—

Eleva de um para dois anos do prazo mínimo de prescrição do procedimento
contraordenacional (cfr. alteração da alínea c) do artigo 27° do RGCO na redação
proposta pelo artigo 2° do PJL), pretendendo, desta forma, os proponentes “relevar a
importância de sancionar as infrações contraordenacionais menos grave com uma
maior responsabilização das autoridades administrativas no sentido de que se não
precluda, pelo decurso da prescrição, a responsabilidade aplicativa do direito
contraordenacional” (cfr. exposição de motivos);
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—

—

Prevê que, nos casos em que o facto correspondente foi ocultado pelo agente em
violação do dever legal de informação, o prazo prescricional não se inicie (cfr. novo
n.° 2 do artigo 27° do RGCO na redação proposta pelo artigo 2° do PJL);
Adota um sistema dualista, que separa a fase administrativa da fase jurisdicional,
assumindo para ambas as fases contagens próprias dos prazos de prescrição,
destacando-se as seguintes regras:
o Admite-se, na fase administrativa, a suspensão da prescrição por prazo
ilimitado nos casos em que o procedimento estiver pendente por força da não
entrega de elementos solicitados, em violação dos deveres de informação e de
colaboração com a autoridade administrativa (cfr. alteração ao artigo 27°-A do
RGCO na redação proposta pelo artigo 2° do PJL);
o Na fase jurisdicional, o prazo de prescrição passa a suspender-se até dois anos,
nos casos em que tenha ocorrido interposição de recurso da decisão judicial ou
qualquer outra forma de impugnação ou incidente suspensivo da instância (cfr.
novo artigo 28°-A do RGCO introduzido pelo artigo 3° do PJL);

—

Impõe, “à semelhança do que sucede no código de processo penal”, o limite de cinco
testemunhas por infração e vinte no total, podendo este limite ser ultrapassado desde
que tal se afigure necessário para a descoberta da verdade material quando o
procedimento for declarado de excecional complexidade (cfr. alteração ao artigo 44°
do RGCO na redação proposta pelo artigo 2° do PJL e exposição de motivos);

—

Nos casos em que ocorra impugnação judicial, toda a prova validamente produzida na
fase administrativa passa a ser tida como relevante em julgamento e sujeita à livre
apreciação do juiz (cfr. alteração ao artigo 72° do RGCO na redação proposta pelo
artigo 2° do PJL);
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—

Introduz o prazo de cinco dias para o Ministério Público (MP) remeter o recurso de
impugnação ao juiz (cfr. alteração ao artigo 62° do RGCO na redação proposta pelo
artigo 2° do PJL);

—

Nos casos de recurso de impugnação de decisões de entidades administrativas
independentes, incluindo do Banco de Portugal e da Entidade Reguladora da
Comunicação Social (ERC), prevê-se o prazo de 30 dias para a remessa direta por
estas entidades ao tribunal competente, prescindindo-se da intervenção intercalar do
MP, “à semelhança do que se prevê nos recursos das sanções aplicadas pela prática
de infrações tributárias” (cfr. artigo 5° do PJL e exposição de motivos);

—

Prevê que, nos casos previstos no ponto anterior, o efeito suspensivo do recurso passe
a depender da prestação de garantia no valor de metade da coima aplicada, com
exceção das situações de comprovada insuficiência de meios, “também à semelhança
do que sucede no regime das infrações tributárias” (cfr. novo artigo 59°-A do RGCO
introduzido pelo artigo 3° do PJL e exposição de motivos);

—

Inclui-se um novo dispositivo legal que atribui às entidades administrativas
independentes com funções de regulação a incumbência de, ao nível dos respetivos
regimes contraordenacionais, assumirem de pleno as competências previstas no artigo
47° da Lei n.° 67/2013, de 28 de agosto’, orientadas para a justiça restaurativa e

