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I.

Análise da iniciativa
•

A iniciativa

A presente iniciativa visa implementar medidas previstas na Estratégia Nacional
Anticorrupção, alterando, para o efeito, o Código Penal (CP), o Código de Processo
Penal (CPC) e leis conexas.
O proponente começa por recordar que o programa do XXII Governo Constitucional1
inclui entre os seus objetivos fundamentais o combate à corrupção, a fim de tornar a
ação do Estado mais transparente e justa e de promover a igualdade de tratamento
entre os cidadãos e o crescimento económico.
Dá conta de que, a 21 de fevereiro de 2020, foi constituída uma comissão para a
definição de uma estratégia nacional anticorrupção, cuja versão final foi aprovada a 18
de março de 2021, dando origem à Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-2024 2 .
Explica que, nesse âmbito, foram auscultadas a Ordem dos Advogados, a Ordem dos
Notários, a Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, a Associação
Transparência e Integridade, o Fórum Penal e o Observatório de Economia e Gestão da
Fraude e que a proposta de estratégia foi submetida a consulta pública até 20 de outubro
de 2020, tendo sido recebidos vários contributos e tendo o Ministério da Justiça
organizado uma conferência sobre os principais temas suscitados: a prevenção da
corrupção e os programas de cumprimento normativo; a dispensa de pena; os acordos
sobre a pena aplicável e a criminalização do enriquecimento ilícito.
Refere que a Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-2024 está na génese da iniciativa
sub judice, tendo esta como objetivo concretizar algumas das propostas contidas na
Estratégia, essencialmente no que se refere à garantia de uma aplicação mais eficaz e
uniforme dos mecanismos legais em matéria de repressão da corrupção, à melhoria do
tempo de resposta do sistema judicial e à adequação e efetividade da corrupção.

1

Disponível em https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/documento?i=programa-do-xxiigoverno-constitucional .
2 Disponível em https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/documento?i=estrategia-nacional-decombate-a-corrupcao-2020-2024 .
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Ao longo da exposição de motivos, o proponente assinala e explica as alterações
propostas, referindo que as mesmas estão em linha com as sete prioridades erigidas
pela Estratégia:
i)

Melhorar o conhecimento, a formação e as práticas institucionais em matéria
de transparência e integridade;

ii)

Prevenir e detetar os riscos de corrupção na ação pública;

iii) Comprometer o setor privado na prevenção, deteção e repressão da corrupção;
iv) Reforçar a articulação entre instituições públicas e privadas;
v)

Garantir uma aplicação mais eficaz e uniforme dos mecanismos legais em
matéria de repressão da corrupção, melhorar o tempo de resposta do sistema
judicial e assegurar a adequação e efetividade da punição;

vi) Produzir e divulgar periodicamente informação fiável sobre o fenómeno da
corrupção; e
vii) Cooperar no plano internacional no combate à corrupção.

Em concreto, o Governo apresenta, procurando tornar os regimes mais coerentes e
harmonizar o tecido legislativo, as seguintes propostas:
•

Extensão do prazo de 15 anos de prescrição do procedimento criminal,
previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 118.º do CP, aos crimes de prevaricação,
peculato, participação económica em negócio, abuso de poderes e violação de
segredo, previstos e punidos, respetivamente, pelos artigos 11.º, 20.º, 23.º/1,
26.º e 27.º da Lei n.º 34/87, de 16 de julho, na sua redação atual, aos crimes de
oferta ou recebimento indevido de vantagem, p. e p. pelos artigos 10.º-A e 12.º
da Lei n.º 50/2007, de 31 de agosto, aos crimes de corrupção passiva para a
prática de ato ilícito e corrupção ativa, p. e p. pelos artigos 36.º e 37.º do Código
de Justiça Militar, e ao crime de associação criminosa, p. e p. pelo artigo 299.º
do CP, quando a finalidade ou atividade da associação criminosa seja dirigida à
prática de um ou mais crimes relativamente aos quais se prevê excecionalmente
um prazo de 15 anos;
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•

Aditamento, à Lei n.º 34/94, de 29 de setembro, na sua redação atual, dos crimes
de recebimento ou oferta indevidos de vantagem ao elenco de crimes
relativamente aos quais compete ao Ministério Público e à Polícia Judiciária,
através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, realizar ações de
prevenção;

•

Uniformização dos regimes de dispensa e atenuação especial da pena em
matéria de corrupção de funcionários – artigo 374.º-B do CP; de corrupção de
titulares de cargos políticos ou altos cargos públicos – artigo 19.º-A da Lei n.º
34/87, de 16 de julho, na sua redação atual; de corrupção de agentes desportivos
– artigo 13.º da Lei n.º 50/2007, de 31 de agosto, na sua redação atual; e de
corrupção no comércio internacional e no setor privado – artigo 5.º Lei n.º
20/2008, de 21 de abril, na sua redação atual; deixando o regime da dispensa
de pena de ser aplicado com a mera omissão da prática do ato mercadejado,
exigindo-se sempre a colaboração do agente do crime, a qual passa a não estar
restringida pelo “prazo máximo de 30 dias após a prática do ato”,
nomeadamente:
-

prevendo um regime de dispensa de pena diferente para a corrupção
para ato ou omissão ilícitos: nas hipóteses de corrupção para ato ou
omissão ilícitos, a dispensa de pena só deve ser admissível se o ato ou
omissão contrário aos deveres do cargo não tiver ainda sido praticado;
nas restantes hipóteses, pode haver dispensa de pena mesmo que o ato
ou omissão não contrário aos deveres do cargo tenha sido praticado ou
tenha havido recebimento ou oferta indevidos de vantagem;

-

tornando obrigatória a dispensa de pena nos casos em que o agente
denuncie o crime com todos os seus contornos antes da instauração do
procedimento criminal;

-

prevendo a possibilidade de dispensa de pena do agente que colaborar
decisivamente para a descoberta da verdade durante a fase de inquérito
ou instrução, mesmo que não tenha denunciado o crime antes da
instauração do procedimento criminal, verificados os pressupostos das
alíneas a), b) e c) do n.º 1 do artigo 74.º do CP, explicando-se que se tais
pressupostos estiverem verificados, mesmo nos casos em que a
dispensa de pena é obrigatória, pode haver lugar ao arquivamento em
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caso de dispensa de pena, conforme previsto no artigo 280.º do Código
de Processo Penal; de contrário, é em julgamento que o arguido deve ser
dispensado de pena, sendo essa decisão judicial uma sentença
condenatória, de acordo com o n.º 3 do artigo 375.º do CPP;
-

abrangendo a dispensa de pena os crimes que, não sendo cometidos
contra bens eminentemente pessoais, sejam efeito dos crimes de
recebimento ou oferta indevidos de vantagem ou de corrupção, ou que
se tenham destinado a continuar ou a ocultar estes crimes ou as
vantagens dos mesmos provenientes, desde que o agente os tenha
denunciado ou tenha contribuído decisivamente para a sua descoberta.

•

Previsão da atenuação especial da pena se os arguidos colaborarem
ativamente na descoberta da verdade até ao encerramento da audiência de
julgamento em primeira instância, contribuindo de forma relevante para a prova
da sua responsabilidade ou para a prova da responsabilidade de outros;

•

Previsão da inclusão na acusação do Ministério Público conter as
circunstâncias relevantes para a atenuação especial da pena que deve ser
aplicada ao arguido ou para a dispensa da pena em que este deve ser
condenado;

•

Alargamento da aplicação do instituto da suspensão provisória do
processo ao crime de oferta indevida de vantagem, numa lógica de igualdade
de tratamento relativamente à corrupção ativa, tornando admissível o seu uso
na fase de instrução e clarificando que é oponível à arguida que seja pessoa
coletiva ou entidade equiparada a injunção de adotar e implementar programas
de cumprimento normativo adequados a prevenir a prática de crimes de
recebimento ou oferta indevidos de vantagem ou de corrupção;

•

Revisão do conceito de funcionário, constante do artigo 386.º do CP:
-

Consagrando como conceito base de funcionário o de empregado
público civil – aquele que tenha um vínculo de emprego público, por
tempo indeterminado ou a termo;

-

Incluindo o militar, o notário, o tradutor, o intérprete e o técnico que auxilie
o tribunal em inspeção judicial;

-

Abrangendo os titulares de cargos públicos não integrados no setor
empresarial, devido às molduras penais agravadas no que respeita aos
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crimes de recebimento indevido de vantagem e de corrupção, bem como
às obrigações declarativas constantes da Lei n.º 52/2019, de 31 de julho,
na sua redação atual;
-

Clarificando que só se entende por funcionários de entidades de utilidade
pública aqueles que desempenhem ou participem no desempenho de
função pública administrativa em pessoa coletiva de utilidade pública,
não bastante o mero exercício de funções; e

-

Reconhecendo de modo expresso a condição de funcionário àqueles que
desempenhem ou participem no desempenho de funções públicas em
associação pública;

•

Alteração do regime da pena acessória de proibição do exercício de
função, prevista no artigo 66.º do CP:
-

Estendendo o período máximo de duração da pena acessória de 5 para
10 anos;

-

Admitindo que a mesma seja aplicada a gerentes e administradores de
sociedade que adote qualquer um dos tipos previstos no Código das
Sociedades Comerciais (CSC), que cometam um crime de recebimento
ou oferta indevidos de vantagem ou de corrupção, previstos no CP ou em
legislação avulsa;

-

Admitindo que esta pena possa ser aplicada aos agentes dos crimes de
recebimento ou oferta indevidos de vantagem ou de corrupção cuja pena
tenha sido dispensada; e

-

Consagrando esta pena acessória na Lei n.º 34/87, de 16 de julho, na
sua redação atual;

•

Previsão

da

responsabilidade

de

pessoas

coletivas

e

entidades

equiparadas pela prática dos crimes de oferta indevida de vantagem e de
corrupção ativa face a titulares de cargos políticos, previstos na Lei n.º 34/87,
de 16 de julho, na sua redação atual, e alteração ao regime geral das penas
aplicáveis a pessoas coletivas e entidades equiparadas, constante dos
artigos 90.º-A e seguintes do CP, nomeadamente:
-

atribuindo relevância aos programas de cumprimento normativo,
promovendo o compromisso do setor privado na prevenção, deteção e
repressão da corrupção;
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-

clarificando o critério de aplicação de penas acessórias e a possibilidade
de este tipo de penas ser aplicado conjuntamente com uma pena de
substituição;

-

prevendo que a pessoa coletiva ou entidade equiparada possa ser
acompanhada por um representante judicial ao nível da pena de
substituição de vigilância judiciária, pelo prazo de um a cinco anos, de
modo que este controle a adoção ou implementação de programa de
cumprimento normativo adequado a prevenir a prática do crime cometido
e de crimes da mesma espécie; e

-

prevendo que a pena de injunção judiciária deve ser cumulável com as
penas acessórias de proibição de celebrar contratos e de privação do
direito a subsídios, subvenções ou incentivos;

•

Transferência da referência «titulares de altos cargos públicos» da Lei n.º
34/87, de 16 de julho, na sua redação atual, para o Código Penal, atenta o
disposto no artigo 117.º da Constituição da República Portuguesa (CRP) que
está na génese daquela Lei e a necessidade de afastar dúvidas jurídicas;

•

Uniformização do crime de participação económica p. e p. pelo artigo 23.º
da Lei n.º 34/87, de 16 de julho, na sua redação atual, com o ilícito p. e p. pelo
artigo 377.º do CP;

•

Alteração das regras relativas à conexão e separação dos processos,
previstas nos artigos 24.º, 30.º e 264.º do CPP;

•

Alterações ao nível da prova testemunhal, passando cada sujeito ou
interveniente processual a não poder indicar mais do que cinco testemunhas por
facto;

•

Consagração expressa da possibilidade de o tribunal, se entender
conveniente, realizar uma sessão ou audiência prévias, em fase de
instrução ou julgamento, respetivamente, e invertendo-se a regra de fixar a
data da audiência de julgamento antes da receção da contestação;

•

Consagração da possibilidade de formar acordo sobre a pena aplicável e
estabelecimento como impedimento do juiz apenas nos casos em que
frustração do acordo ocorre posteriormente à confissão dos factos pelo
arguido;
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•

Admissibilidade da redação das sentenças por crime ou crimes puníveis com
pena de prisão cujo limite máximo não seja superior a cinco anos de modo
semelhante ao previsto para as sentenças escritas em processo sumário;

•

Revisão das normas penais constantes do Código das Sociedades
Comerciais, corrigindo alguns dos seus erros e desarmonias sistemáticas, bem
como revendo as respetivas molduras sancionatórias, nomeadamente:
-

Adaptação dos artigos 511.º, 512.º e 513.º às atuais competências do
gerente e administrador da sociedade em matéria de amortização de
quotas ou ações;

-

Reversão da revogação tácita a que foi sujeito o artigo 523.º;

-

Estruturação das penas em um, dois ou três anos de prisão, mantendose como padrão orientador a pena aplicável ao crime de infidelidade –
prisão até 3 anos ou pena de multa – e o juízo de gravidade das condutas
formado pelo legislador originário; exceto no crime de perturbação de
assembleia social (516.º CSC) e no crime de participação fraudulenta em
assembleia

social (517.º

do

CSM),

cujas penas se referem,

respetivamente às penas do crime de coação, p. e p. pelo artigo 154.º do
CP, e do crime de uso de documento de identificação ou de viagem
alheio, p. e p. pelo artigo 261.º do CP;
-

Eliminação da figura da multa complementar;

-

Incriminação da apresentação de contas adulteradas ou fraudulentas,
através do novo artigo 519.º-A; e

-

Revisão dos princípios comuns constantes do artigo 517.º.

Por conseguinte, são alterados os seguintes diplomas:
•

Crimes de responsabilidade dos titulares de cargos políticos (versão
consolidada) - Lei n.º 34/87, de 16 de julho, alterada pelas Leis n.os 108/2001, de
28 de novembro, 30/2008, de 10 de julho, 41/2010, de 3 de setembro, 4/2011,
de 16 de fevereiro, 4/2013, de 14 de janeiro (Declaração de Retificação n.º
5/2013, de 25 de janeiro), e 30/2015, de 22 de abril [cfr. Quadro Comparativo I,
em anexo];
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•

Medidas de combate à corrupção e criminalidade económica e financeira (versão
consolidada3) - Lei n.º 36/94, de 29 de setembro, alterada pelas Leis n. os 90/99,
de 10 de julho, 101/2001, de 25 de agosto, 5/2002, de 11 de janeiro, e 32/2010,
de 2 de setembro [cfr. Quadro Comparativo II, em anexo];

•

Regime de responsabilidade penal por comportamentos suscetíveis de afetar a
verdade, a lealdade e a correção da competição e do seu resultado na atividade
desportiva (versão consolidada) - Lei n.º 50/2007, de 31 de agosto, alterada
pelas Leis n. os 30/2015, de 22 de abril, e 13/2017, de 2 de maio [cfr. Quadro
Comparativo III, em anexo];

•

Novo regime penal de corrupção no comércio internacional e no sector privado
(versão consolidada) - Lei n.º 20/2008, de 21 de abril, alterada pelas Leis n. os
30/2015, de 22 de abril, e 58/2020, de 31 de agosto [cfr. Quadro Comparativo
IV, em anexo];

•

Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro [cfr.
Quadro Comparativo V, em anexo];

•

Código das Sociedades Comerciais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 262/86, de 2
de setembro [cfr. Quadro Comparativo VI, em anexo];

•

Código de Processo Penal, aprovado pelo Decreto-Lei

•

n.º 78/87, de 17 de fevereiro [cfr. Quadro Comparativo VII, em anexo

A Proposta de Lei em apreço contém quinze artigos preambulares e um anexo: o
primeiro definidor do respetivo objeto; o segundo alterando a Lei n.º 34/87, de 16 de
julho, na sua redação atual; o terceiro introduzindo aditamentos à Lei n.º 34/87, de 16
de julho, na sua redação atual; o quarto alterando a Lei n.º 36/94, de 29 de setembro,
na sua redação atual; o quinto alterando a Lei n.º 50/2007, de 31 de agosto, na sua
redação atual; o sexto alterando a Lei n.º 20/2008, de 21 de abril, na sua redação atual;
o sétimo alterando o Código Penal, na sua redação atual; o oitavo alterando ao Código
das Sociedades Comerciais, na sua redação atual; o nono introduzindo um aditamento
ao Código das Sociedades Comerciais, na sua redação atual; o décimo alterando ao
Código de Processo Penal, na sua redação atual; o décimo primeiro introduzindo
aditamentos ao Código de Processo Penal, na sua redação atual; o décimo segundo

3

Diploma consolidado retirado da base de dados da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.
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introduzindo alterações sistemáticas à Lei n.º 34/87, de 16 de julho e à Lei n.º 20/2008,
de 21 de abril, nas suas redações atuais e com as alterações propostas; o décimo
terceiro contendo uma norma revogatória; o décimo quarto determinado a
republicação Lei n.º 34/87, de 16 de julho, com a redação introduzida pela iniciativa, a
qual é consta em anexo; e o décimo quinto determinando o início de vigência da lei a
aprovar 90 dias após a sua publicação.

•

Enquadramento jurídico nacional

Ao longo dos últimos anos, a Assembleia da República tem aprovado vários diplomas
que visam a promoção e o reforço das medidas destinadas a prevenir e a combater a
corrupção de forma progressivamente mais eficaz e transparente.

De entre o vasto conjunto de diplomas aprovados, importa destacar a aprovação da
Proposta de Resolução n.º 48/X4, apresentada pelo Governo em 14 de março de 2007,
proposta que veio consagrar no ordenamento jurídico português, a Convenção das
Nações Unidas contra a Corrupção, e que deu origem à Resolução da Assembleia da
República n.º 47/2007, de 21 de setembro5,6. Segundo o preâmbulo, a celebração da
referida Convenção teve por base, designadamente, «a gravidade dos problemas e das
ameaças que a corrupção coloca à estabilidade e segurança das sociedades, na medida
em que mina as instituições e os valores da democracia, os valores éticos e a justiça e
na medida em que compromete o desenvolvimento sustentável e o Estado de direito»;
«as ligações existentes entre a corrupção e outras formas de criminalidade»; e os
«casos de corrupção que envolvem quantidades consideráveis de ativos, podendo
representar uma parte substancial dos recursos dos Estados, e que ameaçam a
estabilidade política e o desenvolvimento sustentável desses Estados». Assim sendo,
apresenta como objeto «promover e reforçar as medidas que visam prevenir e combater

4

Todos os trabalhos preparatórios e informação parlamentar complementar podem ser consultados no sítio
na Internet do Parlamento.
5 Na mesma data foi também publicado o Decreto do Presidente da República n.º 97/2007, de 21 de
setembro, que ratificou a Convenção contra a Corrupção, adotada pela Assembleia Geral das Nações
Unidas em 31 de outubro de 2003, aprovada pela Resolução da Assembleia da República n.º 47/2007, em
19 de julho de 2007, com declarações.
6 Diploma consolidado retirado do sítio na Internet do Diário da República Eletrónico. Todas as referências
legislativas são feitas para o portal oficial do Diário da República Eletrónico, salvo indicação em contrário.
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de forma mais eficaz a corrupção; promover, facilitar e apoiar a cooperação internacional
e a assistência técnica em matéria de prevenção e de luta contra a corrupção, incluindo
a recuperação de ativos; e promover a integridade, a responsabilidade e a boa gestão
dos assuntos e bens públicos» (artigo 1.º). Estabelece, ainda, no n.º 1 do artigo 3.º que
a Convenção se aplica, em conformidade com as suas disposições, «à prevenção, à
investigação e à repressão da corrupção, bem como ao congelamento, à apreensão, à
perda e à restituição do produto das infrações». «Cada Estado Parte deverá, em
conformidade com os princípios fundamentais do seu sistema jurídico, desenvolver e
implementar ou manter políticas de prevenção e de luta contra a corrupção, eficazes e
coordenadas, que promovam a participação da sociedade e reflitam os princípios do
Estado de direito, da boa gestão dos assuntos e bens públicos, da integridade, da
transparência e da responsabilidade» (n.º 1 do artigo 5.º) adotando medidas legislativas
e outras que se revelem necessárias para classificar como infrações penais, quando
praticadas intencionalmente (artigo15.º), medidas estas que devem abranger quer o
setor público, quer o setor privado.

Na XI Legislatura foi publicada a Resolução da Assembleia da República n.º 1/2010, de
5 de janeiro

7

, que aprovou a constituição da Comissão Eventual para o

Acompanhamento Político do Fenómeno da Corrupção e para a Análise Integrada de
Soluções com Vista ao seu Combate. A Comissão apresentou o respetivo Relatório
Final em julho de 2010, tendo procedido à audição de diversas personalidades e
entidades institucionais, estando disponíveis em ata as correspondentes intervenções.

Na sequência da atividade da mencionada Comissão Eventual foi aprovada a Resolução
da Assembleia da República n.º 91/2010, de 10 de agosto8, que Recomenda ao Governo
a tomada de medidas destinadas ao reforço da prevenção e do combate à corrupção,
recomendação esta que foi aprovada por unanimidade na Assembleia da República. No
mesmo ano e em conexão com a matéria da presente iniciativa, foi também publicada
a Lei n.º 32/2010, de 1 de março9, diploma que alterou o Código Penal, e que consagrou
no artigo 372.º, o crime de recebimento indevido de vantagem.

7

Vd. trabalhos preparatórios.
Vd. trabalhos preparatórios.
9 Vd. trabalhos preparatórios.
8

Proposta de Lei n.º 90/XIV/2.ª (GOV)
Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª)

11

NOTA TÉCNICA

________________________________________________________
Já na XII Legislatura foi aprovada a Resolução da Assembleia da República n.º 62/2016,
de 15 de abril10, que constituiu a Comissão Eventual para o Reforço da Transparência
no Exercício de Funções Públicas (CERTEFP)11, cujo objeto foi a recolha de contributos
e a análise e sistematização de medidas jurídicas e políticas orientadas para o reforço
da qualidade da Democracia, incidindo sobre a legislação aplicável aos titulares de
cargos públicos.

Como resultado da atividade da CERTEFP foi aprovada a Lei n.º 60/2019, de 13 de
agosto12, que veio alterar o artigo 27.º-A do Estatuto dos Deputados, aprovado pela Lei
n.º 7/93, de 1 de março, e que criou a Comissão Parlamentar de Transparência e
Estatuto dos Deputados, comissão esta autónoma em relação às demais comissões
parlamentares permanentes. Foram também publicadas, a Lei n.º 52/2019, de 31 de
julho13, que aprovou o regime do exercício de funções por titulares de cargos políticos e
altos cargos públicos, a Lei Orgânica n.º 4/2019, de 13 de setembro, que aprovou, em
anexo, o Estatuto da Entidade para a Transparência e, ainda, a Lei n.º 78/2019, de 2 de
setembro14, que estabeleceu regras transversais às nomeações para os gabinetes de
apoio aos titulares de cargos políticos, dirigentes da Administração Pública e gestores
públicos. Estes diplomas introduziram alterações, nomeadamente, na parte respeitante
ao regime de incompatibilidades, obrigações declarativas, registo de interesses e
respetivo regime sancionatório, e na matéria relativa a intervenção em determinados
procedimentos administrativos e de contratação e desempenho de determinadas
funções durante e após o exercício dos respetivos cargos. Importa também mencionar
a Resolução da Assembleia da República n.º 210/2019, de 20 de setembro 15 , que
aprovou o Código de Conduta dos Deputados à Assembleia da República.

10

Vd. trabalhos preparatórios.
Na página da CERTEFP, que encerrou a sua atividade em 30 de setembro de 2019, pode ser encontrada
diversa informação sobre a matéria objeto da presente iniciativa.
12 Vd. trabalhos preparatórios.
13 A Lei n.º 52/2019, de 31 de julho, foi alterada pela Lei n.º 69/2020, de 9 de novembro, com o objetivo de
proceder à harmonização do conteúdo da declaração única de rendimentos, património, interesses,
incompatibilidades e impedimentos, com o formulário constante do respetivo anexo.
14 Vd. trabalhos preparatórios.
15 Vd. trabalhos preparatórios.
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De acordo com a exposição de motivos da presente iniciativa «o programa do XXII
Governo Constitucional16 prevê como um dos seus objetivos fundamentais travar um
combate à corrupção, a fim de tornar a ação do Estado mais transparente e justa e de
promover a igualdade de tratamento entre os cidadãos e o crescimento económico».
Efetivamente, no capítulo «Melhorar a qualidade da democracia» pode ler-se que
«conscientes do efeito corrosivo que a corrupção provoca no Estado de Direito, capaz
de minar a confiança dos cidadãos nas suas instituições, sabemos ser imperioso travar
este fenómeno». Por isso, impõe-se «um esforço determinado e contínuo de combate à
corrupção, em múltiplas frentes, abrangendo tanto o setor público como o setor privado.
Sobretudo, é preciso agir a montante, prevenindo os contextos geradores de corrupção,
designadamente eliminando os bloqueios ou entraves burocráticos onde germinam as
sementes da corrupção. Temos de capacitar o sistema com uma compreensão completa
do fenómeno, reunindo dados que permitam definir indicadores de risco, corrigir más
práticas e concentrar a investigação, de forma inteligente e seletiva, nos principais focos
de incidência da corrupção».

Com esse fim, foi criado por despacho dos membros do Governo das áreas das finanças
e da justiça, de 21 de fevereiro de 2020, um grupo de trabalho para a definição de uma
estratégia anticorrupção nacional, global e integrada, que compreendesse os momentos
da prevenção, da deteção e da repressão do fenómeno corruptivo,17. Este grupo de
trabalho funcionou na dependência direta da Ministra da Justiça, tendo sido dirigido por
uma académica e integrando magistrados, investigadores da Polícia Judiciária,
representantes do Conselho de Prevenção da Corrupção, o inspetor-geral dos Serviços
de Justiça e técnicos do Ministério da Justiça (do Gabinete Ministerial e da DireçãoGeral de Política de Justiça). O resultado da sua atividade foi apresentado em 17 de
julho de 2020, tendo sido elaborada, pelo Ministério da Justiça, a versão inicial da
Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-2024, a qual foi aprovada em Conselho de
Ministros, no dia 3 de setembro de 2020. Após um período de consulta pública18 que
terminou no dia 20 de outubro de 2020, foi publicada a Resolução do Conselho de

16

https://www.portugal.gov.pt/downloadficheiros/ficheiro.aspx?v=%3d%3dBAAAAB%2bLCAAAAAAABACzsDA1AQB5jSa9BAAAAA%3d%3d
17 Informação constante da página referente às Perguntas frequentes sobre a Estratégia Nacional de
Combate à Corrupção.
18 https://www.consultalex.gov.pt/ConsultaPublica_Detail.aspx?Consulta_Id=162
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Ministros n.º 37/2021, de 6 de abril, que aprovou a Estratégia Nacional Anticorrupção
2020-2024. Esta apresenta, nomeadamente, como uma das prioridades «melhorar o
conhecimento, a formação e as práticas institucionais em matéria de transparência e
integridade», cumprindo destacar, o reforço «transparência e da dimensão de
integridade no exercício da atividade política e de altos cargos públicos».

A génese da presente iniciativa legislativa é, por conseguinte, a Estratégia Nacional
Anticorrupção 2020-2024, e o seu objetivo é o de concretizar algumas das propostas aí
apresentadas, essencialmente no que se refere à garantia de uma aplicação mais eficaz
e uniforme dos mecanismos legais em matéria de repressão da corrupção, à melhoria
do tempo de resposta do sistema judicial e à adequação e efetividade da punição,
alterando, para o efeito, os seguintes diplomas:
•

Crimes de responsabilidade dos titulares de cargos políticos (versão
consolidada) - Lei n.º 34/87, de 16 de julho, alterada pelas Leis n.ºs 108/2001,
de 28 de novembro, 30/2008, de 10 de julho, 41/2010, de 3 de setembro, 4/2011,
de 16 de fevereiro, 4/2013, de 14 de janeiro (Declaração de Retificação n.º
5/2013, de 25 de janeiro), e 30/2015, de 22 de abril;

•

Medidas de combate à corrupção e criminalidade económica e financeira (versão
consolidada19) - Lei n.º 36/94, de 29 de setembro, alterada pelas Leis n.ºs 90/99,
de 10 de julho, 101/2001, de 25 de agosto, 5/2002, de 11 de janeiro, e 32/2010,
de 2 de setembro;

•

Regime de responsabilidade penal por comportamentos suscetíveis de afetar a
verdade, a lealdade e a correção da competição e do seu resultado na atividade
desportiva (versão consolidada) - Lei n.º 50/2007, de 31 de agosto, alterada
pelas Leis n.ºs 30/2015, de 22 de abril, e 13/2017, de 2 de maio;

•

Novo regime penal de corrupção no comércio internacional e no sector privado
(versão consolidada) - Lei n.º 20/2008, de 21 de abril, alterada pelas Leis n.ºs
30/2015, de 22 de abril, e 58/2020, de 31 de agosto;

•

Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro;

•

Código das Sociedades Comerciais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 262/86, de 2
de setembro;

19

Diploma consolidado retirado da base de dados da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.
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•

Código de Processo Penal, aprovado pelo Decreto Lei n.º 78/87, de 17 de
fevereiro.

Como informação complementar e enquanto informação conexa cumpre mencionar que
pela Lei n.º 54/2008, de 4 de setembro, foi criado o Conselho de Prevenção da
Corrupção20, entidade administrativa independente que funciona junto do Tribunal de
Contas e que tem como fim desenvolver, nos termos da lei, uma atividade de âmbito
nacional no domínio da prevenção da corrupção e infrações conexas. O Conselho não
é, pois, um órgão de investigação criminal, a qual compete a outros órgãos e instituições
do Estado, em especial, ao Ministério Público.
Importa ainda referir que foi divulgado em 30 de março de 202121, o Relatório Anual de
Segurança Interna22 de 2020, que inclui dados sobre corrupção e criminalidade conexa.
E, no dia 28 de abril de 2021, foi lançado o portal Mais Transparência 23 , portal de
informação sobre vários temas de gestão dos recursos públicos do Estado Português,
que visa apresentar dados da Administração Pública de forma simples e acessível por
forma a reforçar o escrutínio e a estimular a cidadania.

Recentemente, em 12 de abril de 2021 foi publicado o Segundo Relatório Intercalar de
Conformidade24 realizado no âmbito do IV Ciclo de Avaliações Mútuas, sobre o tema da
prevenção da corrupção nos membros dos Parlamentos, Juízes e Magistrados do
Ministério Público, da autoria do Grupo de Estados contra a Corrupção25 (GRECO), do
Conselho da Europa.
Por último, importa indicar que no sítio da Direção Geral da Política de Justiça26 pode
ser consultada diversa informação relacionada com o fenómeno da corrupção,

20

https://www.cpc.tcontas.pt/index.html
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/documento?i=relatorio-anual-de-seguranca-interna2021
22 https://www.portugal.gov.pt/downloadficheiros/ficheiro.aspx?v=%3d%3dBQAAAB%2bLCAAAAAAABAAzNDQ1NAUABR26oAUAAAA%3d
23 https://transparencia.gov.pt/
24 https://rm.coe.int/quarto-ciclo-de-avaliacao-prevencao-da-corrupcao-em-relacao-adeputado/1680a21607
25 https://www.coe.int/en/web/greco/
26 https://dgpj.justica.gov.pt/
21
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cumprindo destacar a disponibilização do dossiê temático Prevenir e combater a
corrupção27, e a divulgação de estatísticas28 nesta matéria.

II.

Enquadramento parlamentar
•

Iniciativas pendentes (iniciativas legislativas e petições)

Consultada a base de dados da Atividade Parlamentar (AP), verificou-se que, sobre
matéria conexa – combate à corrupção e criminalidade organizada -, se encontram
pendentes as seguintes iniciativas legislativas (mas não petições):
➢

Proposta de Lei n.º 89/XIV/2.ª (GOV)

29

- Transpõe a Diretiva (UE) n.º

2019/1153, relativa à utilização de informações financeiras e de outro tipo para
efeitos de prevenção, deteção, investigação ou repressão de infrações penais;
➢

Proposta de Lei n.º 91/XIV/2.ª (GOV) - Transpõe a Diretiva (UE) 2019/1937,

relativa à proteção das pessoas que denunciam violações do direito da União;
➢

Projeto de Lei n.º 564/XIV/2.ª (CH) - Agravamento das molduras penais

mínimas e máximas previstas, face aos crimes de corrupção passiva e ativa.
➢

Projeto de Lei n.º 798/XIV/2.ª (PCP) - Criminalização do enriquecimento

injustificado (52.ª alteração ao Código Penal aprovado pelo Decreto-Lei n.º
48/95, de 15 de março e 7.ª alteração à Lei n.º 34/87, de 16 de julho);
➢

Projeto de Lei n.º 805/XIV/2.ª (BE) - Cria o crime de enriquecimento

injustificado e ocultação de riqueza (2.ª alteração ao regime do exercício de
funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos);
➢

Projeto de Lei n.º 807/XIV/2.ª (CH) - Altera o código penal e cria o artigo

335.º-A, definindo o crime de enriquecimento ilícito ou injustificado, clarificando
os seus pressupostos objetivos e subjetivos de aplicação, bem como a moldura
penal aplicável, distinguindo ainda consoante o agente seja ou não titular de
cargo político; e

27

https://dgpj.justica.gov.pt/Documentos/Prevenir-e-combater-a-corrupcao/O-que-e-a-corrupcao
https://estatisticas.justica.gov.pt/sites/siej/pt-pt/Paginas/Corrupcao.aspx
29
Ligação para a proposta de lei retirada do sítio na Internet da Assembleia da República
(https://www.parlamento.pt/ ). Salvo indicação em contrário, todas as ligações para iniciativas pendentes ou
antecedentes parlamentares são feitas para o sítio na Internet da Assembleia da República.
28
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➢

Projeto de Lei n.º 816/XIV/2.ª (PS) - Segunda alteração à Lei n.º 52/2019,

de 31 de julho, procedendo ao alargamento das obrigações declarativas e à
densificação do crime de ocultação de enriquecimento.
•

Antecedentes parlamentares (iniciativas legislativas e petições)

Na atual Legislatura, sobre a mesma matéria, foi apresentada a Petição n.º 13/XIV/1.ª Pela adoção de uma Estratégia Nacional Contra a Corrupção, cuja apreciação se
encontra concluída, tendo motivado a propositura das seguintes iniciativas:
➢ Projeto de Resolução n.º 546/XIV/1.ª (IL) - Pela eficaz proteção dos
denunciantes, que deu origem à Resolução n.º 21/2021, de 1 de fevereiro, na
qual se recomenda ao Governo que elabore propostas para a eficaz proteção
dos denunciantes; e
➢ Projeto de Resolução n.º 550/XIV/1.ª (PAN) - Recomenda ao Governo que
apresente e submeta à aprovação da Assembleia da República a Estratégia
Nacional de Combate à Corrupção 2020-2024, que deu origem à Resolução da
Assembleia da República n.º 20/2021, de 1 de fevereiro, que recomenda ao
Governo que apresente e submeta à aprovação da Assembleia da República a
Estratégia Nacional de Combate à Corrupção 2020 -2024.

Foram também apresentados pelo DURP da Iniciativa Liberal os Projetos de Resolução
n.os 544/XIV/1.ª (IL) - Medidas judiciais de combate à corrupção, entretanto retirado, e
545/XIV/1.ª (IL) - Pela prevenção de riscos de corrupção durante a pandemia, o qual
deu origem à Resolução da Assembleia da República n.º 4/2021, de 25 de janeiro,
Recomenda ao Governo a prevenção de riscos de corrupção durante a pandemia.

Da anterior Legislatura, recorde-se o debate do Projeto de Lei n.º 365/XIII/2.ª (CDS-PP)
- Procede à segunda alteração à Lei n.º 50/2007, de 31 de agosto, alterada pela Lei n.º
30/2015, de 22 de abril, consagrando medidas legislativas que visam reforçar a eficácia
do combate à corrupção desportiva, o qual deu origem à Lei n.º 13/2017, de 02 de maio
- Segunda alteração ao regime de responsabilidade penal por comportamentos
suscetíveis de afetar a verdade, a lealdade e a correção da competição e do seu
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30

resultado na atividade desportiva e primeira alteração aos regimes jurídicos dos jogos

e apostas online31 e da exploração e prática das apostas desportivas à cota de base
territorial32.
Na mesma Legislatura, foram objeto de apreciação as seguintes petições:
•

Petição n.º 593/XIII/4.º - Solicitam alterações legislativas com vista ao combate
à corrupção;

•

Petição n.º 176/XIII/1.ª - Autonomização dos princípios gerais da transparência
e anticorrupção como garante da efetivação de direitos e liberdades
fundamentais; e

•

Petição n.º 145/XIII/1.ª - Pretende que o Regimento da Assembleia da República
seja alterado e criada legislação que responsabilize políticos e administração
pública direta e indireta na tomada de posse ou assinatura de contrato público
para evitar casos de corrupção, tornando obrigatória a assinatura de uma
declaração oficial de compromisso de honra para zelar, em primeiro lugar, pelo
Estado e pela Pátria.

Por sua vez – e conforme já mencionado supra - na XI Legislatura, foi constituída,
através da Resolução da Assembleia da República n.º 1/2010, de 5 de janeiro, uma
comissão eventual para o acompanhamento político do fenómeno da corrupção e para
a análise integrada de soluções com vista ao seu combate e foram ainda aprovadas a
Resolução da Assembleia da República n.º 18/2010 e a Resolução da Assembleia da
República n.º 91/2010, ambas recomendando ao Governo a adoção de medidas de
combate à corrupção. Apreciaram-se também os Projetos de Lei n.os 90/XI/1.ª (PSD),
108/XI/1.ª (CDS-PP), 217/XI/1.ª (PS), 220/XI/1.ª (PS) e 135/XI/1.ª (BE), que deram
origem à Lei n.º 32/2010, de 2 de setembro, a qual procedeu à 25.ª alteração ao Código
Penal, introduzindo, entre outras, alterações ao tipo do crime de recebimento indevido
de vantagens, previsto e punido pelo artigo 372.º, e ao tipo do crime de corrupção
passiva, previsto e punido pelo artigo 373.º, e aditando os crimes de violação de regras

30

O Regime de responsabilidade penal por comportamentos suscetíveis de afetar a verdade, a lealdade e a correção da
competição e do seu resultado na atividade desportiva foi estabelecido na Lei n.º 50/2007, 31 de agosto, tendo sido
aprovado por unanimidade na Legislatura X.
31 Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 66/2015, de 29 de abril.
32 Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 67/2015, de 29 de abril.
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urbanísticas, no artigo 278.º-A, e de violação de regras urbanísticas por funcionário, no
artigo 382.º.

III.

Apreciação dos requisitos formais
•

Conformidade com os requisitos constitucionais, regimentais e formais

A presente iniciativa é apresentada pelo Governo, no âmbito do seu poder de iniciativa
e da sua competência política, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 167.º
e na alínea d) do n.º 1 do artigo 197.º da Constituição33 e no n.º 1 do artigo 119.º do
Regimento da Assembleia da República (Regimento), que consagram o poder de
iniciativa da lei.
Toma a forma de proposta de lei, nos termos do n.º 2 do artigo 119.º do Regimento,
encontra-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,
mostrando-se, assim, conforme com o disposto no n.º 1 do artigo 124.º do Regimento.
De igual modo, observa os requisitos formais relativos às propostas de lei, constantes
do n.º 2 do artigo 124.º do Regimento.
O n.º 3 do artigo 124.º do Regimento prevê que as propostas de lei devem ser
acompanhadas dos estudos, documentos e pareceres que as tenham fundamentado.
Em idêntico sentido dispõe o Decreto-Lei n.º 274/2009, de 2 de outubro34, que regula o
procedimento de consulta de entidades, públicas e privadas, realizado pelo Governo.
O Governo não juntou, todavia, quaisquer estudos, documentos ou pareceres que
tenham fundamentado a apresentação da proposta de lei.
A proposta de lei respeita os limites à admissão das iniciativas, previstos no n.º 1 do
artigo 120.º do Regimento, uma vez que parece não infringir a Constituição ou os

33

As ligações para a Constituição e para o Regimento são feitas para o portal oficial da Assembleia da
República.
34
Diploma consolidado disponível no portal oficial do Diário da República Eletrónico
(https://dre.pt/application/file/491041).
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princípios nela consignados e define concretamente o sentido das modificações a
introduzir na ordem legislativa.
A presente iniciativa é subscrita pelo Primeiro-Ministro, pela Ministra da Justiça e pelo
Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, mencionando ter sido aprovada em
Conselho de Ministros no dia 29 de abril de 2021, conforme o disposto no n.º 2 do artigo
123.º do Regimento.
A matéria sobre a qual versa a proposta de lei enquadra-se, por força do disposto na
alínea c) do artigo 165.º da Constituição, no âmbito da reserva relativa de competência
legislativa da Assembleia da República.
A proposta de lei em apreciação deu entrada em 5 de maio de 2021 e foi admitida em 6
de maio, data em que, por despacho de S. Ex.ª o Presidente da Assembleia da
República, baixou, na generalidade, à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos,
Liberdades e Garantias (1.ª), com conexão com a Comissão de Transparência e
Estatuto dos Deputados (14.ª). Foi anunciada na sessão plenária de 12 de maio.