Lei-quadro das entidades administrativas independentes com funções de regulação da atividade económica dos sectores privado, público e
cooperativo. O respetivo artigo 47° prevê o seguinte:
«Artigo 47.’
I’roteção do consumidor
1 Incumbe às entidades reguladoras a adequada promoção da defi’sa dos ser’, iças de interesse geral e da prole çào dos direitos e
intEresses dos consumidores nas áreas de atitidade económica sobre a qual incide a respetiva atuação.
2 Os estatutos dos entidades reguladoras devem Jre ter a represenlação das assoeiaçàes de consumidores no,, respeticos ómgdos de
natureza consultiva, de regulação tarifária ou de participa çao dos destinatários da respetiva atividade, bem como a participação dessas
associações em processos de eontulta e audição públicas a realizar no decurso da tomada de dcc isões suscetíveis de afetar os direitos e
interesses dos consumidores.
conflitos
3 Sem prejuízo do disposto no Decreto-Lei n.” 1562OO5, de 15 de setembro. compete às entidades reguladoias a resolução de
entre operadores sujeitas à sua regulação, ou entre estes e consumidores, designadamcat
a) Dinamizar e cooperar com os mecanismos alternatuos de resolução de conflitos exis teu les ou, em colaboração caiu outras entidades,
área de
promover a criação de outros mecanismos. rabendo-lhes neste caso promoral- a adesão das entidades intervenientes da resptzisa
atividade económica sobre a qual incide a sua atuação;
seus
b) Prestar injármação, orle ntação e apoio aos consumidores e cooperar com as associações de consumidores na dincuni;açào dos
direitos e interesses no setor regulado;
e os
c) Div,,lgai; se,nestrabnentc, um quadro estatísiic-ú sobre as reclamações tios onsumidorrs. os operadores mais reclamados
utuaçao:
sua
(la
te sultadus decorren,es
o Ir t,uuent,’ das reclamações atraies ele mediação, conciliação ou arbitragem, em
cl) illediante solicitação dos ine,essadus,
termos processuais simples, expeditos e t’ndcncialmente gratuitos;
das
e, Emitir recomendações ou, na sequência do iralcimemo das reclamações, ordenar aos Ok’ raclores sujeitos à sua regulação a adoção
ncias ,,ece’ssáras à reparaçào justa dos d,ritos dos consumidores.»
t
protide
-

-

-
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proteção do consumidor (cfr. novo artigo 97° do RGCO introduzido pelo artigo 3° do
PJL);

—

Adita preceito legal que sanciona com o crime de desobediência qualificada, prevista e
punida no artigo 348° do Código Penal, quem, no âmbito da instrução do processo de
contraordenação, faltar à obediência devida a ordem de autoridade administrativa
legalmente fundamentada e regularmente comunicada (cfr. novo artigo 49°-A do
RGCO introduzido pelo artigo 3° do PJL);

—

Prevê que os artigos 44° e 72° do RGCO, na redação agora proposta, se consideram
derrogados pelos regimes especiais de contraordenação sempre que dos mesmos
resultem disposições mais restritivas (cfr. artigo 4° do PJL);

—

Atribui ao Governo o dever de, no prazo de 180 dias, apresentar à Assembleia da
República proposta de lei que atualize e harmonize as regras procedimentais e
processuais aplicáveis pelas diversas entidades administrativas com o RGCO nas
situações

de

abertura,

tramitação

e

aplicação

de

sanções

de

natureza

contraordenacional, tanto na fase administrativa como jurisdicional (cfr. artigo 6° do
PJL).

Esta iniciativa estabelece, por último, a entrada em vigor da lei no “la dia do mês
seguinte à data da sua publicação” (cfr. artigo 5° do PJL).

1 c) Enquadramento legal e antecedentes parlamentares

O vulgarmente designado «Regime Geral das Contraordenações» (RGCO) consta do
Decreto-Lei n.° 433/82. de 27 de outubro, alterado pelos Decretos-Lei n.° 356/89, de 17 de
outubro, n.° 244/95, de 14 de setembro, n.° 323/2001, de 17 de dezembro, e pela Lei n.°
109/2001, de 24 de dezembro.
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Em concreto, o regime da prescrição constante do RGCO foi, pela última vez, alterado
pela Lei n.° 109/2001, de 24 de dezembro. Na sua origem esteve a Proposta de Lei n.°
(Governo «Altera o Decreto-Lei n.° 433/82, de 27 de outubro (Regime Geral das
)
82/VIll/2 2
-

contra-ordenações) em matéria de prescrição», cujo texto final apresentado pela Comissão de
Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias foi aprovado em votação final

global por unanimidade em 31 de outubro de 2001.
Foram recentemente realizadas diversas audições, em sede de Comissão de Assuntos
Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, em conjunto com a Comissão de
Orçamento, Finanças e Administração Pública, no âmbito da prescrição de processos
contraordenacionais referentes a infrações provenientes do sector financeiro, concretamente
as seguintes:
—

Comissão de Mercado de Valores Mobiliários

-

audição realizada em 3 de abril de

2014, a requerimento do BE;
—

Banco de Portugal audição realizada em 9 de abril de 2014, a requerimento do PCP;
Conselho Superior da Magistratura audição realizada em 22 de abril de 2014, a
-

-

—

requerimento do PS;
—

Procuradora-Geral da República

-

audição realizada em 30 de abril de 2014, a

requerimento do PCP.

1 d) Iniciativas conexas

Importa registar que deu entrada, na Assembleia da República, em 13 de maio de
2014, o Projeto de Resolução n.° 1045/XII/3 (PSD. CDS-PP) «Recomenda ao Governo que,
no âmbito da revisão do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras,
-

introduza um conjunto de alterações em matéria de prescrição».