•

Verificação do cumprimento da lei formulário

A lei formulário35 estabelece um conjunto de normas sobre a publicação, identificação e
formulário dos diplomas que são relevantes em caso de aprovação da presente
iniciativa, pelo que deverá ser tida em conta no decurso do processo da especialidade
na Comissão ou aquando da redação final.
Desde logo cumpre referir que a iniciativa sub judice contém uma exposição de motivos
e obedece ao formulário das propostas de lei, apresentando sucessivamente, após o
articulado, a data de aprovação em Conselho de Ministros (29 de abril de 2021) e as
assinaturas do Primeiro-Ministro, da Ministra da Justiça e do Secretário de Estado dos
Assuntos Parlamentares, em conformidade com o disposto no artigo 13.º da lei
formulário.
A proposta de lei, que “Altera o Código Penal, o Código de Processo Penal e leis
conexas, implementando medidas previstas na Estratégia Nacional Anticorrupção”, tem

35

A Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, alterada e republicada pela Lei n.º 43/2014, de 11 de julho, que
estabelece um conjunto de normas sobre a publicação, a identificação e o formulário dos diplomas.
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um título que traduz sinteticamente o seu objeto, observando o disposto no n.º 2 do
artigo 7.º da lei formulário.
O título da iniciativa procura ainda observar as regras de legística formal relativas à
redação dos títulos, as quais recomendam que, por questões informativas e no sentido
de tornar clara a matéria objeto do ato normativo, «o título de um acto de alteração deve
identificar o diploma alterado» 36 . Uma vez que a iniciativa altera sete diplomas, a
identificação de todos eles no título torná-lo-ia demasiado extenso, comprometendo a
leitura e clareza, bem como o seu caráter desejavelmente sintético. Assim, o proponente
apresenta um título que transmite um mínimo de informação sobre o conteúdo da
iniciativa - sendo que essa informação se encontra devidamente detalhada no artigo 1.º,
relativo ao objeto -, especificando apenas as alterações ao Código Penal e ao Código
de Processo Penal e fazendo menção a que são ainda alteradas «leis conexas».
Em caso de aprovação, sugere-se o seguinte aperfeiçoamento do título, no sentido de
ser indicado em primeiro lugar o âmbito material da iniciativa:
«Aprova medidas previstas na Estratégia Nacional Anticorrupção, alterando o Código
Penal, o Código de Processo Penal e leis conexas».
O n.º 1 do artigo 6.º da lei formulário dispõe que “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”.
No sentido de dar cumprimento a esta disposição, a iniciativa refere, no artigo 1.º, os
sete diplomas alterados, indicando o respetivo número de ordem da alteração e, exceto
no que se refere aos códigos, os diplomas que lhes introduziram alterações anteriores.
Há que ter em conta, contudo, que a lei formulário foi aprovada e publicada num contexto
de ausência de um Diário da República Eletrónico, sendo que, neste momento, o mesmo
é acessível universal e gratuitamente. Assim, relativamente aos três códigos alterados
– o Código Penal, o Código das Sociedades Comerciais e o Código de Processo Penal

36

DUARTE, David [et al.]- Legistica: perspectivas sobre a concepção e redacção de actos normativos.
Coimbra : Almedina, 2002. P. 201, 203 e 205
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–, por motivos de segurança jurídica, parece-nos mais seguro e eficaz não indicar o
número de ordem da alteração, atendendo ao elevado número de alterações sofridas.
Cabe ainda mencionar que, de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 3 do artigo 6.º
da lei formulário, deve proceder-se à republicação integral dos diplomas que revistam a
forma de lei, em anexo, sempre que “Existam mais de três alterações ao ato legislativo
em vigor, salvo se se tratar de alterações a Códigos”. No caso em apreço, a iniciativa
contempla, no artigo 14.º, a republicação em anexo da Lei n.º 34/87, de 16 de julho.
Refira-se, por fim, que, em caso de aprovação, a presente iniciativa toma a forma de lei,
nos termos do n.º 3 do artigo 166.º da Constituição, pelo que deve ser objeto de
publicação na 1.ª série do Diário da República, em conformidade com o disposto na
alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º da lei formulário.
No que respeita ao início de vigência, o artigo 15.º da proposta de lei estabelece que a

entrada em vigor ocorrerá 90 dias após a publicação, mostrando-se assim conforme
com o previsto no n.º 1 do artigo 2.º da lei formulário, segundo o qual os atos legislativos
“entram em vigor no dia neles fixado, não podendo, em caso algum, o início de vigência
verificar-se no próprio dia da publicação”.
Nesta fase do processo legislativo, a iniciativa em apreço não nos suscita outras
questões em face da lei formulário.

IV.

Análise de direito comparado
•

Enquadramento no plano da União Europeia

O Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia37, prevê no seu artigo 83.º que o
Parlamento Europeu e o Conselho, por meio de diretivas adotadas de acordo com o
processo legislativo ordinário, podem estabelecer regras mínimas relativas à definição
das infrações penais e das sanções em domínios de criminalidade particularmente grave
com dimensão transfronteiriça (…). São os seguintes os domínios de criminalidade em

37

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:12016E083
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causa: terrorismo, tráfico de seres humanos e exploração sexual de mulheres e
crianças, tráfico de droga e de armas, branqueamento de capitais, corrupção.
A União Europeia tem vindo a adotar vários mecanismos no combate à corrupção, como
a Convenção estabelecida com base no n.º 2, alínea c), do artigo K.3 do Tratado da
União Europeia relativa à luta contra a corrupção em que estejam implicados
funcionários das Comunidades Europeias ou dos Estados-Membros da União
Europeia 38 , onde, a União, a respeito dos crimes de corrupção ativa e corrupção
passiva, permitia que os Estados-Membros adotassem as medidas necessárias para
que esses comportamentos, bem como a cumplicidade ou a instigação, fossem
passíveis de sanções penais efetivas, proporcionais e dissuasoras, incluindo, pelo
menos nos casos mais graves, penas privativas da liberdade que possam determinar a
extradição.
Em 2003, a União Europeia adotou a Decisão-Quadro 2003/568/JAI, relativa ao
combate à corrupção no sector privado, criminalizando-a na sua vertente ativa (subornar
uma pessoa a fim de essa pessoa praticar ilicitamente atos no exercício das suas
funções) e passiva (aceitar um suborno). A Decisão estipulou igualmente que, não só
as pessoas singulares, tais como os trabalhadores, mas também as pessoas coletivas,
tais como as empresas, podiam ser consideradas responsáveis por infrações que
envolvam corrupção, determinando que a medida da sanção penal aplicável, efetiva,
proporcional e dissuasiva, se fixasse em pena de prisão entre 1 e 3 anos (artigo 5.º).
Um outro ato legislativo adotado pela UE no combate à corrupção foi a Decisão
2008/801/CE do Conselho, sobre a celebração, em nome da Comunidade Europeia, da
Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção39, onde se estipulam medidas de
prevenção, investigação e instrução judicial da corrupção, maxime por via do
congelamento, da apreensão, da perda e da restituição dos produtos do crime, incluindo
regras destinadas a prevenir e combater o branqueamento de capitais, bem como
normas relativas à contabilidade no setor privado e à transparência e à igualdade de
acesso de todos os candidatos a contratos públicos de obras, fornecimento e serviços.

38
39

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A41997A0625%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32008D0801
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Em 2011, a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao
Comité Económico e Social Europeu Luta contra a corrupção na UE (COM/2011/0308
final 40 ) 41 , exortava os países da UE a recorrerem aos instrumentos existentes para
combater a corrupção, tais como a Convenção das Nações Unidas contra a
Corrupção 42 e a Convenção Civil sobre a Corrupção do Conselho da Europa 43 bem
como instava os países da UE a incorporarem devidamente a legislação da UE relativa
à corrupção no respetivo direito nacional.
Com o intuito de diminuir a disparidade e a desigualdade de estratégias em matéria de
luta contra a corrupção entre os Estados-Membros, a União Europeia empenhou-se em
promover a coerência das políticas e das ações levadas a cabo pelos Estados-Membros
no domínio da luta contra a corrupção, adotando as seguintes linhas de ação:
•

criação de um novo mecanismo de Elaboração de Relatórios Anticorrupção da
UE, para controlar e avaliar os esforços envidados pelos Estados-Membros em
matéria de luta contra a corrupção, tendo sido publicado, em 2014, o primeiro
Relatório Anticorrupção da UE44 (COM/2014/38);

•

participação da União Europeia no Grupo de Estados contra a Corrupção do
Conselho da Europa (GRECO45), estabelecido em 1999 para monitorizar dos
Estados a aplicação dos standards normativos internacionais anticorrupção;

•

proteção dos dinheiros públicos da União Europeia contra a corrupção, pela ação
do Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF46) – resultante da Decisão
1999/352/CE, CECA, Euratom da Comissão, de 28 de abril de 199947 – e através
da instituição da Procuradoria Europeia 48 , referida na Comunicação da
Comissão sobre a Proteção dos Interesses Financeiros da UE através do direito
penal e dos inquéritos administrativos (COM/2011/29349) e concretizada pelo

40

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A52011DC0308

41

A Assembleia da República escrutinou esta iniciativa.

42

https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/174
44 https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20140038.do
45 https://www.coe.int/en/web/greco/home
46 https://ec.europa.eu/anti-fraud/home_pt
47 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A31999D0352
48 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/MEMO_18_4767
49 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A52011DC0293
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Regulamento (UE) 2017/1939 do Conselho, de 12 de outubro de 201750, que dá
execução a uma cooperação reforçada para a instituição da Procuradoria
Europeia.
Ainda nesta âmbito, é de destacar a adoção do Regulamento (UE) n.º 250/2014 que cria
o programa Hercule III51, com o objetivo de financiar projetos destinados a combater a
fraude, a corrupção e outras atividades ilegais contrárias ao orçamento da UE e aos
interesses financeiros da União Europeia, e ainda a Diretiva (UE) 2017/1371 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de julho de 201752 53, relativa à luta contra a
fraude lesiva dos interesses financeiros da União através do direito penal.
Por fim, cumpre referir que os Deputados ao Parlamento Europeu estão abrangidos pelo
Regimento do Parlamento Europeu54, devendo cumprir as normas previstas no Código
de Conduta dos Deputados ao Parlamento Europeu em matéria de Interesses
Financeiros e Conflitos de Interesses55 e no Código do Comportamento apropriado dos
Deputados ao Parlamento Europeu no exercício das suas funções56.
Com efeito, os Deputados ao Parlamento Europeu não solicitam nem aceitam ou
recebem vantagens diretas ou indiretas, nem qualquer outra gratificação (…) e procuram
evitar escrupulosamente qualquer situação suscetível de dar azo a suspeitas de
corrupção, suborno ou tráfico de influência (artigo 2.º do Código de Conduta), gozam
dos privilégios e imunidades previstos no Protocolo n.º 7 relativo aos Privilégios e
Imunidades da União Europeia 57 (artigo 5.º do Regimento do PE), podendo esta
imunidade ser levantada em diversos casos, nomeadamente, em processos crime
(artigos 9.º do Regimento do PE).

50

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32017R1939
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32014R0250
52 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32017L1371
51

53

Portugal já transpôs esta Diretiva.

54

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-01-18-RULE-010_PT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-01-18-ANN-01_PT.html
56 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-01-18-ANN-02_PT.html
57 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A12008E%2FPRO%2F07
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•

Enquadramento internacional

A legislação comparada é apresentada para os seguintes Estados-membros da União
Europeia: Bélgica, Espanha, Finlândia, França e Itália.

BÉLGICA
A Loi adaptant la législation en matière de la lutte contre la corruption, de 11 Mai 200758
adapta a legislação em matéria de luta contra a corrupção e transpõe para o
ordenamento jurídico interno a Decisão-Quadro n.º 2003/568/JAI do Conselho, de 22 de
Julho, interpretando as normas do Código Penal relativas à corrupção privada. Este
diploma veio modificar a Loi relative à la répression de la corruption, de 10 février 1999.
De destacar ainda os artigos 246.º e seguintes do Code pénal que regulam,
nomeadamente, a Corruption de personnes qui exercent une fonction publique e o artigo
29.º do Code d’instruction criminelle que estipula que todos os funcionários que, no
exercício das suas funções, tomem conhecimento de um crime ou de um delito
(nomeadamente de corrupção) têm o dever de informar o Procureur du Roi (Ministério
Público) e de lhe transmitir toda e qualquer informação, conversas e actos de que
tenham conhecimento.

O Código Penal pune o funcionário público que pratica o peculato de propriedade
pública ou privada (artigo 240), apropriação indébita (arrecadação de valores não pagos,
artigo 243) e se interessa pelos atos, leilões, empresas ou órgãos sob sua administração
ou fiscalização (Artigo 245).
Os artigos 246 a 252 criminalizam o suborno passivo e ativo de funcionários públicos.
Nos termos do artigo 247.º, as penas são diferentes consoante o objeto da corrupção
seja um ato justo (§ 1) ou injusto (§ 2), um crime ou uma infração (§ 3) ou se se trate de
atos de tráfico de influência (§ 4). O artigo 250 pune a corrupção de quem exerce função
pública em Estado estrangeiro ou organismo de direito internacional público.
A corrupção privada passiva e ativa é punida pelo artigo 504bis do Código Penal.

58

Diploma consolidado retirado do portal oficial ejustice.just.fgov.be. Todas as ligações eletrónicas a
referências legislativas relativas à Bélgica são feitas para o referido portal oficial, salvo indicação em
contrário.
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No final dos anos 90 do século XX, foi introduzida a Lei da Corrupção (mencionada
supra) e foi estabelecida a responsabilidade criminal das pessoas coletivas, através da
«Loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes morales».

Outra legislação pertinente consta de outras leis. Por exemplo, a "Lei de 15 de Junho
de 2006 sobre contratos públicos e certos contratos de obras, fornecimentos e serviços"
é muito importante em relação à fraude nos contratos públicos e a "Lei de 7 de Junho
de 1994 que altera o Decreto Real de 31 de Maio de 1933 sobre as declarações a fazer
em relação a subsídios, subsídios e subvenções de qualquer tipo que sejam total ou
parcialmente devidos pelo Estado" é a base para a acusação de fraude envolvendo
subsídios públicos.

No sítio do Ministério da Justiça belga, «Service Public Fédéral» pode ser consultada a
ligação «Corruption 59 », onde se pode pesquisar sobre o tema e encontrar uma
publicação relativa à matéria da corrupção, bem como ligações aos sítios do GRECO e
da OCDE.
A Bélgica tem a sua própria unidade especializada anti-corrupção60 dentro da Polícia
Judiciária Federal, o Gabinete Central para a Repressão da Corrupção (OCRC), que foi
incorporada na Direcção de Luta contra a Criminalidade Económica e Financeira (DJF).
O OCRC é responsável por investigar e apoiar a investigação de de crimes contra os
interesses do Estado, bem como de crimes complexos e graves de corrupção. Além
disso, tem um papel de liderança na luta contra os abusos e comportamentos criminosos
no domínio dos contratos públicos, legislação sobre subsídios, aprovações e licenças,
bem como corrupção privada. O OCRC monitoriza o fenómeno da corrupção a fim de
obter a imagem mais precisa possível. O Gabinete também mantém contactos regulares
com os seus parceiros estrangeiros ou internacionais, incluindo o OLAF, o organismo
antifraude da Comissão Europeia [Gabinete de Luta Antifraude da Comissão Europeia].

No âmbito da legislação relativa às obrigações declarativas (cargos e rendimentos) há
a assinalar uma primeira lei de 1995: Loi relative à l'obligation de déposer une liste de
59
60

https://justice.belgium.be/fr/themes_et_dossiers/securite_et_criminalite/corruption
https://justice.belgium.be/sites/default/files/downloads/La%20corruption.pdf (pg.17)
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mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, que sofreu
alterações em 2004 (Loi spéciale exécutant et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995
relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une
déclaration de patrimoine) e, mais recentemente, em 2018 (Loi modifiant la législation
relative aux déclarations de mandats et de patrimoine en ce qui concerne la
transparence des rémunérations, l'extension aux administrateurs publics, le dépôt
électronique et le controle) em cumprimento de recomendações GRECO.
No caso da declaração de funções, cargos ou atividades o objetivo é o de uma maior
transparência, informação ao público e evitar o aparecimento de conflito de interesses;
quanto à declaração de rendimentos visa um tratamento igual, sem benefícios e a
indicação de que não houve enriquecimento ilícito.

No caso dos Deputados, estes exercem a sua função de acordo com os seguintes
princípios: desinteresse, integridade, transparência, diligência, honestidade, dignidade,
responsabilidade e preocupação com a reputação do Parlamento (parágrafo 2 do artigo
2.º do Código de Deontologia (Code de déontologie des membres de la Chambre des
représentants).

O artigo 6.º do Code de déontologie des membres du Sénat [Anexo ao Regulamento do
Senado] prevê que «Além de sua remuneração, os membros do Senado não podem
aceitar qualquer benefício financeiro ou material de qualquer espécie em troca de atos
praticados no exercício de sua função, incluindo um presente com valor patrimonial
outro que não simbólico.»
Por fim, neste âmbito, assinalamos ainda a existência da “Lei de 6 de janeiro de 2014
que institui a Comissão Federal de Ética [e contém o Código de Ética (Deontologia) dos
Representantes Públicos] - Loi du 6 janvier 2014 portant création d’une Commission
fédérale de déontologie [et contenant le Code de déontologie des mandataires publics]61

61

https://www.fed-deontologie.be/wpcontent/uploads/2020/06/Loi_du_6_janvier_2014_portant_creation_CFD.pdf
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ESPANHA
Em Espanha, o Código Penal62 (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código
Penal) há que ter em conta os artigos 286 bis a 286 quater, integrados na Seção 4.ª
“Delitos de corrupção nos negócios” do Capítulo XI.
No sítio do Ministério da Presidência espanhol, na ligação à “Biblioteca Jurídica Digital”
podemos aceder ao «Código de Lucha contra el Fraude y la Corrupción»63 que remete
para um leque variado de normas regionais em matéria de luta contra a corrupção64.

Os artigos 9.º e 31.º da Constituição espanhola estatuem princípios orientadores,
conjugados com a “Lei da Transparência e do Bom Governo” (citada mais à frente).
Efetivamente o n.º 3 do artigo 9.º prevê que « La Constitución garantiza el principio de
legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las
disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la
seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes
públicos.»
E o n.º 2 do artigo 31.º que « El gasto público realizará una asignación equitativa de los
recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de
eficiencia y economia.»
Há uma Sentença do “Tribunal Supremo” com data de 21 de setembro de 2010 que
estabelece os requisitos para que se possa qualificar o enriquecimento como injusto:
“Nuestro ordenamiento positivo no regula de forma específica el enriquecimiento injusto,
aunque en el propio Código Civil se contienen diversas manifestaciones de tal regla,
como la prevista en el artículo 1158 y en el propio artículo 1145 -, lo que no ha sido
obstáculo para que haya sido reconocido como fuente de obligaciones por la
Jurisprudencia que ha aplicado las reglas clássicas”.

62

Diploma consolidado retirado do portal oficial boe.es. Todas as ligações eletrónicas a referências
legislativas relativas a Espanha são feitas para o ressobre oferido portal oficial, salvo indicação em
contrário.
63 https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=322&nota=1&tab=2
64https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/abrir_pdf.php?fich=322_Codigo_de_Lucha_contra_el_Fra
ude_y_la_Corrupcion.pdf
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No entanto, para que tenha lugar o enriquecimento injusto é necessária a concorrência
dos seguintes requisitos: “Que o arguido tenha experimentado um enriquecimento, ou
aumento de seu património, ou evitando a sua redução; que tal aumento careça de
justificação jurídica que o sustente; que cause um correlativo empobrecimento do
demandante, ou provocando-lhe um prejuízo patrimonial, ou frustrando um ganho”.

A relevância dos acréscimos patrimoniais injustificados está, porém, reconhecida, a
nível fiscal, no artigo 39.º da Lei n.º 35/2006, de 28 de novembro, relativa ao Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los
Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
Na lógica dessa disposição do diploma, os ganhos patrimoniais não justificados são
atribuídos em função da titularidade dos bens ou direitos em que se manifestem, como
sinais exteriores de riqueza (artigo 11.º, n.º 5).
Em conformidade, é ainda estabelecido, a propósito da definição dos conceitos de
ganhos e perdas patrimoniais, que não são consideradas perdas patrimoniais as que
não se encontrem justificadas (artigo 33.º, n.º 5, alínea a)).
Na atual legislatura o Grupo Parlamentar ‘Ciudadanos’ apresentou uma iniciativa
legislativa, cujo título é “Proposición de Ley Orgánica de medidas de lucha contra la
corrupción y para la protección de los alertadores”65. Da qual destacamos esta parte da
exposição de motivos: “O Título II é, com efeito, a criação da Autoridade Independente
para a Integridade Pública, que é dotada de plena independência orgânica e funcional
e que está incumbida do controle e supervisão do cumprimento pelas autoridades e
funcionários do setor público estadual de suas obrigações em matéria de conflitos de
interesses, regime de incompatibilidades e boa governação.” Consequentemente, a
Autoridade Independente de Integridade Pública substitui o Gabinete de Conflitos de
Interesses nas suas funções de gestão do regime de incompatibilidades dos altos
cargos da Administração Geral do Estado, de manutenção e gestão do Registo de
Actividades e Bens e Direitos Patrimoniais de Altos Funcionários, e aplicação do regime
sancionatório previsto no Título IV da Lei n.º 3/2015, de 30 de março, que regula o
exercício de cargos superiores na Administração Geral do Estado. Do mesmo modo,
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nos termos do anterior, compete à Autoridade Independente para a Integridade Pública
a aplicação do regime sancionatório em matéria de boa governação previsto no Título II
da Lei 19/2013, de 9 de dezembro, sobre transparência, acesso à informação pública e
boa governança.

Parece-nos importante realçar a existência de uma comissão parlamentar dedicada a
este tema. Na atual legislatura (XIV) no Congresso dos Deputados foi criada a
«Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y
las reformas institucionales y legales»66

Por outro lado, a Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, estabelece no seu título II o conjunto de princípios
de boa governança que têm de ser observados pelos titulares de altos cargos no
exercício de suas funções, visando designadamente aumentar e reforçar a
transparência na atividade pública (ao abrigo do qual foi criado o Portal da
Transparência67, na dependência do Ministério da Presidência, que concentra toda a
informação neste âmbito68).
Neste âmbito ressalvamos o «IV Plan de Gobierno Abierto 2020-2024» aprovado em
outubro de 2020, que “Inclui 10 compromissos assumidos pelas administrações públicas
para reforçar a transparência e responsabilidade, melhorar a participação, estabelecer
sistemas de integridade pública, e formar e sensibilizar os cidadãos e funcionários
públicos para um Governo Aberto, com o objetivo de contribuir para uma sociedade mais
justa, pacífica e inclusiva”.
Dentro das recomendações formuladas para o Plano destaque-se na página 20 do
documento a seguinte: «Plantear un menor número de compromisos, con mayor
concreción, ambición e impacto potencial, orientados hacia las prioridades manifestadas
por la ciudadanía: combate a la corrupción mediante estrategias y enfoques basados en
datos abiertos, desarrollo de una normativa de protección de denunciantes, regulación
de los lobbies o grupos de presión, etc.»