Por outro lado, o Governo apresentou, em 14 de maio de 2014, a Prõposta de Lei n.°
225/X1113 «Autoriza o Governo, no âmbito da transposição da Diretiva n.° 2013/36/UE, do
-

2

Governo Socialista, em que era Ministro da Justiça o Dr. António Costa.
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Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 dejunho de 2013, a proceder à alteração ao Regime Geral
dás Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 298/92, de 31 de
dezembro», no âmbito da qual o Governo propõe que lhe seja conferida uma autorização
legislativa nomeadamente no que respeita “à adaptação do regime do ilícito de mera
ordenação social do Regime Geral” (cfr. artigo l, n.° 1 alínea g), da PPL n.° 225/X1113),
sendo que, no que concerne especificamente à matéria da prescrição:
—

.pode o Governo prever que, nos casos em que tenha havido ocultação dos
factos que são objeto do processo de contraordenação, o prazo de prescrição

“.

.

só corre a partir do conhecimento, por parte do Banco de Portugal, dos
factos”; e
—

.pode o Governo prever expressamente que o prazo de prescrição das
sanções aplicadas se conta a partir do dia em que se tornar definitiva ou
transitar em julgado a decisão que determinou a sua aplicação e determinar

“.

.

que, sem prejuízo de outras causas de suspensão ou de interrupção da
prescrição, a prescrição do procedimento por contraordenação se suspende a
partir da notificação do despacho que procede ao exame preliminar do
recurso da decisão que aplique sanção até à notificação da decisão final do
recurso, não podendo, tal suspensão ultrapassar os 30 meses, caso a infração
seja punível com coima até Ci 500 000,00, tratando-se de pessoas coletivas,
ou com coimas até C 500 000,00, tratando-se de pessoas singulares, ou 5
anos, caso a infração seja punível com coirna superior àqueles montantes,
sedo estes prazos elevados para o dobro se tiver havido recurso para o
Tribunal Constitucional” (cfr. n.°s 10 e 11 do artigo

90

da PPL n.° 225/X1113).

PARTE II- OPINIÃO DO RELATOR

O signatário do presente relatório aproveita, esta sede, para suscitar dúvidas acerca de
duas concretas soluções legislativas propostas pelo PS no Projeto de Lei em apreciação.
A proposta segundo a qual, em caso de impugnação judicial, toda a prova validamente
produzida na fase administrativa possa a ser tida como relevante em julgamento, embor
a
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sujeita à livre apreciação do juiz (cfr. alteração ao artigo 72° do RGCO na redação proposta
pelo artigo 2° do PJL), afigura-se de duvidosa constitucionalidade, sendo de referir que a
própria Procuradora-Geral da República, Dra. Joana Marques Vidal, na audição realizada na
a
1
Comissão, em 30 de abril de 2014, disse que o nosso modelo constitucional não permite
que a prova produzida na fase administrativa sirva na fase judicial, considerando que isso
seria um “caminho perigoso”, pois há matérias que estão na reserva dos tribunais.
Por outro lado, também temos dúvidas quanto à possibilidade de suspensão da
prescrição por prazo ilimitado nos casos em que o procedimento estiver pendente por força da
não entrega de elementos solicitados (cfr. alteração ao artigo 27°-A do RGCO na redação
proposta pelo artigo 2° do PJL).
Com efeito, permitir a suspensão da prescrição por prazo ilimitado pode, no limite,
conduzir, em termos práticos, à imprescritibilidade do procedimento contraordenacional e é
inquestionável que o nosso ordenarnento jurídico reconhece que a perseguição por ilícitos
contraordenacionais, à semelhança da perseguição criminal, deve ter um tempo próprio e
certo para ser desencadeada e promovida, por força do princípio da segurança jurídica
imanente ao Estado de Direito consagrado no artigo 2° da Constituição da República
Portuguesa.
Aproveita-se o ensejo para alertar para outras duas situações referenciadas pelos
serviços na nota técnica, as quais deverão, em caso de aprovação do PJL na generalidade, ser
ponderadas e corrigidas em sede de especialidade e redação final:
do seu projeto de lei, os proponentes referem que alteram os
artigós 27. °, 28. 44.° e 72.0 do Decreto-Lei n.° 433/82, de 27 de outubro, no entanto,
62.0 a que não fazem
juntam também no mesmo artigo alterações aos artigos 27. °-A e
qualquer menção no referido corpo, o que deve ser corrigido;
«-

No corpo do artigo

2.0

O artigo 6. °desta iniciativa, em termos formais, não decorrendo diretamente do objeto
da iniciativa parece que deveria constar de uma resolução da Assembleia da República

-
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que recomendasse ao Governo a referida atualização e harmonização de regimes
contraordenacionais.» (cfr. nota técnica dos serviços).

PARTE III- CONCLUSÕES

1. O PS apresentou à Assembleia da República o Projeto de Lei n.° 597/XII/3 “Altera
o regime que institui o ilícito de mera ordenação social e reforça as condições da sua
—

efetividade, designadamente no domínio das prescrições, constituindo a
cio Decreto-Lei n.° 433/82, de 27 de outubro”.

a
5

alteração

2. Esta iniciativa propõe um conjunto de alterações ao vulgarmente designado Regime
Geral das Contraordenações, nomeadamente em matéria de prescrição do
procedimento contraordenacional.
3. De salientar, de entre as alterações propostas, a elevação de um para dois anos do
prazo mínimo de prescrição do procedimento contraordenacional; a separação da fase
administrativa da fase judicial, havendo em ambas as fases contagens próprias dos
prazos de prescrição; a limitação do número de testemunhas; a relevância em
julgamento da prova validamente produzida na fase administrativa; e a atribuição de
efeito suspensivo nas impugnações de decisões de entidades administrativas
independentes, incluindo do Banco de Portugal e da ERC, apenas quando seja prestada
garantia no valor de metade da coima aplicada, com exceção das situações de
comprovada insuficiência de meios.
4. Face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e
Garantias é de parecer que o Projeto de Lei n.° 597/XII!3 (PS) reúne os requisitos
constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário.
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PARTE IV

-

ANEXOS

1310
Anexa-se a nota técnica elaborada pelos serviços ao abrigo do disposto no artigo

do Regimento da Assembleia da República.

Palácio de S. Bento, 21 de maio de 2014

O Deputado Relator

(Jo\o Lobo)

O Vice Presidente da Comissão
-

(Filipe Neto Brandão)

lo

Nota Técnica

Projeto de Lei n.º 597 /XII (3.ª)

Altera o regime que institui o ilícito de mera ordenação social e reforça as condições
da sua efetividade, designadamente no domínio das prescrições, constituindo a 5.ª
alteração ao Decreto-Lei nº 433/82, de 27 de outubro (PS).
Data de admissão: 30 de abril de 2014
Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª)
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I.

Análise sucinta dos factos, situações e realidades respeitantes à iniciativa

A iniciativa legislativa sub judice, que visa rever o regime geral do ilícito de mera ordenação
social, alterando o Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de outubro, tem por objetivo “atualizar e
adequar alguns aspetos do procedimento sancionatório a novas dinâmicas processuais de
crescente complexidade associadas a vários tipos de contraordenações praticadas em domínios
de relevante impacto social e económico, e ora constatadas pelos diferentes aplicadores”,
complementando “os efeitos funcionais positivos”, decorrentes da recente entrada em
funcionamento do novo tribunal da concorrência, regulação e supervisão.
Fazem também os proponentes referência à necessidade de robustecer “a eficácia prática de
um regime sancionatório de inequívoca relevância para o interesse público” perante a “possível
degradação da sua credibilidade” e reforçar “o combate à impunidade e as condições para uma
maior efetividade” das decisões das entidades administrativas, em especial as que
desempenham funções de regulação, e do sistema de Justiça.
As alterações incidem sobre os regimes de prescrição, de arrolamento de testemunhas e de
produção de prova e de interposição de recursos. A iniciativa procura ainda aprofundar os
regimes de justiça restaurativa e de proteção dos consumidores e reconhecer a especificidade
dos procedimentos instruídos por entidades administrativas independentes com funções de
regulação.
Relativamente ao regime de prescrição, o prazo mínimo passa de um para dois anos e separa-se
a fase administrativa da fase jurisdicional, estabelecendo-se contagens e regras de suspensão
próprias.
O prazo de prescrição poderá, em fase administrativa, suspender-se por prazo ilimitado
enquanto não forem entregues elementos legitimamente solicitados ou caso seja violado o
dever de colaboração com a autoridade administrativa. Já em fase jurisdicional, o prazo de
prescrição não se inicia, quando o facto correspondente foi ocultado pelo agente em violação de
Projeto de Lei n.º 597 /XII (3.ª)
Comissão de assuntos Constitucionais Direitos Liberdades e Garantias (1.ª)