66https://www.congreso.es/comisiones?p_p_id=organos&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=

view&_organos_selectedLegislatura=XIV&_organos_codComision=331
67 https://transparencia.gob.es/
68 Incluindo ligações para as páginas da transparência de outros órgãos (incluindo a Casa Real, as duas
câmaras do Parlamento e outros) e ao nível das comunidades autónomas.
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E ainda na página 22 no “Workshop de Integridade” um ponto 3: «Regular la protección
a las personas denunciantes de corrupción, procediendo a la trasposición de la directiva
europea en la materia.»

Outro diploma importante é a Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de
los partidos políticos. O modelo escolhido pela lei espanhola tem um carácter "misto",
incluindo uma fórmula dupla de financiamento público e privado que funciona de forma
simultânea e complementar. O diploma centra-se especialmente na regulamentação
das fontes de financiamento que podem mais facilmente dar origem a irregularidades
ou potencial corrupção, ou que limitem ou condicionem potencialmente a liberdade de
ação dos partidos políticos.

A Ley 3/2015, de 30 de marzo estabelece o regime jurídico aplicável a quem exerce
altos cargos na administração do Estado. No n.º 2 do seu artigo 1.º elencam-se os altos
cargos, que incluem, entre muitos outros, os membros do Governo, secretários de
Estado,

subsecretários

e

equiparados,

secretários-gerais,

diretores-gerais

da

Administração Geral do Estado e equiparados, Presidentes, Vice-Presidentes,
Diretores-Gerais, Diretores Executivos e equiparados em entidades do sector público
estatal, administrativo, fundacional ou empresarial, Presidente e vogais da Comissão
Nacional de Mercado de Valores, da Comissão de Mercados de Telecomunicações, e
outras.
Esta lei prevê o regime de incompatibilidades e conflitos de interesses, estatuindo, entre
outras, a obrigação de os referidos titulares declarem as atividades que, por si ou por
terceiros, tenham desempenhado durante os dois anos anteriores à tomada de posse
como alto cargo e as que vão iniciar após a cessação de funções (artigo 16.º), bem
como as últimas declarações anuais de imposto sobre o património e de IRS (artigo
17.º).
A Oficina de Conflictos de Intereses69 é o órgão responsável pela manutenção e gestão
dos registos de atividades e de bens e direitos patrimoniais dos titulares de altos cargos
e apresenta semestralmente ao Governo, para posterior remissão ao Congresso de

69

https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/etica/Oficina-de-Conflictos-de-Intereses.html
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Deputados, informação detalhada sobre o cumprimento das obrigações declarativas,
bem como sobre as infrações cometidas neste âmbito (artigo 19.º da Lei nº 3/2015).
Finalmente, a lei contempla ainda um regime sancionatório (artigos 25.º e seguintes),
separando os tipos de infrações entre muito graves, graves e leves às quais
correspondem penas que vão desde a obrigação de restituição das quantidades
recebidas indevidamente em relação à compensação obtida após a cessação do
mandato à perda do direito de receber a compensação por cessação de funções e
terminando com a hipótese de destituição dos cargos públicos ocupados. As pessoas
visadas poderão ainda ser incapacitadas de assumir futuramente funções de altos
quadros por um período de 5 a 10 anos (infrações muito graves e graves) ou ser alvo
de admoestação.

O Real Decreto 1208/2018, de 28 de septiembre, aprova o regulamento daquela lei
definindo a forma das declarações previstas na lei, o seu conteúdo e os procedimentos
para garantir o cumprimento dessas obrigações, e a Orden TFP/2/2020, de 8 de enero
aprova os modelos das declarações.

Relativamente aos Deputados e Senadores, relevam nesta matéria a Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (texto consolidado) - artigos 157160), o Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de
diciembre de 2009, 70 por el que se aprueban normas en materia de registro de
interesses (alterado pelo Acuerdo, de 19 de julio de 2011 para dar cumprimento às
alterações introduzidas no mesmo ano à lei eleitoral), e o mais recente Acuerdo de las
Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 1 de octubre de 2020, por el
que se aprueba el Código de Conducta de las Cortes Generales. (entre outras medidas,
é criada a Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes Generales (artigo 8.º); esta
Oficina tem como objeto resolver dúvidas de interpretação do Código de Conduta).

70https://www.senado.es/web/wcm/idc/groups/public/@cta_info_atp/documents/document/mdaw/mtmy/~e

disp/senpre_304702.pdf
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O Capítulo III do Título I do Regulamento do Congresso dos Deputados71 (artigos 15 a
19) contém os deveres dos Deputados. Por sua vez, o Regulamento do Senado72 regula
as prerrogativas e obrigações parlamentares dos senadores no Primeiro Capítulo do
Título II (artigos 20 a 26). Esses preceitos têm servido de orientação para a conduta dos
membros de ambas as Câmaras desde a entrada em vigor dos respetivos regulamentos.
No entanto, para atender às novas exigências derivadas das possibilidades oferecidas

pelas novas tecnologias e as sociais em termos de transparência, as Mesas do
Congresso dos Deputados e do Senado consideraram conveniente adotar um Código
de Conduta de forma a garantir essa exemplaridade e a transparência constitui hoje o
princípio básico da conduta dos parlamentares, pois, como representantes do povo, a
sua conduta deve responder aos mais exigentes imperativos éticos.

FINLÂNDIA
A corrupção global da Finlândia é relativamente baixa, de acordo com a opinião pública
e os índices e padrões globais. O Índice de Perceção da Corrupção, divulgado pela
Transparência Internacional73 em 2017, relatou que a Finlândia é o terceiro país mais
transparente do mundo (depois da Dinamarca e da Nova Zelândia). Os poucos casos
de corrupção envolvendo o governo incluem a tomada de decisões em investimentos
estatais, doações políticas, e financiamento de eleições. Os tipos não tradicionais de
corrupção na Finlândia (comuns a nível mundial) incluem evasão fiscal, doações,
hospitalidade, e conflitos de interesse.

A Finlândia ratificou as principais convenções anticorrupção europeias e internacionais:
do Conselho da Europa em 2001 e 2002, da OCDE em 1999 e da ONU em 2004 e 2006.

A Finlândia necessita de uma estratégia a longo prazo para assegurar que as medidas
anticorrupção sejam consistentes e focalizadas e que os participantes estejam
empenhados no trabalho. O objetivo deve ser uma sociedade em que a corrupção não
se possa instalar ou passar despercebida. O projeto de estratégia anticorrupção 74

71

https://www.congreso.es/web/guest/cem/t1cap3

72https://www.senado.es/web/conocersenado/normas/reglamentootrasnormassenado/detallesreglamentos

enado/index.html#t2c1
73 https://www.transparency.org/en/news/corruption-perceptions-index-2017
74 https://korruptiontorjunta.fi/anti-corruption-strategy
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contém uma visão geral da situação atual e define objetivos ambiciosos mas
necessários.
A Finlândia não tem uma agência anticorrupção separada, mas várias autoridades75
diferentes e outros organismos são conjuntamente responsáveis pelo trabalho contra a
corrupção. O Ministério da Justiça funciona como órgão nacional de coordenação do
trabalho anticorrupção na Finlândia. Nesta qualidade, o Ministério da Justiça: coordena
projetos de desenvolvimento destinados a combater a corrupção; apoia os esforços
anticorrupção de diferentes autoridades; e coordena as atividades da rede de
cooperação anticorrupção.

Não existe uma legislação separada que regule especificamente as medidas
anticorrupção ou que criminalize as diferentes formas de corrupção. A criminalização
significa que um determinado ato é definido como criminalmente punível na lei.
Os crimes de ‘suborno’ (bribery) são os crimes de corrupção mais claramente puníveis.
O Código Penal da Finlândia76 contém catorze secções sobre delitos de suborno. Estas
secções estabelecem disposições sobre as diferentes formas de dar e aceitar subornos
e sobre o suborno em atividades políticas e comerciais.
Os crimes de suborno criminalizados no Código Penal são: suborno eleitoral; violação
de suborno; (agravado) concessão de subornos; (agravado) aceitação de um suborno;
(agravado) concessão de subornos a um deputado; (agravado) aceitação de um
suborno como deputado; (agravado) concessão de subornos nos negócios; (agravado)
a aceitação de um suborno nos negócios.
De acordo com as “Instruções do Conselho do Presidente sobre a declaração de
interesses privados de membros do parlamento e outras práticas correspondentes
relacionadas com a posição dos membros77”, a obrigação de declaração aplica-se aos
deveres e tarefas dos deputados do Parlamento que não fazem parte das
responsabilidades de um deputado, as suas atividades comerciais, participações em
empresas e outros ativos significativos, na medida em que possam ser relevantes para
a avaliação das ações do deputado na qualidade de deputado ao Parlamento (secção

75

https://korruptiontorjunta.fi/en/combating-corruption-in-finland
https://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1889/en18890039.pdf
77 https://www.eduskunta.fi/EN/kansanedustajat/sidonnaisuudet/Documents/sidonnaisuudet-EN-B.pdf
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76-A, n.º 1, do Regimento do Parlamento78). A declaração deve ser apresentada ao
Parlamento no prazo de dois meses após a inspeção das credenciais do deputado. Se
o deputado não tiver nenhum dos interesses privados referidos na subsecção indicada
do Regulamento Interno, a declaração deve indicar que ele ou ela não tem esses
interesses privados.
Os deputados também devem fornecer ao Parlamento detalhes da receita recebida de
deveres e tarefas que não fazem parte das responsabilidades de deputado e
rendimentos de atividades empresariais, na medida em que possam ser relevantes na

avaliação de suas ações como Deputado ao Parlamento (secção 76a (2) do Regimento
do Parlamento). Essa receita deve ser declarada até o final de junho do ano civil
seguinte ao ano em que a receita foi recebida. No entanto, esta exigência não se aplica
às receitas recebidas antes da entrada em vigor das alterações previstas no Regimento
do Parlamento para a declaração de interesses privados.

O mesmo documento estabelece quais os interesses privados que devem ser
declarados, deveres e tarefas que não fazem parte das responsabilidades de um
Membro e os rendimentos destes; cargos públicos dentro do Estado, governo local e
outras entidades públicas; cargos remunerados ou funções administrativas e cargos de
confiança em empresas e entidades privadas e em entidades públicas; atividades de
negócios e a receita dessas; participações significativas e outras participações de
propriedade significativas adquiridas para operações comerciais ou atividades de
investimento; dívidas significativas assumidas para operações comerciais ou atividades
de investimento e garantias significativas e outras responsabilidades dadas para o
mesmo fim.
No âmbito do registo de ofertas e hospitalidades devem declarar as viagens financiadas
por terceiros não relacionadas com o trabalho parlamentar.

Os deputados devem, no prazo de dois meses a partir do momento em que suas
credenciais foram examinadas, fornecer ao Parlamento um relato de quaisquer funções
externas, atividades comerciais, interesses como proprietário em empresas e outros
ativos significativos que possam ser relevantes na avaliação da sua atuação como
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https://www.eduskunta.fi/EN/naineduskuntatoimii/Documents/RulesofProcedure_20150416.pdf

Proposta de Lei n.º 90/XIV/2.ª (GOV)
Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª)

36

NOTA TÉCNICA

________________________________________________________
Deputado. Mudanças significativas de interesses pessoais (rendimentos) durante o
mandato eleitoral devem ser declaradas no prazo de dois meses a partir da ocorrência
da mudança.
Se, apesar de ser encorajado a fazê-lo, um Deputado se omite em fornecer detalhes
sobre os seus interesses privados, o Presidente informará o facto em sessão plenária
(artigo 76a (3) do Regimento do Parlamento).

Ao serem nomeados, os ministros devem prestar contas das suas atividades comerciais,
participações, outros ativos e passivos significativos e quaisquer funções externas ou
outros interesses que possam ser relevantes na avaliação de seu desempenho como
ministros. O Gabinete do Primeiro-Ministro elabora uma lista dos interesses privados
dos ministros imediatamente após a sua nomeação formal para o cargo. Esses detalhes
são então comunicados ao Parlamento na forma de uma comunicação governamental.
Os altos funcionários públicos e os membros do Parlamento também são obrigados a
declarar os seus interesses privados. Informação mais detalhada sobre a declaração de
interesses está disponível no website do Parlamento finlandês.

Os membros do Parlamento podem, se desejarem, fornecer informações mais extensas
sobre os seus interesses particulares.

FRANÇA
No que diz respeito ao crime de corrupção, o mesmo está previsto na “Loi du 9 décembre
2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la
vie économiques”79.
Os artigos 1.º a 5.º desta lei regulam a “Agência francesa anticorrupção80”. Esta «é um
serviço com competência nacional, colocado sob a tutela do Ministro da Justiça e do
Ministro responsável pelo Orçamento, cuja missão é ajudar as autoridades competentes
e aqueles que se confrontam com elas a prevenir e detetar actos de corrupção, tráfico
de influência, apropriação indevida de fundos públicos e favoritismo».
79

Diploma consolidado retirado do portal oficial legifrance.gouv.fr. Todas as ligações eletrónicas a
referências legislativas relativas a França são feitas para o referido portal oficial, salvo indicação em
contrário.
80 https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/fr
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Participa na coordenação administrativa, centraliza e difunde informação para ajudar a
prevenir e detetar corrupção, tráfico de influência, apropriação indevida de fundos
públicos e favoritismo. Neste contexto, presta apoio às administrações estatais, às
autoridades locais e a qualquer pessoa singular ou coletiva
Os controlos da agência podem também ser efetuados a pedido do presidente da Alta
Autoridade para a Transparência da Vida Pública, do primeiro-ministro, de ministros ou,
para as autoridades locais e seus estabelecimentos públicos e empresas semi-públicas,
pelo representante do Estado. Podem ser efetuados na sequência de um alerta enviado
à Agência por uma associação aprovada, nas condições previstas no artigo 2-23 do
Código de Processo Penal.

O ano 2020 foi marcado no seu início pelo lançamento do primeiro plano nacional
anticorrupção plurianual81, que reflete o compromisso do governo francês de agir contra
a corrupção, tanto através da prevenção como da perseguição e punição.
No site do Governo francês82 é justificada a existência desta lei do seguinte modo: «A
França dota-se de ferramentas inovadoras para detestar, prevenir e punir com eficácia
a corrupção e as violações de probidade. A lei visa atender às aspirações dos franceses
no que diz respeito à transparência, ética e justiça em questões económicas». “A ética
deve ser a bússola do público e do econômico”, declarou Michel Sapin para quem “este
texto ajudará a fazer do nosso país uma democracia moderna, baseada em valores
sólidos, e não uma democracia da desconfiança. Contribuirá para construir para nosso
país uma economia ao serviço de todos "e para eliminar" uma finança desenfreada a
serviço da corrupção e da especulação."
No site da Assembleia Nacional está disponível uma ligação 83 para os trabalhos
preparatórios da “Loi organique n° 2016-1690 du 9 décembre 2016 relative à la
compétence du Défenseur des droits pour l'orientation et la protection des lanceurs
d'alerte”. (Proteção de denunciantes
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https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/fr/publication-rapport-annuel-dactivite-2020
https://www.gouvernement.fr/action/la-loi-sur-la-transparence-l-action-contre-la-corruption-et-lamodernisation-de-la-vie
83 https://www.assembleenationale.fr/14/dossiers/competence_defenseur_droits_protection_lanceurs_alerte.asp
82
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O "enriquecimento injustificado" é regulamentado em sede de Código Civil nos artigos
1303 a 1303-4.
O "enriquecimento sem causa" que é sancionado pela ação "de in rem verso", pertence
à categoria dos “quase-contratos”. O recurso é admissível quando o património de uma
pessoa aumentou em detrimento de uma outra e que o empobrecimento correlativo que
daí resultou não encontre a sua justificação, nem num acordo ou liberalidade, nem numa
disposição legal ou regulamentar.
A teoria do ‘enriquecimento sem causa’ é uma criação jurisprudencial, fundada
atualmente no artigo 1371.º do Código civil francês. Trata-se de um quase-contrato.

O artigo 168.º do Côde General des Impôs, com a redação introduzida pelo Decreto n.º
2015-608, de 3 de junho de 2015, lança mão da ideia de desproporção marcante entre
o modo de vida de um contribuinte e o património que detenha, fazendo incidir a base
de incidência do imposto sobre os rendimentos, desde que a soma do património seja
igual ou superior a determinado valor, numa série de quantias mais elevadas ficcionadas
numa tabela e calculadas sobre determinados bens que significam, por assim dizer,
sinais exteriores de riqueza. Os montantes variam consoante o tipo de bem que esteja
em causa, incluindo-se na tabela, designadamente, residências secundárias,
automóveis de luxo, iates de recreio e cavalos de puro-sangue.
Ao enriquecimento injustificado são, assim, atribuídos meros efeitos fiscais,
naturalmente negativos para o contribuinte, mas não penais.

Não estando embora autonomizado qualquer tipo de crime que equivalha ao
enriquecimento ilícito, o artigo 321º-6 do Código Penal francês prevê uma infração
criminal que se lhe aproxima sancionando com uma presunção a não justificação de
recursos detidos ou a origem de algum bem que se possua. Se uma pessoa não
consegue justificar recursos que detenha para alimentar o seu modo de vida ou explicar
a origem de bens que possua, presume-se que está consciente da sua origem ilegal e
comete crime punível com prisão e multa, parecendo que à acusação bastará provar a
ligação entre o agente e outra pessoa que haja cometido crime relacionado, aliada à
falta de justificação da posse dos bens ou recursos.
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Para garantir a transparência do património dos eleitos em França, impende sobre estes
uma obrigação de declaração do mesmo, declaração que deve ser entregue no início e
no fim do mandato. Tal obrigação decorre da Loi organique n.º 2013-906 e da Loi n°
2013-907, ambas de 11 de outubro de 2013, relativas à transparência da vida pública,
e abrange para além dos eleitos (membros do Governo, Deputados ao parlamento
nacional e ao parlamento europeu, os eleitos para os executivos locais), outros titulares
de cargos políticos ou públicos (membros dos gabinetes, membros de autoridades
independentes, titulares de cargos cuja nomeação depende de decisão do Governo,
bem como os presidentes e diretores-gerais de um certo número de sociedades,
empresas, estabelecimentos e organismos relativamente aos quais o Estado exerce um
controlo total ou parcial).
Para além de declararem o património, os titulares destes cargos devem proceder à
declaração dos seus interesses (que, no caso dos Deputados, constitui uma declaração
de interesses e de atividades).

Para receber e controlar estas declarações, foi criada uma autoridade administrativa
independente, a Alta Autoridade para a Transparência da Vida Pública (La Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique)84. A Alta Autoridade tem poderes para
controlar a variação da situação patrimonial dos membros do Governo e, em face de
uma evolução desta para a qual não haja explicações que se considerem satisfatórias,
para proceder à elaboração de um relatório especial, que é publicado em jornal oficial.
Os elementos que devem constar das declarações obrigatórias encontram-se listados
no artigo 4.º da Loi n.º 2013-907, de 11 de outubro de 2013 e explicitados no guia85
disponibilizado pela referida alta Autoridade, em cujo sítio na internet podem também
consultar-se as declarações86.

A lei prevê a aplicação de sanções penais, que podem importar na imposição de uma
multa de 45000 euros e de pena de prisão de até três anos, aos indivíduos que,
encontrando-se submetidos a estas obrigações declarativas, omitam conscientemente
a indicação de uma parte substancial do seu património ou prestem declarações
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https://www.hatvp.fr/la-haute-autorite/la-deontologie-des-responsables-publics/controle-du-patrimoine/
https://www.hatvp.fr/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/Guide-declarant-oct-2019-web.pdf
86 https://www.hatvp.fr/consulter-les-declarations/
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erróneas que ponham em causa a idoneidade da sua declaração. São, acessoriamente,
aplicáveis as penas de interdição de direitos cívicos e de interdição de exercer um cargo
público.

No caso dos Deputados e Senadores, prevêem-se algumas obrigações específicas,
tendo os mesmos de declarar interesses e de atividades, nos termos dos artigos LO
135-1 e LO 135-6 do code électoral, que elencam os elementos a declarar. É o caso das
«atividades profissionais ou de interesse geral, ainda que não remuneradas, que o
deputado pretenda manter durante o exercício do seu mandato» (ponto II.11.º do
referido artigo LO 135-1), que depois serão analisadas pela Alta Autoridade (como se
explicita no referido guia).

Cabe ainda referir que os deputados franceses estão sujeitos a uma série de regras
deontológicas, que os obrigam a não participar em qualquer assunto (debate, relatório)
em relação ao qual possam ser colocados numa situação de «conflito de interesses».
Assim, o artigo 80-1 do Regimento da Assembleia Nacional inclui as seguintes
disposições: «Os deputados exercem o seu mandato unicamente em benefício do
interesse geral e com total independência. A Mesa estabelece um Código
Deontológico87 que define os princípios que devem nortear sua atuação no exercício do
mandato. A Mesa garante o cumprimento deste código e controla o seu cumprimento,
nomeando um responsável deontológico [un déontologue] para esse fim. Os deputados
devem assegurar-se de que evitam ou põem imediatamente termo a qualquer situação
de conflito de interesses em que se encontrem ou possam vir a encontrar-se, após
consulta, se for caso disso, do responsável deontológico».