Nota Técnica
dever legal de informação, ou pode suspender-se até dois anos, quando tenha sido interposto
recurso da decisão judicial, ou qualquer forma de impugnação ou incidente suspensivo da
instância, incluindo os recursos para o Tribunal Constitucional.
Quanto ao regime probatório, o número de testemunhas é limitado a cinco por infração e a
vinte no total, tal como no processo penal e, sempre que ocorra impugnação judicial, a prova
validamente produzida na fase administrativa passa ser tida como relevante em julgamento e
sujeita à livre apreciação do juiz.
No que se refere ao regime de recurso das decisões condenatórias, é estabelecido o prazo de 5
dias para o Ministério Público remeter ao juiz o recurso de impugnação do agente. Nas situações
em que intervenham entidades administrativas independentes com funções de regulação, e
aproximando este regime do dos recursos de sanções aplicadas pela prática de infrações
tributárias, estas disporão de um prazo de 30 dias para a remessa direta, sem a intervenção do
Ministério Público, ao tribunal competente e o efeito suspensivo do recurso de impugnação
dependerá de prestação de garantia no valor de metade da coima aplicada, com exceção das
situações de comprovada insuficiência de meios.
Prevê ainda a iniciativa que as entidades administrativas independentes com funções de
regulação, assumam, ao nível dos respetivos regimes contraordenacionais, as competências
previstas no artigo 47.º da Lei 67/2013, de 28 de agosto, orientadas para a justiça restaurativa e
proteção do consumidor.
O crime de desobediência qualificada previsto no Código Penal passa a ser aplicável aos agentes
que, no âmbito da instrução do processo de contraordenação, faltem à obediência devida a
ordem de autoridade administrativa legalmente fundamentada e regularmente comunicada.
Finalmente, estabelece-se que o Governo apresente à Assembleia da República, no prazo
de 180 dias, proposta de lei que atualize e harmonize as regras procedimentais e
processuais aplicáveis pelas diversas entidades administrativas com o regime geral das
contraordenações nas situações de abertura, tramitação e aplicação de sanções de
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natureza contraordenacional, tanto em fase administrativa como jurisdicional.

II.



Apreciação da conformidade dos requisitos formais, constitucionais e regimentais e
do cumprimento da lei formulário

Conformidade com os requisitos formais, constitucionais e regimentais:

Esta iniciativa legislativa é apresentada por sete Deputados do Grupo Parlamentar do Partido
Socialista, nos termos da alínea b) do artigo 156.º e do n.º 1 do artigo 167.º da Constituição, e da
alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e do artigo 118.º do Regimento. Toma a forma de projeto de lei,
nos termos do n.º 1 do artigo 119.º do Regimento; mostra-se redigida sob a forma de artigos,
tem uma designação que traduz sinteticamente o seu objeto principal, e é precedida de uma
breve exposição de motivos, cumprindo assim os requisitos formais previstos para os projetos
de lei no n.º 1 do artigo 124.º do Regimento. Não parece infringir a Constituição ou os princípios
nela consignados e define concretamente o sentido das modificações a introduzir na ordem
legislativa, respeitando assim, também, os limites que condicionam a admissão das iniciativas
previstos no n.º 1 do artigo 120.º do Regimento.
O projeto de lei deu entrada em 29/04/2014, foi admitido e anunciado em 30/04/2014 e baixou
na generalidade à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª).
Em caso de aprovação e para efeito de ponderação pela Comissão, em sede de especialidade e
redação final, refere-se ainda o seguinte:

- No corpo do artigo 2.º do seu projeto de lei, os proponentes referem que alteram os artigos
27.º, 28.º, 44.º e 72.º do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de outubro, no entanto, juntam também
no mesmo artigo alterações aos artigos 27.º-A e 62.º a que não fazem qualquer menção no
referido corpo, o que deve ser corrigido;
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- O artigo 6.º desta iniciativa, em termos formais, não decorrendo diretamente do objeto da
iniciativa parece que deveria constar de uma resolução da Assembleia da República que
recomendasse

ao

Governo

a

referida

atualização

e

harmonização

de

regimes

contraordenacionais.

III.

Verificação do cumprimento da lei formulário

A Lei n.º 74/98, de 11 de Novembro, alterada e republicada pela Lei n.º 42/2007, de 24 de
agosto, adiante designada como lei formulário, prevê um conjunto de normas sobre a
publicação, a identificação e o formulário dos diplomas que são relevantes em caso de
aprovação das iniciativas legislativas e que importa ter presentes no decurso da especialidade
em Comissão e, em especial, no momento da redação final.

O projeto de lei em causa tem um título que traduz o seu objeto, em conformidade com o
disposto no n.º 2 do artigo 7.º da referida lei formulário.