ITÁLIA
Em Itália existe uma autoridade anticorrupção. Trata-se da ANAC – “Autorità Nazionale
Anticorruzione88”. O Decreto-Lei n.º 90/2014 convertido na Lei n.º 114/2014, suprimindo
o AVCP e transferindo as competências sobre a supervisão dos contratos públicos para
a Autoridade Nacional Anticorrupção, redesenhou a missão institucional da ANAC.
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https://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/textes-de-reference/code-de-deontologiedes-deputes
88 http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Autorita
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Pode ser identificada na prevenção da corrupção nas administrações públicas, nas
empresas participadas e controladas também através da implementação da
transparência em todos os aspetos de gestão, bem como através da atividade de
supervisão no domínio dos contratos públicos, nomeações e, em qualquer caso, em
qualquer sector da administração pública que possa potencialmente desenvolver
fenómenos de corrupção, evitando ao mesmo tempo agravar os procedimentos com
repercussões negativas para os cidadãos e empresas, orientando a conduta e as
atividades

dos

funcionários

públicos,

com

intervenções

em

consultoria

e

regulamentação, bem como através da atividade fiscalizadora.
Na página da ANAC pode consultar-se a lista de referências normativas 89 com as
ligações relativas às normas de direito estatal publicadas no banco de dados
"Normattiva" que regulam a instituição, organização e atividade das administrações
públicas.
Os diplomas em causa são relativos à ‘criação e funções da ANAC’; ‘funções e atividade
da ANAC em matéria de anticorrupção e transparência’; e ‘em matéria de contratos
públicos’.

Por fim ressalvamos o «Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2021-202390».
No Código Penal italiano91 a corrupção está prevista nos artigos 314.º e seguintes, cujo
capítulo tem por título “Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione”
(“Crimes de funcionários públicos contra a Administração Pública). O artigo 646.º do
mesmo código é relativo à “apropriação indevida”.

No direito penal italiano, na sequência das alterações aos crimes praticados pelas
sociedades (Decreto Legislativo n.º.61, de 11 Abril de 200292, que substituiu o Titulo 11

89 http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AmministrazioneTrasparente/DisposizioniGenerali/AttiGe

nerali/RiferimentiNormativi#primo
90 http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AmministrazioneTrasparente/AltriContCorruzione/_piano
triennale2021_2023
91 Diploma consolidado retirado do portal oficial normattiva.it. Todas as ligações eletrónicas a referências
legislativas relativas a Itália são feitas para o referido portal oficial, salvo indicação em contrário.
92 https://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/02061dl.htm
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do Livro V do Código Civil) foi introduzido um caso penal reconduzível à categoria de
corrupção no sector privado. Tal hipótese de crime, prevista no artigo 2635 do Código
Civil, é definida pelo legislador como “infidelidade na sequência de dação ou promessa
de proveito” (versão anterior).
Veja-se o relatório relativo a 2019: “Anticorruzione e Trasparenza: La Relazione 2019 al
Parlamento”93.
Bem como o “Ato de notificação n.º 1 de 9/03/202194, nos termos do artigo 113º do
Decreto Legislativo nº 50 de 18 de Abril de 2016”.

O código civil, no artigo 2041.º, identifica a ação geral de enriquecimento, destinada
essencialmente a evitar que possam subsistir movimentos de capitais sem justificação,
como se depreende do mesmo dado literal em que é explicado que “Quem, sem justa
causa, enriqueceu à custa de outra pessoa deve… indemnizar esta última…”.
A norma em questão, então, para a sua aplicação parece exigir a existência de um
enriquecimento de uma pessoa em particular contra outro, na ausência de um motivo
válido de justificação, podendo, entre outras coisas, a vantagem ser representada por
um aumento patrimonial ou por falta de um prejuízo patrimonial, resultante de ter evitado
a perda de um bem ou de ter poupado uma despesa. Noutros termos, o próprio
legislador, parece exigir um nexo de causalidade direto e imediato entre enriquecimento
e empobrecimento, id est, o facto deve ser a única causa de ambos os eventos.

De notar também o carácter subsidiário da ação em causa, nos termos do artigo 2042.º
do código civil, que determina que não se possa propor em concreto a ação nos casos
em que possam subsistir outras ações destinadas a obter a indemnização pelo prejuízo
sofrido.
A Lei n.º 441/1982, de 5 de julho – “Disposições sobre a publicitação da situação
patrimonial dos titulares de cargos eletivos e de cargos diretivos de algumas entidades”
(Legge 5 luglio 1982, n. 441 - Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale
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https://temi.camera.it/leg18/post/OCD15_14087/anticorruzione-e-trasparenza-presentata-relazioneanac-sull-attivita-svolta-nel-2019.html
94 http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=8099
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di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti) é o diploma base na
regulação das obrigações declarativas patrimoniais de cargos políticos e altos cargos
públicos.
Esta aplica-se «aos membros do Senado da República e da Câmara dos Deputados; ao
Presidente do Conselho de Ministros, aos Ministros, aos Vice Ministros, aos
(Sub)Secretários de Estado; aos Conselheiros Regionais e aos componentes da Junta
Regional; aos Conselheiros Provinciais e aos componentes da Junta Provincial; aos
Conselheiros de municípios capital de província ou com população superior a15.000
habitantes; e aos Deputados ao Parlamento Europeu» (artigo 1.º)
Nos três meses seguintes à tomada de posse os Deputados e os Senadores estão
obrigados a apresentar junto da Mesa da Presidência da câmara a que pertencem:
«uma declaração relativa aos direitos reais sobre bens imóveis e bens móveis
registados em registos públicos; ações de sociedades; as quotas de participação nas
sociedades; o exercício das funções de administrador ou fiscal de uma empresa, com a
aposição da fórmula «por minha honra afirmo que a declaração corresponde à verdade;
cópia da última declaração dos rendimentos sujeitos ao imposto sobre os rendimentos
de pessoas físicas95; uma declaração sobre as despesas ocorridas e as obrigações
assumidas com a propaganda eleitoral ou a comprovação de ter feito uso
exclusivamente de materiais e meios de propaganda elaborados e disponibilizados pelo
partido ou grupo político a que pertençam, com a aposição da fórmula “em minha honra
afirmo que a declaração corresponde à verdade” »; «cópias das declarações a que se
refere o parágrafo terceiro do artigo 4º da Lei nº. 659/1981, de18 de novembro, relativo
a quaisquer contribuições recebidas» (artigo 2.º). Estas obrigações indicadas
anteriormente dizem também respeito à situação financeira e à declaração de
rendimentos do cônjuge não separado, bem como dos filhos e familiares até ao segundo
grau de parentesco, se o permitirem.
«No prazo de um mês a contar do termo do prazo para apresentação da declaração de
rendimentos sujeita a incidência do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares,
os sujeitos indicados no artigo 2.º devem apresentar a declaração relativa às alterações
da situação patrimonial referidas no n.º 1 do primeiro parágrafo do mesmo artigo 2º

95

Correspondente ao IRS.
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ocorridas no ano anterior e cópia da declaração de rendimentos. O penúltimo parágrafo
do artigo 2º aplica-se a este cumprimento anual» (artigo 3.º).
«No prazo de três meses após a cessação das funções, as pessoas indicadas no artigo
2.º devem apresentar uma declaração sobre as alterações da situação financeira a que
se refere o n.º 1 do primeiro parágrafo do artigo 2.º ocorridas após a última certificação.
No prazo de um mês após o término do prazo relativo, eles são obrigados a apresentar
uma cópia da declaração anual relativa ao rendimento das pessoas físicas. É aplicável
o segundo parágrafo do artigo 2.º. O disposto nos números anteriores não se aplica em
caso de reeleição do membro cessante para a renovação da Câmara a que pertence»
(artigo4.º).
«Em caso de incumprimento das obrigações impostas pelos artigos 2º, 3º e 6º, o
Presidente da Câmara a que pertence o membro faltoso adverte-o para o cumprimento
no prazo de quinze dias. Sem prejuízo das sanções disciplinares que venham a ser
previstas no âmbito do poder regulamentar, em caso de incumprimento da advertência,
o Presidente da Câmara a que pertence informa a Assembleia» (artigo 7.º).
No Código de Conduta dos Deputados 96 , o artigo 2.º é relativo aos deveres dos
Deputados em sede de obrigações declarativas, prevendo para o efeito que «Os
deputados observam com escrúpulo e rigor as obrigações, previstas nas normas e
regulamentos da Câmara, de transparência e declaração dos seus bens e atividades
financeiras, dos empréstimos recebidos, bem como dos cargos que ocupem em
qualquer entidade ou sociedade de carácter público ou privado».
A ‘Giunta per il Regolamento’ (Comissão para o Regimento) aprovou, na sessão de 12
de abril de 2016, o Código de Conduta dos Deputados. Neste código está previsto (n.º
VI) que a Mesa institua, no início de cada legislatura, uma ‘Comissão Consultiva sobre
a conduta dos Deputados97’, composta por quatro membros da Mesa e seis deputados
designados pelo Presidente da Câmara tendo em conta contabilizar a sua experiência
e, na medida do possível, a necessidade de representatividade e equilíbrio político, a
fim de garantir a representação igualitária da maioria e da oposição; e que a Comissão
é presidida por um membro designado pelo Presidente da Câmara.

96https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/conoscerelacamera/upload_files/

000/000/336/original_codice_condotta_deputati.pdf
97 https://www.camera.it/leg18/1354?shadow_organo_parlamentare=2999
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Outros países
A legislação comparada é apresentada para os seguintes países da América do Sul:
Argentina, Chile, El Salvador, Equador e México.98

ARGENTINA
No seu artigo 268.º, n.º 2, o Código Penal99 argentino concebe o enriquecimento ilícito,
punindo-o, como a conduta do servidor público que, ao ser notificado para tal, não
justifica a procedência de um enriquecimento patrimonial apreciável seu ou de interposta
pessoa para o dissimular.

CHILE
Também o artigo 241.º-bis do Código Penal100 chileno tipifica o enriquecimento ilícito
como crime, apelando ao conceito de incremento patrimonial “relevante e injustificado”
de um empregado público no exercício as suas funções, punido com multa de valor
equivalente ao do aumento patrimonial, a não ser que a conduta seja enquadrável
noutro tipo de crime a que se aplique pena mais elevada.

98

Para além do Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 179/2012, também o parecer da comissão
parlamentar respetiva sobre os projetos de lei n.ºs 4/XII/1.ª (BE), 5/XII/1.ª (BE) e 11/XII/1.ª (PCP) assinalou
exemplos extraeuropeus como ilustrando a tendência da América Latina para criminalizar o enriquecimento
ilícito, em contraste com a posição preponderante na Europa contrária à sua penalização,
fundamentalmente por se ter vindo a entender não ser possível criar esse tipo de crime sem violação de
princípios de direito penal e processual penal basilares e inquestionáveis. Além dos casos tratados na
presente nota técnica, o parecer abordou também, embora de forma lapidar, a Costa Rica e a Colômbia,
ambas exemplos de criminalização do enriquecimento ilícito. No acórdão citado, por sua vez, lê-se o
seguinte: “No plano do direito comparado, refira-se que, apesar das dificuldades colocadas à incriminação,
alguns Estados admitem o crime de enriquecimento ilícito ou injustificado. É o caso, sem pretensões de
exaustividade, de Hong-Kong (v. o capítulo 201, secção 10, da Prevention of Bribery Ordinance), do Chile
(v. artigo 241–bis do respetivo Código Penal), da Argentina (v. artigo 268.º, parágrafo 2, do respetivo
Código Penal, na redação que lhe conferiu a Lei n.º 25.188, de 1999), de El Salvador (v. artigo 333.º do
respetivo Código Penal), do Equador (v. artigo 296.1 do respetivo Código Penal), da China (v. artigo 395.º
do respetivo Código Penal), e da Região Administrativa Especial de Macau. É porventura conveniente
atentar na evolução sofrida pelo regime jurídico da figura do enriquecimento ilícito em Macau, pela
proximidade relativamente ao ordenamento jurídico português. Ora, o destaque cabe, desde logo, ao artigo
7.º, n.º 1, da Lei n.º 14/87/M, de 7 de dezembro (Regime Penal da Corrupção), que previa a punição
disciplinar pelo ilícito de «Sinais exteriores de riqueza». Seguiu -se a Lei n.º 3/98/M, de 29 de junho,
entretanto revogada pela Lei n.º 11/2003, de 28 de junho. Aí se prevê não só o dever de apresentação, por
parte de titulares de cargos políticos e demais trabalhadores da função pública, de uma «declaração de
rendimentos e interesses patrimoniais» (artigo 1.º), como o crime de «Riqueza injustificada» (artigo 28.º)”.
Os casos de legislação estrangeira tratados na presente nota técnica, ao invés, não podem ser vistos como
refletindo qualquer tendência num ou noutro sentido, constituindo meros exemplos da forma como as duas
orientações em confronto legislam na matéria.
99 http://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Penal_de_la_Republica_Argentina.pdf
100 http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_chl_cod_penal.pdf
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Em todo o caso, é vincado no mesmo preceito que o ónus da prova recai no Ministério
Público.

EL SALVADOR
O artigo 333.º do Código Penal101 salvadorenho carateriza o enriquecimento ilícito na
perspetiva do “incremento patrimonial não justificado”.
No artigo 7.º de lei própria102 aplicável a detentores dos cargos e funções públicas nela
enumerados, a noção de enriquecimento ilícito aparece relacionada com um aumento
de capital notoriamente superior ao que normalmente o sujeito teria obtido em virtude
dos salários e emolumentos que arrecadar legalmente.

EQUADOR
O enriquecimento ilícito é objeto de tratamento, em sede de Código Penal103, nos seus
artigos 296.º-1, 296.º-2 e 296.º-3. É definido como um incremento injustificado do
património de uma pessoa produzido por ocasião ou como consequência do
desempenho de cargo ou função pública e com origem em atos não permitidos por lei
que, para além disso, não resulte de rendimentos legalmente percebidos, sendo
sancionado, sempre que não constitua outra infração criminal, com pena de prisão de
um a cinco anos e restituição em dobro do valor do enriquecimento.

MÉXICO
Para o artigo 224.º do Código Penal104 federal mexicano, existe enriquecimento ilícito
quando haja razões para não acreditar no legítimo aumento do património de um
servidor público ou na legítima procedência dos bens que estejam em seu nome ou
daqueles em relação aos quais se comporte como dono. As penas aplicáveis, para além
da perda dos bens de procedência ilegítima, variam consoante o montante global do
enriquecimento indevido, sendo de três tipos:
•

Prisão;

•

Multa;

101

https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Penal_El_Salvador.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_slv_enriquecimiento.pdf
103 https://oig.cepal.org/es/paises/ecuador
104 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9_190221.pdf
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•

Destituição e inabilitação temporária para desempenhar outro emprego,
comissão ou cargo públicos.

Numa tese sobre a evolução da legislação mexicana relativa à corrupção que tivemos
oportunidade de consultar, dá-se conta dos elevados índices de corrupção que se
registavam no país, apontando-se o fenómeno como umas das principais razões para
justificar a opção tomada pelo legislador em perseguir criminalmente os sinais exteriores
de riqueza de funcionários públicos ostentando património desproporcionado aos seus
rendimentos normais, através da criminalização do enriquecimento ilícito, também
caraterizado no estudo como um reflexo dos crimes de suborno e outros relacionados
com a corrupção.105

Organizações internacionais
GRECO
De acordo com os resultados das avaliações do GRECO (The Group of States against
Corruption [Grupo de Estados contra a Corrupção]), os bens e propriedades também
devem estar sujeitos a declarações específicas, bem como os interesses quanto ao
acesso aos dados necessários ao controlo dessas declarações, ou no caso de
Deputados, ativos nos quais tenham apenas uma participação nominal de propriedade.
No sítio do GRECO106 podem ser consultados os relatórios de avaliação das 4.ª e 5.º
rondas de avaliação. A última ronda diz respeito a um número inferior de países, pelo
que o relatório da quarta ronda abrange um número significativamente maior de países
e no qual é analisado o tema “declaração de ativos, rendimentos, passivos e juros”.

OCDE
No portal da OCDE há uma ligação para “Anticorrupção e Integridade107”.
A OCDE tem sido uma força motriz no movimento global anticorrupção há mais de
quatro décadas. Os objetivos globais do trabalho anticorrupção e integridade (ACI) da

105

O extrato pertinente dessa tese é disponibilizado em
http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/19593/Capitulo2.pdf.
106 https://www.coe.int/en/web/greco/evaluations/round-4
107 https://www.oecd.org/corruption-integrity/
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organização é apoiar instituições de confiança e mercados abertos, eficientes e
inclusivos. Estes objetivos estão alinhados com o compromisso da OCDE de promover
políticas que irão melhorar o bem-estar económico e social das pessoas em todo o
mundo. Trabalha para estes objetivos, estabelecendo normas globais e fornecendo os
instrumentos para a sua implementação. Para além de fornecer dados e análises, reúnese e trabalha com a comunidade internacional ACI para partilhar práticas e experiências.

UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC)108
No portal eletrónico da UNODC está disponibilizado um estudo analítico-comparativo,
muito completo, intitulado On the Take: Criminalizing Illicit Enrichment to Fight
Corruption109, onde todas as principais questões controversas sobre o enriquecimento
ilícito são diagnosticadas e analisadas. Trata-se de um trabalho editado no âmbito de
uma parceria que o UNODC estabeleceu com o Banco Mundial e a que chamou STAR
(Stolen Asset Recovery Initiative).
O estudo, datado de 2012, contém um apêndice onde são sumariamente analisadas as
normas legais existentes sobre enriquecimento ilícito em 46 países, nenhum dos quais
europeu.
Desse apêndice é possível retirar as ideias-chave em torno das quais gravitou a
formulação do conceito de enriquecimento ilícito nesses 46 regimes jurídicos.
Telegraficamente, faz-se apelo aos seguintes tipos de formulações:
- Na Argélia, não se conseguir explicar razoavelmente o aumento de rendimentos em
face do salário;
- Em Angola, ter bens cujo valor é desproporcional à evolução do património do detentor
ou ao seu salário;
- Em Antígua e Barbuda, manter um padrão de vida acima do que seria normal perante
os salários e rendimentos de que se é titular ou, salvo explicação satisfatória, possuir
recursos financeiros ou propriedades desproporcionais aos rendimentos auferidos;
- Na Argentina, não justificar a procedência de um enriquecimento patrimonial
apreciável;

108

Localizada em http://www.unodc.org/.
http://www.unodc.org/documents/lpo-brazil/Topics_corruption/Publicacoes/2012_on_the_take_criminalizing_illicit_enrichment_to_fight_corruption.pdf
109
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- No Bangladesh, deter a propriedade de bens obtidos por meios desonestos, sendo
as propriedades inconsistentes com as fontes de rendimento conhecidas, salvo
explicação satisfatória a submeter ao tribunal;
- No Butão, manter um nível de vida não compatível com a fonte normal de rendimento
ou possuir recursos pecuniários ou bens desproporcionais aos rendimentos legítimos,
salvo explicação satisfatória;
- Na Bolívia, não justificar um incremento desproporcionado do património em face das
suas receitas legítimas;
- No Botswana, haver razões para suspeitar de que o funcionário mantém um nível de
vida acima do que pode sustentar ou está na posse de dinheiro e propriedades
desproporcionados;
- No Brunei Darussalam, manter um padrão de vida acima do normal ou estar na posse
de dinheiro e propriedades desproporcionados, salvo explicação satisfatória;
- No Chile, obter um significativo e injustificado aumento do património;
- Na China, ter propriedades ou gastos que obviamente excedam os rendimentos legais,
se a diferença for enorme, caso em que o funcionário é obrigado a explicar a origem dos
incrementos;
- Em Hong Kong, levar um nível de vida acima do normal ou estar na posse de recursos
pecuniários ou propriedades desproporcionados, salvo explicação satisfatória;
- Em Macau, estar na posse de bens ou rendimentos anormalmente altos do que o
indicado previamente, sem explicar como os obteve ou satisfatoriamente demonstrar a
sua origem legítima;
- Na Colômbia, ter incremento patrimonial injustificado;
- Na Costa Rica, aumentar o património, adquirir bens ou direitos, cancelar dívidas e
fazer extinguir obrigações, com aproveitamento ilegítimo do posto, cargo ou função;
- Em Cuba, aumentar o património em quantia não proporcional aos rendimentos
legítimos, sem justificar a licitude dos meios empregues para realizar os gastos ou obter
o acréscimo;
- No Equador, incremento injustificado do património que não seja resultado dos
rendimentos legalmente auferidos;
- No Egipto, ganhos ilegítimos e aumento de riqueza não proporcional aos rendimentos
normais, no caso de não se provar a sua fonte legítima;
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- Em El Salvador, aumento significativamente mais elevado do que os rendimentos
normais;
- Na Etiópia, manter padrão de vida acima do normal ou estar na posse de recursos
pecuniários ou propriedades, desproporcionados, salvo explicação satisfatória;
- No Gabão, todas as condutas que se reconduzem às diversas tipologias de crimes
relacionados com a corrupção e ainda um aumento significativo de património que não
possa razoavelmente justificar-se em face dos rendimentos legitimamente recebidos;
- Na Guiana, ter dinheiro ou propriedades desproporcionadas às fontes de rendimento
conhecidas, caso a pessoa não demonstre que os bens foram adquiridos por meios
legais;
- Nas Honduras, aumento de capital notoriamente superior ao que normalmente adviria
dos normais salários e rendimentos;
- Na Índia, recursos pecuniários ou propriedades desproporcionais às fontes de
rendimento conhecidas;
- Na Jamaica, deter bens desproporcionais aos ganhos legais, caso não seja dada
explicação satisfatória;
- No Líbano, usa-se o conceito de riqueza ilícita, a proveniente de suborno ou, em geral,
meios ilegais;
- No Lesotho, possuir bens de origem inexplicável, manter padrão de vida acima do
normal, possuir bens de que razoavelmente se suspeite terem sido adquiridos
ilegalmente ou ter recursos financeiros ou propriedades desproporcionais às fontes de
rendimento conhecidas;
- Na Macedónia, dispor de fundos monetários públicos e prestar falsas ou incompletas
declarações acerca de propriedades cujo valor significativamente exceda os
rendimentos normais;
- Em Madagáscar, não se conseguir justificar razoavelmente um substancial aumento
do património;
- No Malawi, haver motivos razoáveis para acreditar que um funcionário mantém um
nível de vida acima do que é normal, possui meios pecuniários ou propriedades
desproporcionais às suas fontes de rendimento normais ou está a receber benefícios
por serviços de que se suspeite razoavelmente terem sido obtidos de forma ilegal ou
criminosa;
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- Na Malásia, deter interesses ou propriedades que se consideram excessivos
considerando os meios normais de rendimento, salvo se for dada explicação;
- No México, haver razões para não acreditar no legítimo aumento do património ou
procedência dos bens;
- No Nepal, origem suspeita de bens relacionados em declarações de património que
se revelem incompatíveis ou pouco naturais de obter, manter um estilo de vida
inconciliável com os rendimentos ou fazer doações, dar presentes ou emprestar dinheiro
para além das suas capacidades financeiras;
- Na Nicarágua, incremento do património com significativo excesso, sem poder
justificar razoavelmente a sua procedência;
- No Níger, possuir um património ou modo de vida que os rendimentos lícitos não
permitem justificar;
- No Paquistão, ter propriedades ou recursos pecuniários desproporcionais às fontes
de rendimento;
- No Panamá, incremento indevido, sem justificação, do património do funcionário;
- No Paraguai, adquirir bens, direitos ou serviços acima das suas legítimas
possibilidades económicas ou cancelar dívidas ou extinguir obrigações, por causa do
exercício da função, em condições que ultrapassem essas possibilidades económicas;
- No Perú, incremento ilícito do património que não possa ser justificado razoavelmente;
- Nas Filipinas, adquirir propriedades e ou dinheiro em montante manifestamente fora
da proporção do salário ou outros rendimentos legais;
- No Ruanda, pessoa que tenha enriquecido sem conseguir provar que esse
enriquecimento é justo e legal;
- No Senegal, situação de um funcionário que se depare com a impossibilidade de
justificar a origem lícita de recursos que lhe permitem estar na posse de um património
ou manter um estilo de vida acima das suas possibilidades, sem correspondência com
os seus rendimentos legais;
- Na Serra Leoa, ter riqueza inexplicável, mantendo um padrão de vida incompatível
com os salários e emolumentos normais ou possuindo meios pecuniários ou
propriedades desproporcionais às suas fontes de rendimento, salvo explicação
satisfatória;
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- No Uganda, haver razões para suspeitar de que a pessoa mantém um padrão de vida
acima do que os rendimentos normais proporcionam ou detém meios pecuniários ou
propriedades desproporcionais às suas fontes de rendimento;
- Na Venezuela, obtenção de acréscimos desproporcionais aos rendimentos líquidos
que não conseguem ser justificados;
- Em West Bank e Gaza, um ganho ilegal ou aumento de riqueza incompatível com os
rendimentos normais, se não for provada a sua fonte legítima.

Tenha-se em conta que as condutas criminalizadas dizem respeito, em regra, apenas
aos funcionários públicos e pessoas detendo funções e cargos públicos, havendo alguns
casos em que as normas penais em vigor naqueles países também se aplicam a
qualquer pessoa.
Considere-se ainda que as noções inerentes à construção dos conceitos legais que
acabaram de ser resumidos não estão isentas de erro, uma vez que a informação
constante do aludido apêndice, embora recente, careceria de confirmação e eventual
atualização. Não deixam de constituir, no entanto, um relevante barómetro dos países
que têm vindo a criminalizar o enriquecimento ilícito e da forma como o têm concebido
nas respetivas leis.
TRANSPARENCY INTERNATIONAL110
Na página da Internet desta organização não-governamental é disponibilizada uma
sinopse, com data de 2012111, que agrupa um conjunto de questões essenciais sobre o
enriquecimento ilícito, com alusões aos ordenamentos jurídicos dos seguintes países:
Argentina, Austrália, Canadá, França, Alemanha, Irlanda, Itália, México, Holanda,
Espanha, Reino Unido e Estados Unidos da América, analisados brevemente pela
ordem indicada.

Há também uma curta referência conjunta aos casos de Hong Kong, Botswana, Índia,
Zâmbia e alguns países latino-americanos.

110
111

Com endereço eletrónico em https://www.transparency.org/en/about
Feita uma pesquisa não foram encontrados dados mais recentes.
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O caso de Portugal é citado com destaque, para evidenciar, dando-o como exemplo, os
obstáculos jurídicos que foram colocados à criminalização do enriquecimento ilícito. À
data do estudo estava a iniciar-se a discussão do tema a nível legislativo parlamentar,
com os resultados que são descritos noutra parte desta nota técnica.

V.

Consultas e contributos
•

Regiões Autónomas

O Presidente da Assembleia da República promoveu, a 7 de maio de 2021, a audição
dos órgãos de governo próprios das regiões autónomas, através de emissão de parecer
no prazo de 20 dias, nos termos do artigo 142.º do Regimento da Assembleia da
República, e para os efeitos do n.º 2 do artigo 229.º da Constituição. Caso sejam
enviados, os respetivos pareceres serão disponibilizados na página eletrónica da
presente iniciativa.
•

Consultas obrigatórias e facultativas

Em 12 de maio de 2021, a Comissão solicitou parecer escrito sobre esta iniciativa ao
Conselho Superior do Ministério Público, ao Conselho Superior da Magistratura, à
Ordem dos Advogados, ao Banco de Portugal e à Comissão de Coordenação das
Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento
do Terrorismo e, em 19 de maio de 2021, à Ordem dos Notários.

Todos os pareceres e contributos remetidos à Assembleia da República serão
publicados na página da iniciativa na Internet.

VI.

Avaliação prévia de impacto
•

Avaliação sobre impacto de género

O preenchimento, pelo proponente, da ficha de avaliação prévia de impacto de género
da presente iniciativa, em cumprimento do disposto na Lei n.º 4/2018, de 9 de fevereiro,
devolve como resultado uma valoração neutra do impacto de género.
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•

Linguagem não discriminatória

Na elaboração dos atos normativos a especificação de género deve ser minimizada
recorrendo-se, sempre que possível, a uma linguagem neutra ou inclusiva, mas sem
colocar em causa a clareza do discurso.

Sem prejuízo de uma análise mais detalhada, na apreciação na especialidade ou na
redação final, nesta fase do processo legislativo a redação da proposta de lei não nos
suscita qualquer questão relacionada com a utilização de linguagem discriminatória em
relação ao género.

VII.
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Resumo: O presente relatório analisa as medidas anticorrupção tomadas nos EstadosMembros do GRECO - Group of States Againts Corrupcion em 2020, relativamente à
4.ª ronda de avaliação, que diz respeito a deputados, juízes e procuradores, e à 5.ª
ronda de avaliação, que incide nos governos centrais — incluindo funções executivas
de topo — e agências de aplicação da lei. Nesta quinta ronda, os principais resultados
na maioria dos países avaliados dizem respeito à adoção ou revisão de códigos de
conduta para as funções executivas de topo, e à recolha de informações oficiais em
conformidade com as leis de liberdade de informação. Aborda tópicos como: lobby,
conflitos de interesse e "portas giratórias" bem como a análise das principais questões
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anticorrupção relevantes para as agências de aplicação da lei (políticas de anticorrupção
e integridade, políticas de recursos humanos e a proteção de denunciantes).
CONSELHO DA EUROPA. GRECO — Prevenção da corrupção em relação a
deputados, juízes e procuradores [Em linha] : segundo relatório intercalar de
conformidade : relatório do quarto ciclo de avaliação sobre Portugal. Estrasburgo
: Conselho da Europa, 2021. [Consult. 10 maio 2021]. Disponível em WWW:<URL:
https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=134487&img=
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Resumo: Neste segundo relatório intercalar de conformidade do GRECO — Group of
States Againts Corrupcion, procedeu-se à avaliação do progresso da implementação,
em Portugal, das recomendações pendentes (ou seja, todas exceto a recomendação
XII), desde a adoção do Relatório Intercalar de Conformidade do Quarto Ciclo de
Avaliação. Conclui-se que Portugal fez apenas pequenos progressos no cumprimento
das recomendações consideradas como não implementadas ou parcialmente
implementadas no referido relatório; apenas três das quinze recomendações foram
satisfatoriamente implementadas ou desenvolvidas. Das restantes recomendações,
sete foram parcialmente implementadas e cinco continuam por implementar,
continuando a corrupção política a ser ignorada pelo poder político.
DÂMASO, Eduardo - Corrupção : breve história do crime que nunca existiu. Lisboa
: Objectiva, 2019. ISBN 978-989-665-810-6. Cota: 12.06.8 – 381/2019
Resumo: O autor começa por referir casos recentes bem conhecidos de corrupção no
nosso país, tais como: Operação Marquês, Face Oculta, Operação Furacão, Universo
Espírito-Santo. Aponta os grupos de interesses que, segundo o mesmo, mandam na
política e na economia e que «destruíram grandes empresas, como a PT, e deixaram
buracos gigantescos na Banca». O combate à corrupção e aos crimes económicos, a
ela associados, tem-se revelado pouco eficaz. O autor considera que «nas mais de
quatro décadas de democracia, vários membros da chamada elite — de políticos a
governantes, passando por banqueiros, advogados e empresários — têm feito fortunas
com a incapacidade do país para punir os criminosos. Apesar disso, Portugal vai
ignorando mais de 70% das recomendações da União Europeia para combater a
corrupção».
GAROUPA, Nuno – Portugal : um retrato. Lisboa : EGO, 2019. ISBN 978-1693755736.
Cota: 36.11 – 467/2019.
Resumo: Este livro de Nuno Garoupa constitui uma análise exaustiva da justiça, política
e corrupção em Portugal. Apresenta «uma série de reflexões e preocupações do autor
sobre o nosso país, onde a corrupção corrói toda a sociedade, com particular incidência
nos sectores da justiça e da política. Com um brilhante prefácio de António Barreto, este
é um livro que traça um retrato muito acutilante de um país que, quarenta anos depois
do 25 de Abril, ainda procura uma democracia plena e madura.»
JANUÁRIO, Rui ; CAETANO, Paulo - A corrupção e o Estado. Lisboa : Edições Vieira
da Silva, 2018. ISBN 978-989-736-923-0. Cota: 12.06.8 – 279/2018.
Proposta de Lei n.º 90/XIV/2.ª (GOV)
Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª)

56

NOTA TÉCNICA

________________________________________________________
Resumo: Neste livro, os autores debruçam-se sobre as opções político administrativas
de diversos governos, ao nível nacional e internacional, e suas consequências no que
diz respeito à conjuntura social e à corrupção. «Sentida pela esmagadora maioria da
população como um facto generalizado, a corrupção apresenta derivações ao nível do
aparelho do Estado e da própria iniciativa privada, tantas vezes em relação umbilical e
conluio». Os autores enumeram algumas das vertentes através das quais existe uma
exteriorização da corrupção, e dos crimes conexos «sem esquecer, todavia, os dramas
pessoais decorrentes de um julgamento público dos seus eventuais autores, tantas
vezes sentido pela opinião pública como o único que interessa».
OCDE - OECD public integrity handbook [Em linha]. Paris : OECD, 2020. [Consult. 21
out.
2020].
Disponível
na
intranet
da
AR:<URL:
https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=131199&img=
16470&save=true > ISBN 978-92-64-53617-3.
Resumo: A corrupção é uma das questões mais corrosivas de nosso tempo. Desperdiça
recursos públicos, fomenta as desigualdades económicas e sociais, gera
descontentamento e polarização política e reduz a confiança nas instituições.
Verifica-se que as abordagens tradicionais baseadas na criação de mais regras,
conformidade mais estrita e aplicação mais rígida, tiveram uma eficácia limitada; uma
resposta estratégica e sustentável contra a corrupção deve passar pela integridade
pública. A OCDE adotou uma Recomendação sobre integridade pública em 2017, que
fornece aos governos um plano de ação. Este manual presta orientação para a
implementação desse plano nos países da OCDE, tendo em vista esclarecer o que a
recomendação significa na prática, e identificar os desafios da sua implementação.
PORTUGAL. Ministério Público - Corrupção e criminalidade conexa [Em linha] :
relatório síntese : 1 nov. 2017 a 31 out. 2018. [S.l.] : Ministério Público, 2018. [Consult.
22
out.
2020].
Disponível
na
intranet
da
AR:<URL:
http://catalogobib.parlamento.pt:81/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=132055&img=1
7391&save=true>
Resumo: O referenciado relatório do Ministério Público compreende o período de 1 de
novembro de 2017 a 31 de outubro de 2018. Segundo o mesmo, o combate à corrupção
representa uma das principais preocupações do Ministério Público, uma vez que «a uma
progressão aritmética do aumento dos crimes de corrupção corresponde, em
progressão geométrica, uma diminuição da qualidade da democracia, da igualdade
entre os cidadãos e do desenvolvimento económico».
O relatório refere o dinamismo da ação na luta contra a corrupção através da formação
intensiva e altamente especializada de magistrados do Ministério Público, nas áreas da
prevenção e investigação da corrupção e da criminalidade económica e financeira.
Aponta no sentido de se deixar de considerar apenas a dimensão criminal nas
investigações, para prestar, também, especial atenção à dimensão patrimonial do crime,
ou seja, à eliminação das vantagens e recompensas geradas por estes crimes, dando
eficácia à ideia de que os mesmos não podem compensar quem os pratica.
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RAMOS, João — A proteção de denunciantes em Portugal [Em linha] : estado da
arte. [S.l.] : Transparência e Integridade / Transparency International Portugal, 2018.
[Consult.
10
maio
2021].
Disponível
em
WWW:<URL
https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=134484&img=
21423&save=true>
Resumo: Nas palavras do autor, a proteção de denunciantes desempenha um papel
central na luta contra a corrupção e crimes conexos. «A denúncia é importante na
prevenção, deteção e repressão da criminalidade e funciona como uma espécie de
instrumento de fiscalização dispersa, nos termos do qual todo o cidadão tem o
direito/dever de comunicar irregularidades de que tenha conhecimento, naquilo que
constitui um reflexo do princípio democrático e da cidadania ativa». O autor coloca as
seguintes questões: «existe uma moldura legal adequada para a proteção dos
denunciantes contra retaliações e outras consequências injustificadas? Essas proteções
são efetivas? Quais são os pontos fortes e fracos dos regimes de proteção em vigor?»
Neste contexto, são analisadas as disposições normativas respeitantes à proteção de
denunciantes em Portugal, bem como as soluções e medidas existentes noutros países
numa perspetiva comparada. No seguimento das conclusões alcançadas e da análise
das diferentes soluções ao nível do direito internacional, da União Europeia e de
diferentes Estados, apresenta-se um conjunto de recomendações, tendo em vista a
alteração de mentalidades, normas e práticas no nosso país.
SANTOS, Cláudia Cruz – Os crimes de corrupção : notas críticas a partir de um regime
jurídico-penal sempre em expansão. Julgar. Nº 28, (jan.-abr. 2016), p. 89-105. Cota:
RP-257.

Resumo: No presente artigo, a autora começa por se debruçar sobre as alterações
legais que têm ocorrido no domínio da criminalidade relativa à corrupção. Defende a
necessidade de aumentar a eficiência da investigação sem desproteger as garantias de
defesa dos arguidos. Analisa as medidas legais orientadas para facilitar a descoberta
dos crimes, designadamente a proteção dos denunciantes. São, ainda, foco de atenção
outras questões, tais como: a forma de contagem do prazo de prescrição e a
controvérsia gerada relativamente ao facto de o decurso dos prazos de inquérito implicar
o arquivamento do mesmo. Por fim, reflete sobre a temática das medidas de coação
adequadas e proporcionais.
TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE — Contributos para uma Estratégia Nacional
de Combate à Corrupção 20.24 [Em linha] : resposta à consulta pública. Lisboa :
Transparência e Integridade : Transparency International Portugal, 2020. [Consult. 10
maio
2021].
Disponível
em
WWW:<URL
https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=134500&img=
21448&save=true>
Resumo: Neste relatório, a Transparência e Integridade (TI-PT) procede à apreciação
crítica da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção 20.24, aprovada pelo atual
governo. Embora considere a iniciativa positiva, afirma que é na Assembleia da
República que deve ser discutida e aprovada uma Estratégia Nacional de Combate à
Corrupção. Considera-se, ainda que a estratégia apresentada pelo Governo «é vaga,
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insegura e acanhada, excessivamente legalista e muito pouco ambiciosa. Não define,
de forma clara e concreta, princípios e objetivos estratégicos ou fundacionais do futuro
plano de ação e implementação, sendo ausentes quaisquer diagnósticos, indicadores e
métricas sobre o que se pretende combater e superar. Não enuncia ou trata factos,
dados e estudos científicos, estatísticos, administrativos e técnicos existentes, nem
prevê uma avaliação dos anteriores pacotes, programas e medidas de combate à
corrupção (…). Menospreza áreas críticas da corrupção como as funções políticas, o
financiamento político, o branqueamento de capitais, ou a contratação pública.»
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ANEXOS

Quadro Comparativo I
Alterações e aditamentos à Lei n.º 34/87, de 16 de julho, na sua redação atual, que estabelece os crimes de responsabilidade dos
titulares de cargos políticos
Lei n.º 34/87, de 16 de julho, na sua redação atual
Artigo 1.º
Âmbito da presente lei
A presente lei determina os crimes da responsabilidade que titulares de
cargos políticos ou de altos cargos públicos cometam no exercício das
suas funções, bem como as sanções que lhes são aplicáveis e os
respectivos efeitos.