Procede à alteração do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de outubro, que institui o ilícito de mera
ordenação social e respetivo processo. Ora, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º da referida lei
formulário: “os diplomas que alterem outros devem indicar o número de ordem da alteração
introduzida e, caso tenha havido alterações anteriores, identificar aqueles diplomas que
procederam a essas alterações, ainda que incidam sobre outras normas”.
Através da base Digesto (Presidência do Conselho de Ministros) verificou-se que a lei em causa
sofreu, até à data, diversas alterações, designadamente pelos Decretos-Leis n.ºs 356/89, de 17
de outubro, 244/95, de 14 de setembro, e 323/2001, 17 de dezembro, e pela Lei n.º 109/2001,
de 24 de dezembro. Assim, em caso de aprovação da presente iniciativa constituirá esta,
efetivamente a quinta alteração ao Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de outubro, tal como consta já
do respetivo título. No entanto, em caso de aprovação, para efeitos de especialidade, sugere-se
a seguinte alteração ao título:
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“Procede à 5.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de outubro, que institui o ilícito de
mera ordenação social e respetivo processo, reforçando as condições da sua efetividade,
designadamente no domínio das prescrições.”

Em conformidade com o previsto nas alínea a) e b) do n.º 3 do artigo 6.º, da lei formulário, deve
também proceder-se à republicação integral dos diplomas que revistam forma de lei sempre
que existam mais de três alterações ao ato legislativo em vigor - salvo se se tratar de Códigos –
ou, se somem alterações que abranjam mais de 20 % do articulado do ato legislativo em vigor,
atenta a sua versão originária ou a última versão republicada. Tendo o ilícito de mera ordenação
social sido republicado pelo Decreto-Lei n.º 244/95, de 14 de setembro, parece que não se
mostra necessário fazer nova republicação.

A entrada em vigor da iniciativa (artigo 7.º) prevista para o “1.º dia do mês seguinte à data da
sua publicação” está em conformidade com o previsto no n.º 1 do artigo 2.º da lei formulário,
que prevê que os atos legislativos “entram em vigor no dia neles fixado, não podendo, em caso
algum, o início da vigência verificar-se no próprio dia da publicação”.
Na presente fase do processo legislativo a iniciativa em apreço não nos parece suscitar
quaisquer outras questões em face da lei formulário.

IV.

Enquadramento legal e doutrinário e antecedentes



Enquadramento legal nacional e antecedentes

Os autores do presente projeto de lei propõem a 5.ª alteração ao Decreto-Lei nº 433/82, de 27
de outubro1, com vista à modificação do regime que institui o ilícito de mera ordenação social e
reforça as condições da sua efetividade, designadamente no domínio das prescrições.

1

Diploma consolidado pela base de dados DATAJURIS
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O ilícito de mera ordenação social e o regime das contraordenações, introduzido pelo DecretoLei n.º 232/79, de 24 de julho, surgiu da necessidade de dotar o nosso país de um adequado
«direito de mera ordenação social». Tanto no plano da reflexão teórica como no da aplicação
prática do direito se sente cada vez mais instante a necessidade de dispor de um ordenamento
sancionatório alternativo e diferente do direito criminal.

Após a publicação do Decreto-Lei n.º 411-A/79, de 1 de outubro, que revoga os n.ºs 3 e 4 do
artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 232/79, de 24 de Julho, o regime das contraordenações ficou
desprovido de qualquer eficácia direta e própria, colmatada, entretanto, pelas alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei nº 433/82, de 27 de outubro.
De acordo com o seu preâmbulo, as transformações entretanto operadas tanto no plano da
realidade político-social e económica como no ordenamento jurídico português vieram tornar
mais instante a necessidade de reafirmar a vigência do direito de ordenação social, introduzindo,
do mesmo passo, algumas alterações. O aparecimento do direito das contra-ordenações ficou a
dever-se ao pendor crescentemente intervencionista do Estado contemporâneo, que vem
progressivamente alargando a sua ação conformadora aos domínios da economia, saúde,
educação, cultura, equilíbrios ecológicos, etc. (…). Com a revisão da constituição o direito das
contra-ordenações virá a receber expresso reconhecimento constitucional (…).
Sendo atualmente, o artigo 165.º [(n.º 1 al. d)] da Constituição da República Portuguesa, reserva
relativa de competência legislativa, que determina a exclusividade da competência da
Assembleia da República de legislar, salvo autorização ao Governo, sobre o regime geral de
punição das infrações disciplinares, bem como dos atos ilícitos de mera ordenação social e do
respetivo processo.

No uso da autorização legislativa conferida pela Lei n.º 24/82, de 23 de agosto, o Decreto-Lei n.º
433/82, de 27 de outubro institui o ilícito de mera ordenação social e respetivo processo. A lei
tem por base a Proposta de Lei 100/II/2ª.

Projeto de Lei n.º 597 /XII (3.ª)
Comissão de assuntos Constitucionais Direitos Liberdades e Garantias (1.ª)

Nota Técnica
Passados seis anos sobre a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de outubro,
importava introduzir alterações ditadas pela experiência da sua aplicação e, ainda, pelas
transformações entretanto operadas, quer na realidade social e económica, quer no
ordenamento jurídico português. Alterações operadas pelo Decreto-Lei n.º 356/89, de 17 de
outubro, no uso de autorização legislativa concedida pela Lei 4/89, de 3 de março, que teve
origem na Proposta de Lei 66/V/1ª.