Artigo 16.º
Recebimento indevido de vantagem
1 - O titular de cargo político ou de alto cargo público que, no exercício das
suas funções ou por causa delas, por si, ou por interposta pessoa, com o
seu consentimento ou ratificação, solicitar ou aceitar, para si ou para
terceiro, vantagem patrimonial ou não patrimonial, que não lhe seja devida,
é punido com pena de prisão de 1 a 5 anos.
2 - Quem, por si ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou
ratificação, der ou prometer a titular de cargo político ou alto cargo público,
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Artigo 1.º
[…]
A presente lei determina os crimes da responsabilidade que titulares de cargos
políticos ou de altos cargos públicos cometam no exercício das suas funções,
bem como as sanções que lhes são aplicáveis e os respetivos efeitos.
Artigo 6.º-A
Responsabilidade penal das pessoas coletivas e entidades equiparadas
As pessoas coletivas e entidades equiparadas, com exceção do Estado, de
pessoas coletivas no exercício de prerrogativas de poder público e de
organizações de direito internacional público, são responsáveis, nos termos
gerais, pelos crimes previstos no n.º 2 do artigo 16.º e nos n.ºs 1 e 2 do artigo
18.º
Artigo 16.º
[…]
1 - O titular de cargo político ou de alto cargo público que, no exercício das
suas funções ou por causa delas, por si, ou por interposta pessoa, com o seu
consentimento ou ratificação, solicitar ou aceitar, para si ou para terceiro,
vantagem patrimonial ou não patrimonial, que não lhe seja devida, é punido com
pena de prisão de 1 a 5 anos.
2 - Quem, por si ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou
ratificação, der ou prometer a titular de cargo político ou alto cargo público, ou
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ou a terceiro por indicação ou conhecimento deste, vantagem patrimonial
ou não patrimonial que não lhe seja devida, no exercício das suas funções
ou por causa delas, é punido com pena de prisão até 5 anos ou com pena
de multa até 600 dias.
3 - Excluem-se dos números anteriores as condutas socialmente
adequadas e conformes aos usos e costumes.
Artigo 17.º
Corrupção passiva
1 - O titular de cargo político ou de alto cargo público que no exercício das
suas funções ou por causa delas, por si ou por interposta pessoa, com o
seu consentimento ou ratificação, solicitar ou aceitar, para si ou para
terceiro, vantagem patrimonial ou não patrimonial, ou a sua promessa,
para a prática de um qualquer acto ou omissão contrários aos deveres do
cargo, ainda que anteriores àquela solicitação ou aceitação, é punido com
pena de prisão de 2 a 8 anos.
2 - Se o ato ou omissão não forem contrários aos deveres do cargo e
vantagem não lhe for devida, o titular de cargo político ou de alto cargo
público é punido com pena de prisão de 2 a 5 anos.
Artigo 18.º
Corrupção activa
1 - Quem, por si ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou
ratificação, der ou prometer a titular de cargo político ou alto cargo público,
ou a terceiro por indicação ou com o conhecimento destes, vantagem
patrimonial ou não patrimonial com o fim indicado no n.º 1 do artigo 17.º,
é punido com pena de prisão de 2 a 5 anos.
2 - Se o fim for o indicado no n.º 2 do artigo 17.º, o agente é punido com
pena de prisão até 5 anos.
3 - O titular de cargo político ou de alto cargo público que no exercício das
suas funções ou por causa delas, por si ou por interposta pessoa, com o
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a terceiro por indicação ou conhecimento deste, vantagem patrimonial ou não
patrimonial que não lhe seja devida, no exercício das suas funções ou por causa
delas, é punido com pena de prisão até 5 anos ou com pena de multa até 600
dias.
3 - […].
Artigo 17.º
[…]
1 - O titular de cargo político ou de alto cargo público que no exercício das
suas funções ou por causa delas, por si ou por interposta pessoa, com o seu
consentimento ou ratificação, solicitar ou aceitar, para si ou para terceiro,
vantagem patrimonial ou não patrimonial, ou a sua promessa, para a prática de
um qualquer ato ou omissão contrários aos deveres do cargo, ainda que
anteriores àquela solicitação ou aceitação, é punido com pena de prisão de 2 a
8 anos.
2 - Se o ato ou omissão não forem contrários aos deveres do cargo e vantagem
não lhe for devida, o titular de cargo político ou de alto cargo público é punido
com pena de prisão de 2 a 5 anos.
Artigo 18.º
[…]
1 - Quem, por si ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou
ratificação, der ou prometer a titular de cargo político ou alto cargo público, ou
a terceiro por indicação ou com o conhecimento deste, vantagem patrimonial ou
não patrimonial com o fim indicado no n.º 1 do artigo 17.º, é punido com pena de
prisão de 2 a 5 anos.
2 - […].
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seu consentimento ou ratificação, der ou prometer a funcionário ou a outro
titular de cargo político ou de alto cargo público, ou a terceiro com o
conhecimento deste, vantagem patrimonial ou não patrimonial que não lhe
seja devida, com os fins indicados no artigo 17.º, é punido com as penas
previstas no mesmo artigo.
Artigo 19.º-A
Dispensa ou atenuação de pena
1 - O agente pode ser dispensado de pena sempre que:
a) Tiver denunciado o crime no prazo máximo de 30 dias após a prática do
ato e sempre antes da instauração de procedimento criminal, desde que
voluntariamente restitua a vantagem ou, tratando-se de coisa fungível, o
seu valor; ou
b) Antes da prática do facto, voluntariamente repudiar o oferecimento ou a
promessa que aceitara, ou restituir a vantagem, ou, tratando-se de coisa
fungível, o seu valor; ou
c) Antes da prática do facto, retirar a promessa ou recusar o oferecimento
da vantagem ou solicitar a sua restituição.
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3 - O titular de cargo político ou alto cargo público que no exercício das suas
funções ou por causa delas, por si ou por interposta pessoa, com o seu
consentimento ou ratificação, der ou prometer a funcionário ou a outro titular de
cargo político ou alto cargo público, ou a terceiro com o conhecimento deste,
vantagem patrimonial ou não patrimonial que não lhe seja devida, com os fins
indicados no artigo 17.º, é punido com as penas previstas no mesmo artigo.
Artigo 19.º-A
[…]
1 - O agente é dispensado de pena sempre que tiver denunciado o crime antes
da instauração de procedimento criminal e nas situações previstas:
a) No n.º 1 do artigo 17.º, não tenha praticado o ato ou omissão contrários
aos deveres do cargo para o qual solicitou ou aceitou a vantagem e restitua
ou repudie voluntariamente a vantagem ou, tratando-se de coisa ou animal
fungíveis, restitua o seu valor;
b) No n.º 1 do artigo 16.º e no n.º 2 do artigo 17.º, restitua ou repudie
voluntariamente a vantagem ou, tratando-se de coisa ou animal fungíveis,
restitua o seu valor;
c) Nos n.ºs 1 e 3 do artigo 18.º, tenha retirado a promessa de vantagem ou
solicitado a sua restituição ou repúdio ao titular de cargo político, antes da
prática do ato ou da omissão contrários aos deveres do cargo;
d) No n.º 2 do artigo 16.º e nos n.ºs 2 e 3 do artigo 18.º, quando esteja em
causa a prática de ato ou omissão não contrários aos deveres do cargo,
tenha retirado a promessa de vantagem ou solicitado a sua restituição ou
repúdio ao titular de cargo político.
2 - Nas situações previstas no número anterior, é aplicável o disposto no
artigo 280.º do Código de Processo Penal se se verificarem,
cumulativamente, os pressupostos previstos nas alíneas a) a c) do n.º 1 do
artigo 74.º do Código Penal.
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3 - O agente pode ser dispensado de pena sempre que, durante o inquérito
ou a instrução, e verificando-se o disposto nas alíneas do n.º 1, conforme
aplicável, tiver contribuído decisivamente para a descoberta da verdade.
4 - A dispensa de pena abrange os crimes que sejam efeito dos crimes
previstos nos artigos 16.º a 18.º, ou que se tenham destinado a continuar
ou a ocultar estes crimes ou as vantagens dos mesmos provenientes,
desde que o agente os tenha denunciado ou tenha contribuído
decisivamente para a sua descoberta.
5 - Ressalva-se do disposto no número anterior os crimes praticados
contra bens eminentemente pessoais.
6 - A pena é especialmente atenuada se, até ao encerramento da audiência de
julgamento em primeira instância, o agente colaborar ativamente na descoberta
da verdade, contribuindo de forma relevante para a prova da sua
responsabilidade ou para a prova da responsabilidade de outros.
7 - A dispensa e a atenuação da pena não são excluídas nas situações de
agravação previstas no artigo 19.º
8 - A dispensa de pena prevista nos n.ºs 1 e 3 pode ser objeto do acordo
regulado nos termos do artigo 313.º-A do Código de Processo Penal, sendo
que, em caso de acordo, a atenuação prevista no n.º 6 incide sobre a pena
aplicável cujo limite máximo foi acordado entre o tribunal, o Ministério
Público e o arguido.

2 - A pena é especialmente atenuada se o agente:
a) Até ao encerramento da audiência de julgamento em primeira instância
auxiliar concretamente na obtenção ou produção das provas decisivas
para a identificação ou a captura de outros responsáveis; ou
b) Tiver praticado o acto a solicitação do titular de cargo político ou de alto
cargo público, directamente ou por interposta pessoa, com excepção do
caso previsto no n.º 3 do artigo 18.º
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Artigo 23.º
Participação económica em negócio
1 - O titular de cargo político que, com intenção de obter para si ou para
terceiro participação económica ilícita, lesar em negócio jurídico os
interesses patrimoniais que, no todo ou em parte, lhe cumpra, em razão
das suas funções, administrar, fiscalizar, defender ou realizar será punido
com prisão até cinco anos e multa de 50 a 100 dias.
2 - O titular de cargo político que, por qualquer forma, receber vantagem
patrimonial por efeito de um acto jurídico-civil relativo a interesses de que
tenha, por força das suas funções, no momento do acto, total ou
parcialmente, a disposição, a administração ou a fiscalização, ainda que
sem os lesar, será punido com multa de 50 a 150 dias.
3 - A pena prevista no número anterior é também aplicável ao titular de
cargo político que receber, por qualquer forma, vantagem económica por
efeito de cobrança, arrecadação, liquidação ou pagamento de que, em
razão das suas funções, total ou parcialmente, esteja encarregado de
ordenar ou fazer, posto que se não verifique prejuízo económico para a
Fazenda Pública ou para os interesses que assim efectiva.
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Artigo 23.º
[…]
1 - O titular de cargo político que, com intenção de obter, para si ou para terceiro,
participação económica ilícita, lesar em negócio jurídico os interesses
patrimoniais que, no todo ou em parte, lhe cumpra, em razão das suas funções,
administrar, fiscalizar, defender ou realizar será punido com prisão até cinco
anos e multa de 50 a 100 dias.
2 - O titular de cargo político que, por qualquer forma, receber vantagem
patrimonial por efeito de um ato jurídico-civil relativo a interesses de que tenha,
por força das suas funções, no momento do ato, total ou parcialmente, a
disposição, a administração ou a fiscalização, ainda que sem os lesar, será
punido com pena de prisão até 6 meses ou com pena de multa até 150 dias.
3 - […].

Artigo 27.º-A
Incapacidades
1 - O titular de cargo político que, no exercício da atividade para que foi eleito ou
nomeado ou por causa dessa atividade, cometer crime previsto na presente lei
punido com pena de prisão ou cuja pena seja dispensada nos termos dos n.ºs 1
e 3 do artigo 19.º-A, ou cometer crime punido com pena de prisão superior a três
anos, é também incapacitado para ser eleito ou nomeado para cargo político, por
um período de dois a 10 anos, quando o facto:
a) For praticado com flagrante desvio ou abuso da função ou com grave violação
dos deveres que lhe são inerentes;
b) Revelar indignidade no exercício do cargo; ou
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Artigo 28.º
Efeito das penas aplicadas ao Presidente da República
A condenação definitiva do Presidente da República por crime de
responsabilidade cometido no exercício das suas funções implica a
destituição do cargo e a impossibilidade de reeleição após verificação pelo
Tribunal Constitucional da ocorrência dos correspondentes pressupostos
constitucionais e legais.
Artigo 42.º
Julgamento em separado
A instrução e o julgamento de processos relativos a crime de
responsabilidade de titular de cargo político cometido no exercício das
suas funções far-se-ão, por razões de celeridade, em separado dos
relativos a outros co-responsáveis que não sejam também titulares de
cargo político.
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c) Implicar a perda da confiança necessária ao exercício do cargo.
2 - O disposto no número anterior não prejudica os efeitos da condenação
previstos no artigo 13.º da Lei n.º 27/96, de 1 de agosto, na sua redação atual.
3 - Não conta para o prazo de incapacidade o tempo em que o agente estiver
privado da liberdade por força de medida de coação processual, pena ou medida
de segurança.
4 - O tribunal comunica a decisão que decretar a incapacidade do titular de cargo
político ao Tribunal Constitucional e à Comissão Nacional de Eleições ou ao
órgão ou entidade que o nomeie.
Artigo 28.º
[…]
A condenação definitiva do Presidente da República por crime de
responsabilidade cometido no exercício das suas funções implica a destituição
do cargo e a impossibilidade de reeleição após verificação pelo Tribunal
Constitucional da ocorrência dos correspondentes pressupostos constitucionais
e legais, sem prejuízo do disposto no artigo 27.º-A.
Artigo 42.º
[…]
A instrução e o julgamento de processos relativos a crime de responsabilidade
de titular de cargo político cometido no exercício das suas funções far-se-ão, a
requerimento deste e por razões de celeridade, em separado dos relativos a
outros corresponsáveis que não sejam também titulares de cargo político.»
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Quadro Comparativo II
Alteração à Lei n.º 36/94, de 29 de setembro, na sua redação atual, que estabelece medidas de combate à corrupção e
criminalidade económica e financeira
Lei n.º 36/94, de 29 de setembro, na sua redação atual
Artigo 1.º
Acções de prevenção
1 - Compete ao Ministério Público e à Polícia Judiciária, através da
Direcção Central para o Combate à Corrupção, Fraudes e Infracções
Económicas e Financeiras, realizar, sem prejuízo da competência de
outras autoridades, acções de prevenção relativas aos seguintes crimes:
a) Corrupção, peculato e participação económica em negócio;
b) Administração danosa em unidade económica do sector público;
c) Fraude na obtenção ou desvio de subsídio, subvenção ou crédito;
d) Infracções económico-financeiras cometidas de forma organizada,
com recurso à tecnologia informática;
e) Infracções económico-financeiras de dimensão internacional ou
transnacional.
2 - A Polícia Judiciária realiza as acções previstas no número anterior por
iniciativa própria ou do Ministério Público.
3 - As acções de prevenção previstas no n.º 1 compreendem,
designadamente:
a) A recolha de informação relativamente a notícias de factos
susceptíveis de fundamentar suspeitas do perigo da prática de um crime;
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Artigo 1.º
[…]
1 - Compete ao Ministério Público e à Polícia Judiciária, através da Unidade
Nacional de Combate à Corrupção, realizar, sem prejuízo da competência
de outras autoridades, ações de prevenção relativas aos seguintes crimes:
a) Recebimento ou oferta indevidos de vantagem, corrupção, peculato e
participação económica em negócio;
b)
[…];
c)
[…];
d)
[…];
e)

[…].

2-

[…].

3-

[…].
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b) A solicitação de inquéritos, sindicâncias, inspecções e outras
diligências que se revelem necessárias e adequadas à averiguação da
conformidade de determinados actos ou procedimentos administrativos,
no âmbito das relações entre a Administração Pública e as entidades
privadas;
c) A proposta de medidas susceptíveis de conduzirem à diminuição da
corrupção e da criminalidade económica e financeira.
Artigo 8.º
Atenuação especial
Nos crimes previstos no artigo 1.º, n.º 1, alíneas a) e e), a pena pode ser
especialmente atenuada se o agente auxiliar concretamente na recolha
das provas decisivas para a identificação ou a captura de outros
responsáveis.

Artigo 9.º
Suspensão provisória do processo
1 - No crime de corrupção activa, o Ministério Público, com a
concordância do juiz de instrução, pode suspender provisoriamente o
processo, mediante a imposição ao arguido de injunções e regras de
conduta, se se verificarem cumulativamente os seguintes pressupostos:
a) Concordância do arguido;
b) Ter o arguido denunciado o crime ou contribuído decisivamente para
a descoberta da verdade;
c) Ser de prever que o cumprimento das injunções e regras de conduta
responda suficientemente às exigências de prevenção que no caso se
façam sentir.
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Artigo 8.º
[…]
Nos crimes de peculato e participação económica em negócio, bem como
nas infrações previstas na alínea e) do n.º 1 do artigo 1.º, a pena é
especialmente atenuada se, até ao encerramento da audiência de
julgamento em primeira instância, o agente colaborar ativamente na
descoberta da verdade, contribuindo de forma relevante para a prova da
sua responsabilidade ou para a prova da responsabilidade de outros.
Artigo 9.º
[…]
1 - No crime de corrupção ativa ou de oferta indevida de vantagem, o
Ministério Público, oficiosamente ou a requerimento do arguido,
determina, com a concordância do juiz de instrução, a suspensão do
processo, mediante a imposição ao arguido de injunções e regras de conduta,
sempre que se verificarem os seguintes pressupostos:
a) […];
b) Ter o arguido contribuído decisivamente para a descoberta da
verdade;
c) […].
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2 - É correspondentemente aplicável o disposto nos artigos 281.º, n.os 2
a 5, e 282.º do Código de Processo Penal.
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2 - É correspondentemente aplicável o disposto na alínea e) do n.º 1 do
artigo 268.º, nos n.ºs 2, 4, 5 e 6 do artigo 281.º e nos n.ºs 1 a 4 do artigo
282.º do Código de Processo Penal.
3 - Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 281.º do Código de
Processo Penal, é oponível à arguida que seja pessoa coletiva ou
entidade equiparada a injunção de adotar ou implementar programa de
cumprimento normativo adequado a prevenir a prática de crimes de
recebimento ou oferta indevidos de vantagem ou de corrupção.
4 - O disposto nos números anteriores é correspondentemente aplicável
na fase de instrução.

Quadro Comparativo III
Alteração à Lei n.º 50/2007, de 31 de agosto, na sua redação atual, que estabelece um novo regime de responsabilidade penal por
comportamentos suscetíveis de afetar a verdade, a lealdade e a correção da competição e do seu resultado na atividade
desportiva
Lei n.º 50/2007, de 31 de agosto, na sua redação atual
Artigo 13.º
Atenuação especial e dispensa de pena
1 - Nos crimes previstos na presente lei:
a) A pena pode ser especialmente atenuada se o agente auxiliar
concretamente na recolha das provas decisivas para a identificação ou a
captura de outros responsáveis;
b) O agente pode ser dispensado de pena se repudiar voluntariamente,
antes da prática do facto, o oferecimento ou a promessa que aceitara ou
restituir a vantagem ou, tratando-se de coisa fungível, o seu valor.
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Artigo 13.º
Dispensa ou atenuação da pena
1 - O agente é dispensado de pena sempre que tiver denunciado o crime
antes da instauração de procedimento criminal e, nas situações
previstas:
a) No artigo 8.º, não tenha praticado o ato ou omissão destinados a
alterar ou falsear o resultado de uma competição desportiva para o qual
solicitou ou aceitou a vantagem e restitua ou repudie voluntariamente a
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2 - No crime previsto no artigo 11.º, a pena pode ser especialmente
atenuada ou não ter lugar a punição se o agente impedir ou se esforçar
seriamente por impedir a continuação dos grupos, organizações ou
associações ou comunicar à autoridade a sua existência de modo a esta
poder evitar a prática de crimes.
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vantagem ou, tratando-se de coisa ou animal fungíveis, restitua o seu
valor;
b) No n.º 1 do artigo 10.º-A, restitua ou repudie voluntariamente a
vantagem ou, tratando-se de coisa ou animal fungíveis, restitua o seu
valor;
c) No artigo 9.º, tenha retirado a promessa de vantagem ou solicitado a
sua restituição ou repúdio ao agente desportivo, antes da prática do ato
ou da omissão destinados a alterar ou falsear o resultado de uma
competição desportiva;
d) No n.º 2 do artigo 10.º-A, tenha retirado a promessa de vantagem ou
solicitado a sua restituição ou repúdio ao agente desportivo.
2 - O agente pode ser dispensado de pena sempre que, durante o
inquérito ou a instrução, e verificando-se o disposto nas alíneas do
número anterior, conforme aplicável, tiver contribuído decisivamente
para a descoberta da verdade.
3 - A dispensa de pena abrange os crimes que sejam efeito dos crimes
previstos nos artigos 8.º, 9.º e 10.º-A, ou que se hajam destinado a
continuar ou a ocultar estes crimes ou as vantagens dos mesmos
provenientes, desde que o agente os tenha denunciado ou tenha
contribuído decisivamente para a sua descoberta.
4 - Ressalva-se do disposto no número anterior os crimes praticados
contra bens eminentemente pessoais.
5 - A pena é especialmente atenuada se, até ao encerramento da
audiência de julgamento em primeira instância, o agente colaborar
ativamente na descoberta da verdade relativamente à prática de
qualquer um dos crimes previstos nesta lei, contribuindo de forma
relevante para a prova da sua responsabilidade ou para a prova da
responsabilidade de outros.
6 - Na situação prevista no artigo 11.º:
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a) O agente é dispensado de pena se comunicar às autoridades a
existência de grupos, organizações ou associações criminosas e se
conseguir evitar a consumação de crimes que se propunham praticar;
b) A pena é especialmente atenuada se o agente se esforçar seriamente
para evitar a consumação dos crimes que aqueles grupos, organizações
ou associações criminosas se propunham praticar ou se, até ao
encerramento da audiência de julgamento em primeira instância,
colaborar ativamente na descoberta da verdade relativamente à prática
de qualquer um dos crimes previstos nesta lei, contribuindo de forma
relevante para a prova da sua responsabilidade ou para a prova da
responsabilidade de outros.
7 - A dispensa e a atenuação da pena não são excluídas nas hipóteses
de agravação previstas no artigo 12.º
8 - A dispensa de pena prevista nos n.ºs 1 e 2 e na alínea a) do n.º 6 pode
ser objeto do acordo regulado nos termos do artigo 313.º-A do Código
de Processo Penal, sendo que, em caso de acordo, a atenuação prevista
no n.º 5 e na alínea b) do n.º 6, incide sobre a pena aplicável cujo limite
máximo foi acordado entre o tribunal, o Ministério Público e o arguido.
9 - Nos casos do n.º 1 e da alínea a) do n.º 6 é aplicável o disposto no
artigo 280.º do Código de Processo Penal se se verificarem,
cumulativamente, os pressupostos previstos nas alíneas a) a c) do n.º 1
do artigo 74.º do Código Penal.
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Quadro Comparativo IV
Alteração à Lei n.º 20/2008, de 21 de abril, na sua redação atual, que cria novo regime penal de corrupção no comércio
internacional e no sector privado
Lei n.º 20/2008, de 21 de abril, na sua redação atual
Artigo 5.º
Atenuação especial e dispensa de pena
Nos crimes previstos na presente lei:
a) A pena pode ser especialmente atenuada se o agente auxiliar
concretamente na recolha das provas decisivas para a identificação ou
a captura de outros responsáveis ou de algum modo contribuir
decisivamente para a descoberta da verdade;
b) O agente pode ser dispensado de pena se, voluntariamente, antes
da prática do facto, repudiar o oferecimento ou a promessa que
aceitara, restituir a vantagem ou, tratando-se de coisa fungível, o seu
valor.
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Artigo 5.º
[…]
1 - O agente é dispensado de pena sempre que tiver denunciado o
crime antes da instauração de procedimento criminal e, nas situações
previstas:
a) No artigo 7.º, tenha retirado a promessa de vantagem ou solicitado
a sua restituição ou repúdio ao funcionário ou titular de cargo político;
b) No artigo 8.º, não tenha praticado o ato ou omissão contrário aos
seus deveres funcionais para o qual solicitou ou aceitou a vantagem e
restitua ou repudie voluntariamente a vantagem ou, tratando-se de
coisa ou animal fungíveis, restitua o seu valor;
c) No artigo 9.º, tenha retirado a promessa de vantagem ou solicitado
a sua restituição ou repúdio ao trabalhador do setor privado, antes da
prática do ato ou da omissão contrários aos seus deveres funcionais.
2 - Nos casos do número anterior é aplicável o disposto no artigo 280.º
do Código de Processo Penal se se verificarem, cumulativamente, os
pressupostos previstos nas alíneas a) a c) do n.º 1 do artigo 74.º do
Código Penal.
3 - O agente pode ser dispensado de pena sempre que, durante o
inquérito ou a instrução, e verificando-se o disposto nas alíneas do n.º
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1, conforme aplicável, tiver contribuído decisivamente para a
descoberta da verdade.
4 - A dispensa de pena abrange os crimes que sejam efeito dos crimes
previstos nos artigos 7.º a 9.º, ou que se hajam destinado a continuar
ou a ocultar estes crimes ou as vantagens dos mesmos provenientes,
desde que o agente os tenha denunciado ou tenha contribuído
decisivamente para a sua descoberta.
5 - Ressalva-se do disposto no número anterior os crimes praticados
contra bens eminentemente pessoais.
6 - A pena é especialmente atenuada se, até ao encerramento da
audiência de julgamento em primeira instância, o agente colaborar
ativamente na descoberta da verdade, contribuindo de forma relevante
para a prova da sua responsabilidade ou para a prova da
responsabilidade de outros.
7 - A dispensa de pena prevista nos n.ºs 1 e 3 pode ser objeto do acordo
regulado nos termos do artigo 313.º-A do Código de Processo Penal;
em caso de acordo, a atenuação prevista no número anterior incide
sobre a pena aplicável cujo limite máximo foi acordado entre o tribunal,
o Ministério Público e o arguido.
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Quadro Comparativo V
Alteração ao Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro, na sua redação atual
Código Penal
Artigo 46.º
Proibição do exercício de profissão, função ou actividade
1 - A pena de prisão aplicada em medida não superior a três anos é
substituída por pena de proibição, por um período de dois a cinco anos,
do exercício de profissão, função ou atividade, públicas ou privadas,
quando o crime tenha sido cometido pelo arguido no respetivo exercício,
sempre que o tribunal concluir que por este meio se realizam de forma
adequada e suficiente as finalidades da punição.
2 - No caso previsto no número anterior é aplicável, com as necessárias
adaptações, o disposto nos n.os 3 a 5 do artigo 66.º e no artigo 68.º
3 - O tribunal revoga a pena de proibição do exercício de profissão,
função ou atividade e ordena o cumprimento da pena de prisão
determinada na sentença se o agente, após a condenação:
a) Violar a proibição;
b) Cometer crime pelo qual venha a ser condenado e revelar que as
finalidades da pena de proibição do exercício de profissão, função ou
atividade não puderam por meio dela ser alcançadas.
4 - É correspondentemente aplicável o disposto no artigo 57.º
5 - Se, nos casos do n.º 3, o condenado tiver de cumprir pena de prisão,
mas houver já cumprido tempo de proibição do exercício de profissão,
função ou atividade, o tribunal desconta no tempo de prisão a cumprir o
tempo de proibição já cumprido.
Proposta de Lei n.º 90/XIV/2.ª (GOV)
Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª)

73

Proposta de Lei n.º 90/XIV/2.ª (GOV)
Artigo 46.º
[…]
1 - […].