O ilícito de mera ordenação social e respetivo processo sofreu outras modificações
concretizadas, respetivamente pelo Decreto-Lei n.º 244/95, de 14 de setembro, no uso da
autorização legislativa conferida pela Lei 13/95, de 5 de maio, pelo Decreto-Lei n.º 323/2001, de
17 de dezembro e Lei n.º 109/2001, de 24 de dezembro.

Importa referir que a terceira alteração introduzida pela Lei n.º 109/2001, de 24 de dezembro
assenta no regime da prescrição no direito de mera ordenação social.
Segundo a exposição de motivos da Proposta de lei n.º 82/VIII/2.ª da qual a Lei resultou, o
regime da prescrição no direito de mera ordenação social é matéria particularmente
importante, em relação à qual se verificou a existência de divergências jurisprudenciais
significativas. O Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 6/2001-Processo n.º 1205/98 - 3.ª
Secção, de 30 de março decidiu que a regra n.º 3 do artigo 121.º do Código Penal, que estatui a
verificação da prescrição do procedimento quando, descontado o tempo de suspensão, tiver
decorrido o prazo normal da prescrição, acrescido de metade, é aplicável, subsidiariamente, nos
termos do artigo 32.º do regime geral das contraordenações, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
433/82, de 27 de outubro, com alterações, ao regime prescricional do procedimento
contraordenacional.

Por último, dos dispositivos legais que os autores da iniciativa legislativa em análise aditam,
destacamos artigo 49.º-A, no sentido de que clarifica o regime penal aplicável aos agentes que,
no âmbito da instrução do processo de contraordenação, faltem à obediência devida a ordem de
autoridade

administrativa

legalmente

fundamentada

e
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considerando-se estar em causa a prática do crime de desobediência qualificada conforme
previsto no artigo 348.º do Código Penal. E o artigo 97.º, na medida em que estatui que as
entidades administrativas independentes com funções de regulação a que se refere a Lei n.º
67/2013, de 28 de agosto, incluindo o Banco de Portugal e a Entidade Reguladora da
Comunicação Social, assumem, de pleno, no respetivo âmbito estatutário, as competências
previstas no artigo 47.º da Lei.
Código Penal
Artigo 348º
Desobediência
1 - Quem faltar à obediência devida a ordem ou a mandado legítimos, regularmente
comunicados e emanados de autoridade ou funcionário competente, é punido com pena de
prisão até 1 ano ou com pena de multa até 120 dias se:
a) Uma disposição legal cominar, no caso, a punição da desobediência simples; ou
b) Na ausência de disposição legal, a autoridade ou o funcionário fizerem a correspondente
cominação.
2 - A pena é de prisão até 2 anos ou de multa até 240 dias nos casos em que uma disposição
legal cominar a punição da desobediência qualificada.

Lei n.º 67/2013, de 28 de agosto
Artigo 47.º
Proteção do consumidor
1 — Incumbe às entidades reguladoras a adequada promoção da defesa dos serviços de
interesse geral e da proteção dos direitos e interesses dos consumidores nas áreas de atividade
económica sobre a qual incide a respetiva atuação.
2 — Os estatutos das entidades reguladoras devem prever a representação das associações de
consumidores nos respetivos órgãos de natureza consultiva, de regulação tarifária ou de
participação dos destinatários da respetiva atividade, bem como a participação dessas
associações
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em processos de consulta e audição públicas a realizar no decurso da tomada de decisões
suscetíveis de afetar os direitos e interesses dos consumidores.
3 — Sem prejuízo do disposto no Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de setembro, compete às
entidades reguladoras a resolução de conflitos entre operadores sujeitos à sua regulação, ou
entre estes e consumidores, designadamente:
a) Dinamizar e cooperar com os mecanismos alternativos de resolução de conflitos existentes ou,
em colaboração com outras entidades, promover a criação de outros mecanismos, cabendo -lhes
neste caso promover a adesão das entidades intervenientes da respetiva área de atividade
económica sobre a qual incide a sua atuação;
b) Prestar informação, orientação e apoio aos consumidores e cooperar com as associações de
consumidores na dinamização dos seus direitos e interesses no setor regulado;
c) Divulgar, semestralmente, um quadro estatístico sobre as reclamações dos consumidores, os
operadores mais reclamados e os resultados decorrentes da sua atuação;
d) Mediante solicitação dos interessados, promover o tratamento das reclamações através de
mediação, conciliação ou arbitragem, em termos processuais simples, expeditos e
tendencialmente gratuitos;
e) Emitir recomendações ou, na sequência do tratamento das reclamações, ordenar aos
operadores sujeitos à sua regulação a adoção das providências necessárias à reparação justa
dos direitos dos consumidores.

 Enquadramento doutrinário/bibliográfico

ALBUQUERQUE, Paulo Sérgio Pinto de - A reforma do direito das contra-ordenações. In Estudos
de homenagem ao Prof. Doutor Jorge Miranda. Coimbra: Coimbra Editora, 2012. ISSN 08703116. Vol. 4, p. 735-754. Cota: 12.06.4 – 318/2012 (4-6)
Resumo: O autor defende que é preciso, por um lado, definir os princípios comuns do direito
sancionatório, com base na jurisprudência nacional e europeia, nomeadamente, do Tribunal
Europeu dos Direitos do Homem, do Tribunal de Justiça, do Tribunal Constitucional português e
do Tribunal Constitucional alemão; e por outro lado, definir os princípios estruturais do processo
contraordenacional, por contraposição aos princípios correspondentes do processo penal.
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Conclui pela necessidade urgente de uma reforma do processo de contraordenações, no sentido
de uma autonomização do processo contraordenacional em relação ao processo penal e no
sentido da compatibilização do regime geral das contraordenações com soluções mais eficientes
dos regimes processuais especiais.

AZEVEDO, Tiago Lopes de - Da subsidiariedade no direito das contra-ordenações: problemas,
críticas e sugestões práticas. Coimbra: Coimbra Editora, 2011. 307 p. ISBN 978-972-32-1976-0.
Cota: 12.06.8 - 640/2011
Resumo: Esta obra, baseada na tese de mestrado do autor, é constituída por seis capítulos: no
primeiro, é apresentada a evolução das sanções administrativas e a influência da doutrina
alemã; no segundo, analisa-se a subsidiariedade do direito das contraordenações; de seguida,
definem-se os princípios mais relevantes deste ramo do direito; no quarto capítulo, explana-se o
que o intérprete e aplicador do direito das contraordenações deve seguir no sentido de garantir
a salvaguarda do interesse público, por um lado, e a proteção das garantias dos infratores, por
outro lado; no capítulo seguinte, são analisadas as fontes do direito das contraordenações e, no
último capítulo, são expostas novas ideias ao nível do modelo de procedimento administrativo
na atividade sancionatória da administração, sendo ainda analisadas as diferenças em relação ao
direito atual, nomeadamente, ao nível das consequências nas garantias processuais dos
infratores.
 Enquadramento internacional
Países europeus

A legislação comparada é apresentada para o seguinte país da União Europeia: França

FRANÇA
Segundo informação existente no Service-Public - portal oficial da administração francesa, as
contravenções, os delitos e os crimes correspondem a três grandes grupos de infrações
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sancionadas em termos penais. Distinguem-se pela respetiva gravidade, tipo de sanção,
jurisdição competente, tipo de medidas alternativas aplicáveis e prazos de prescrição.
As contravenções encontram-se incluídas no tipo de infração menos grave, na medida em que
não infringem normas fundamentais da vida em sociedade, consistindo em atos de indisciplina
das regras da vida em comum. Estão repartidas por cinco categorias, consoante a sua gravidade,
que determinam o montante da coima aplicável. Constam do Livro VI do Código Penal, artigos
R610-1 e seguintes e do Livro II do Código de Processo Penal, artigos 524 e seguintes e R42 e
seguintes.

Quanto à matéria de prescrição, o artigo 9 do Código de Processo Penal dispõe que em matéria
de contravenção a prescrição da ação pública é de um ano. Desde que, nesse período de tempo
em a contravenção tenha sido praticada, não tenha sido desencadeado, pela entidade
competente, qualquer ato de instrução ou prossecução que conduza à interrupção ou
suspensão da prescrição.
Para o artigo 133-4 do Código Penal, o período de prescrição poderá ser de três anos, quando já
tenha sido emitido um ato de execução.

V.

Iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a mesma matéria

Efetuada consulta à base de dados da atividade parlamentar e do processo legislativo (PLC) não
foi apurada a existência de quaisquer iniciativas ou petições pendentes sobre matéria idêntica.

VI.

Consultas e contributos



Consultas obrigatórias

Nos termos do disposto nos respetivos Estatutos (Leis n.ºs 21/85, de 30 de Julho, 60/98, de 27 de
Agosto, 13/2002, de fevereiro, e 15/2005, de 26 de Janeiro), foi solicitada a emissão de parecer
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escrito ao Conselho Superior da Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público, ao
Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais e à Ordem dos Advogados.

VII.

Apreciação das consequências da aprovação e dos previsíveis encargos com a sua
aplicação

Em face dos elementos disponíveis não é possível quantificar eventuais encargos resultantes da
aprovação da presente iniciativa.
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