2 - No caso previsto no número anterior é aplicável, com as necessárias
adaptações, o disposto nos n.ºs 4 a 6 do artigo 66.º e no artigo 68.º.
3[…].

45-

[…].
[…].
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6 - Para o efeito do disposto no artigo anterior, cada dia de prisão
equivale ao número de dias de proibição do exercício de profissão,
função ou atividade, que lhe corresponder proporcionalmente nos termos
da sentença, procedendo-se, sempre que necessário, ao
arredondamento por defeito do número de dias por cumprir.
Artigo 66.º
Proibição do exercício de função
1 - O titular de cargo público, funcionário público ou agente da
Administração, que, no exercício da actividade para que foi eleito ou
nomeado, cometer crime punido com pena de prisão superior a 3
anos, é também proibido do exercício daquelas funções por um
período de 2 a 5 anos quando o facto:

Proposta de Lei n.º 90/XIV/2.ª (GOV)
6-

[…].

Artigo 66.º
[…]
1 - O titular de cargo público, funcionário público ou agente da
Administração que, no exercício da atividade para que foi eleito ou
nomeado ou por causa dessa atividade, cometer crime punido com
pena de prisão superior a 3 anos, ou cuja pena seja dispensada se
se tratar de crime de recebimento ou oferta indevidos de vantagem
ou de corrupção, é também proibido do exercício daquelas funções
por um período de 2 a 10 anos quando o facto:
a) For praticado com flagrante e grave abuso da função ou com a) […];
manifesta e grave violação dos deveres que lhe são inerentes;
b) Revelar indignidade no exercício do cargo; ou
b) […];
c) Implicar a perda da confiança necessária ao exercício da função.
c) […].
2 - O disposto no número anterior é correspondentemente aplicável 2 - […].
às profissões ou actividades cujo exercício depender de título público
ou de autorização ou homologação da autoridade pública.
3 - O disposto no n.º 1 é ainda correspondentemente aplicável ao
gerente ou administrador de sociedade de tipo previsto no Código
das Sociedades Comerciais que cometa crime de recebimento ou
oferta indevidos de vantagem ou de corrupção.
3 - Não conta para o prazo de proibição o tempo em que o agente 4 - [Anterior n.º 3.]
estiver privado da liberdade por força de medida de coacção
processual, pena ou medida de segurança.
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4 - Cessa o disposto nos n.os 1 e 2 quando, pelo mesmo facto, tiver
lugar a aplicação de medida de segurança de interdição de
actividade, nos termos do artigo 100.º
5 - Sempre que o titular de cargo público, funcionário público ou
agente da Administração, for condenado pela prática de crime, o
tribunal comunica a condenação à autoridade de que aquele
depender.
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5 - Cessa o disposto nos n.ºs 1 a 3 quando, pelo mesmo facto, tiver
lugar a aplicação de medida de segurança de interdição de atividade,
nos termos do artigo 100.º
6 - Sempre que o titular de cargo público, funcionário público ou agente
da Administração for condenado pela prática de crime, o tribunal
comunica a condenação à autoridade de que aquele depender e,
tratando-se de gerentes ou administradores das sociedades
referidas no n.º 3, ao registo comercial.
Artigo 90.º-A
Artigo 90.º-A
Penas aplicáveis às pessoas colectivas
Penas aplicáveis e determinação da pena
1 - Pelos crimes previstos no n.º 2 do artigo 11.º, são aplicáveis às 1 - […].
pessoas colectivas e entidades equiparadas as penas principais de
multa ou de dissolução.
2 - Pelos mesmos crimes podem ser aplicadas às pessoas colectivas 2 - Pelos mesmos crimes e pelos previstos em legislação especial
e entidades equiparadas as seguintes penas acessórias:
podem ser aplicadas às pessoas coletivas e entidades equiparadas as
seguintes penas acessórias:
a) Injunção judiciária;
a) […];
b) Interdição do exercício de actividade;
b) […];
c) Proibição de celebrar certos contratos ou contratos com c) […];
determinadas entidades;
d) Privação do direito a subsídios, subvenções ou incentivos;
d) […];
e) Encerramento de estabelecimento;
e) […];
f) Publicidade da decisão condenatória.
f) […].
3 - Pelos mesmos crimes e pelos previstos em legislação especial
podem ser aplicadas às pessoas coletivas e entidades
Proposta de Lei n.º 90/XIV/2.ª (GOV)
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equiparadas, em alternativa à pena de multa, as seguintes penas
de substituição:
a) Admoestação;
b) Caução de boa conduta;
c) Vigilância judiciária.
4 - O tribunal atenua especialmente a pena, nos termos do artigo
73.º e para além dos casos expressamente previstos na lei, de
acordo com o disposto no artigo 72.º, considerando também a
circunstância de a pessoa coletiva ou entidade equiparada ter
adotado e implementado, antes da prática do crime, programa de
cumprimento normativo adequado a prevenir a prática do crime
ou de crimes da mesma espécie.
5 - O tribunal aplica uma pena acessória juntamente com a pena
principal ou de substituição, sempre que tal se revele adequado e
necessário para a realização das finalidades da punição,
nomeadamente por a pessoa coletiva não ter ainda adotado e
implementado programa de cumprimento normativo adequado a
prevenir a prática do crime ou de crimes da mesma espécie.
6 - O tribunal substitui a pena de multa por pena alternativa que
realize de forma adequada e suficiente as finalidades da punição,
considerando, nomeadamente, a adoção ou implementação por
parte da pessoa coletiva ou entidade equiparada de programa de
cumprimento normativo adequado a prevenir a prática do crime
ou de crimes da mesma espécie.
Artigo 90.º-B
Artigo 90.º-B
Pena de multa
[…]
1 - Os limites mínimo e máximo da pena de multa aplicável às 1 - […].
pessoas colectivas e entidades equiparadas são determinados tendo
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como referência a pena de prisão prevista para as pessoas
singulares.
2 - Um mês de prisão corresponde, para as pessoas colectivas e
entidades equiparadas, a 10 dias de multa.
3 - Sempre que a pena aplicável às pessoas singulares estiver
determinada exclusiva ou alternativamente em multa, são aplicáveis
às pessoas colectivas ou entidades equiparadas os mesmos dias de
multa.
4 - A pena de multa é fixada em dias, de acordo com os critérios
estabelecidos no n.º 1 do artigo 71.º

Proposta de Lei n.º 90/XIV/2.ª (GOV)

2 - […].
3 - […].

4 - A pena de multa é fixada em dias, de acordo com os critérios
estabelecidos no n.º 1 do artigo 71.º, considerando, nomeadamente,
para além das previstas no n.º 2 do artigo 71.º, a circunstância de
a pessoa coletiva ou entidade equiparada ter adotado e
implementado, depois da prática do crime e até à audiência de
julgamento, programa de cumprimento normativo adequado a
prevenir a prática do crime ou de crimes da mesma espécie.
5 - Cada dia de multa corresponde a uma quantia entre (euro) 100 e 5 - […].
(euro) 10 000, que o tribunal fixa em função da situação económica e
financeira do condenado e dos seus encargos com os trabalhadores,
sendo aplicável o disposto nos n.os 3 a 5 do artigo 47.º
6 - Findo o prazo de pagamento da multa ou de alguma das suas 6 - […].
prestações sem que o pagamento esteja efectuado, procede-se à
execução do património da pessoa colectiva ou entidade equiparada.
7 - A multa que não for voluntária ou coercivamente paga não pode 7 - […].
ser convertida em prisão subsidiária.
Artigo 90.º-E
Artigo 90.º-E
Vigilância judiciária
[…]
1 - Se à pessoa colectiva ou entidade equiparada dever ser aplicada 1 - […].
pena de multa em medida não superior a 600 dias, pode o tribunal
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limitar-se a determinar o seu acompanhamento por um representante
judicial, pelo prazo de um a cinco anos, de modo que este proceda à
fiscalização da actividade que determinou a condenação.
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2 - O tribunal pode limitar-se a determinar o acompanhamento da
pessoa coletiva ou entidade equiparada por um representante
judicial, pelo prazo de um a cinco anos, de modo a que este
controle a adoção ou implementação de programa de
cumprimento normativo adequado a prevenir a prática do crime
ou de crimes da mesma espécie.
2 - O representante judicial não tem poderes de gestão da pessoa 3 - [Anterior n.º 2].
colectiva ou entidade equiparada.
3 - O representante judicial informa o tribunal da evolução da 4 - [Anterior n.º 3].
actividade da pessoa colectiva ou entidade equiparada
semestralmente ou sempre que entender necessário.
4 - O tribunal revoga a pena de vigilância judiciária e ordena o
cumprimento da pena de multa determinada na sentença se a pessoa
colectiva ou entidade equiparada, após a condenação, cometer crime
pelo qual venha a ser condenada e revelar que as finalidades da pena
de vigilância judiciária não puderam, por meio dela, ser alcançadas.
5 - O tribunal revoga a pena de vigilância judiciária e ordena o
cumprimento da pena de multa determinada na sentença se a pessoa
coletiva ou entidade equiparada:
a) Cometer crime, após a condenação, pelo qual vier a ser
condenada e revelar que as finalidades da pena de vigilância
judiciária não puderam, por meio dela, ser alcançadas; ou
b) Não adotar ou implementar o programa de cumprimento
normativo.
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Artigo 90.º-G
Injunção judiciária
1 - O tribunal pode ordenar à pessoa colectiva ou entidade equiparada
que adopte certas providências, designadamente as que forem
necessárias para cessar a actividade ilícita ou evitar as suas
consequências.

2 - O tribunal determina o prazo em que a injunção deve ser cumprida
a partir do trânsito em julgado da sentença.

Proposta de Lei n.º 90/XIV/2.ª (GOV)
Artigo 90.º-G
[…]
1 - O tribunal pode ordenar à pessoa coletiva ou entidade equiparada:
a) A adoção de certas providências, designadamente as que forem
necessárias para cessar a atividade ilícita ou evitar as suas
consequências; ou
b) A adoção e implementação de programa de cumprimento
normativo adequado a prevenir a prática do crime ou de crimes da
mesma espécie.
2 - […].

3 - A pena de injunção judiciária é cumulável com as penas
acessórias de proibição de celebrar contratos e de privação do
direito a subsídios, subvenções ou incentivos.
Artigo 118.º
Artigo 118.º
Prazos de prescrição
[…]
1 - O procedimento criminal extingue-se, por efeito de prescrição, logo 1 - […]:
que sobre a prática do crime tiverem decorrido os seguintes prazos:
a) 15 anos, quando se tratar de crimes puníveis com pena de prisão a) 15 anos, quando se tratar de:
cujo limite máximo for superior a 10 anos ou dos crimes previstos nos
i) Crimes puníveis com pena de prisão cujo limite máximo for
artigos 335.º, 372.º, 373.º, 374.º, 374.º-A, 375.º, n.º 1, 377.º, n.º 1,
superior a 10 anos;
379.º, n.º 1, 382.º, 383.º e 384.º do Código Penal, 16.º, 17.º, 18.º e
ii) Crimes previstos nos artigos 335.º, 372.º, 373.º, 374.º, 374.º19.º da Lei n.º 34/87, de 16 de julho, alterada pelas Leis n.os
A, no n.º 1 do artigo 375.º, no n.º 1 do artigo 377.º, no n.º 1 do
108/2001, de 28 de novembro, 30/2008, de 10 de julho, 41/2010, de
artigo 379.º e nos artigos 382.º, 383.º e 384.º do Código Penal;
3 de setembro, 4/2011, de 16 de fevereiro, e 4/2013, de 14 de janeiro,
iii) Crimes previstos nos artigos 11.º, 16.º a 20.º, no n.º 1 do
7.º, 8.º e 9.º da Lei n.º 20/2008, de 21 de abril, e 8.º, 9.º, 10.º e 11.º
artigo 23.º e nos artigos 26.º e 27.º da Lei n.º 34/87, de 16 de
da Lei n.º 50/2007, de 31 de agosto, e ainda do crime de fraude na
julho, na sua redação atual;
obtenção de subsídio ou subvenção;
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iv) Crimes previstos nos artigos 7.º, 8.º e 9.º da Lei n.º 20/2008,
de 21 de abril, na sua redação atual;
v) Crimes previstos nos artigos 8.º, 9.º, 10.º, 10.º-A, 11.º e 12.º
da Lei n.º 50/2007, de 31 de agosto, na sua redação atual;
vi) Crime previsto no artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 28/84, de 20
de janeiro, na sua redação atual;
vii) Crimes previstos nos artigos 36.º e 37.º do Código de
Justiça Militar; ou
viii) Crime previsto no artigo 299.º do Código Penal, contanto
que a finalidade ou atividade do grupo, organização ou
associação seja dirigida à prática de um ou mais dos crimes
previstos nas subalíneas i) a iv), vi) e vii).
b) Dez anos, quando se tratar de crimes puníveis com pena de prisão b) […];
cujo limite máximo for igual ou superior a cinco anos, mas que não
exceda dez anos;
c) Cinco anos, quando se tratar de crimes puníveis com pena de c) […];
prisão cujo limite máximo for igual ou superior a um ano, mas inferior
a cinco anos;
d) Dois anos, nos casos restantes.
d) […].
2 - Para efeito do disposto no número anterior, na determinação do 2 - […].
máximo da pena aplicável a cada crime são tomados em conta os
elementos que pertençam ao tipo de crime, mas não as
circunstâncias agravantes ou atenuantes.
3 - Se o procedimento criminal respeitar a pessoa colectiva ou 3 - […].
entidade equiparada, os prazos previstos no n.º 1 são determinados
tendo em conta a pena de prisão, antes de se proceder à conversão
prevista nos n.os 1 e 2 do artigo 90-B.º
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4 - Quando a lei estabelecer para qualquer crime, em alternativa,
pena de prisão ou de multa, só a primeira é considerada para efeito
do disposto neste artigo.
5 - Nos crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual de
menores, bem como no crime de mutilação genital feminina sendo a
vítima menor, o procedimento criminal não se extingue, por efeito da
prescrição, antes de o ofendido perfazer 23 anos.
Artigo 363.º
Suborno
Quem convencer ou tentar convencer outra pessoa, através de
dádiva ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial, a
praticar os factos previstos nos artigos 359.º ou 360.º, sem que estes
venham a ser cometidos, é punido com pena de prisão até 2 anos ou
com pena de multa até 240 dias.
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4 - […].
5 - […].

Artigo 363.º
[…]
Quem convencer ou tentar convencer outra pessoa, através de dádiva
ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial, a praticar os
factos previstos nos artigos 359.º ou 360.º, sem que estes venham a
ser cometidos, é punido com pena de prisão até 2 anos ou com pena
de multa até 240 dias, se pena mais grave lhe não couber por força
de outra disposição legal.
Artigo 374.º-A
Artigo 374.º-A
Agravação
[…]
1 - Se a vantagem referida nos artigos 372.º a 374.º for de valor 1 - […].
elevado, o agente é punido com a pena aplicável ao crime respectivo
agravada em um quarto nos seus limites mínimo e máximo.
2 - Se a vantagem referida nos artigos 372.º a 374.º for de valor 2 - […].
consideravelmente elevado, o agente é punido com a pena aplicável
ao crime respectivo agravada em um terço nos seus limites mínimo e
máximo.
3 - Para efeitos do disposto nos números anteriores, é 3 - […].
correspondentemente aplicável o disposto nas alíneas a) e b) do
artigo 202.º
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4 - Sem prejuízo do disposto no artigo 11.º, quando o agente actue 4 - […].
nos termos do artigo 12.º é punido com a pena aplicável ao crime
respectivo agravada em um terço nos seus limites mínimo e máximo.
5 - Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, o
funcionário titular de alto cargo público é punido:
a) Com pena de prisão de 1 a 5 anos, quando o crime for o previsto
no n.º 1 do artigo 372.º;
b) Com pena de prisão de 2 a 8 anos, quando o crime for o previsto
no n.º 1 do artigo 373.º;
c) Com pena de prisão de 2 a 5 anos, quando o crime for o previsto
no n.º 2 do artigo 373.º.
6 - Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 1 a 4, caso o funcionário seja
titular de alto cargo público, o agente é punido:
a) Com pena de prisão até 5 anos ou com pena de multa até 600
dias, nas situações n.º 2 do artigo 372.º;
b) Com pena de prisão de 2 a 5 anos, nas situações do n.º 1 do
artigo 374.º; ou
c) Com pena de prisão até 5 anos, nas situações do n.º 2 do artigo
374.º.
7 - O funcionário titular de alto cargo público que no exercício das
suas funções ou por causa delas, por si ou por interposta pessoa,
com o seu consentimento ou ratificação, der ou prometer a
funcionário, a funcionário titular de alto cargo público ou a titular
de cargo político, ou a terceiro com o conhecimento deste,
vantagem patrimonial ou não patrimonial que não lhe seja devida,
é punido com a pena de 2 a 8 anos se o fim for o indicado no n.º 1
artigo 373.º e com a pena de 2 a 5 anos se o fim for o indicado no
n.º 2 do artigo 373.º.
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Artigo 374.º-B
Dispensa ou atenuação de pena
1 - O agente pode ser dispensado de pena sempre que:
a) Tiver denunciado o crime no prazo máximo de 30 dias após a
prática do ato e sempre antes da instauração de procedimento
criminal, desde que voluntariamente restitua a vantagem ou, tratandose de coisa ou animal fungíveis, o seu valor; ou
b) Antes da prática do facto, voluntariamente repudiar o oferecimento
ou a promessa que aceitara, ou restituir a vantagem, ou, tratando-se
de coisa ou animal fungíveis, o seu valor; ou
c) Antes da prática do facto, retirar a promessa ou recusar o
oferecimento da vantagem ou solicitar a sua restituição.
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8 - São considerados titulares de alto cargo público:
a) Gestores públicos e membros de órgão de administração de
sociedade anónima de capitais públicos, que exerçam funções
executivas;
b) Titulares de órgão de gestão de empresa participada pelo
Estado, quando designados por este;
c) Membros de órgãos de gestão das empresas que integram os
setores empresarial regional ou local;
d) Membros de órgãos diretivos dos institutos públicos;
e) Membros do conselho de administração de entidade
administrativa independente;
f) Titulares de cargos de direção superior do 1.º grau e do 2.º grau
e equiparados, e dirigentes máximos dos serviços das câmaras
municipais e dos serviços municipalizados, quando existam.
Artigo 374.º-B
[…]
1 - O agente é dispensado de pena sempre que tiver denunciado o
crime antes da instauração de procedimento criminal e, nas
situações previstas:
a) No n.º 1 do artigo 373.º, não tenha praticado o ato ou omissão
contrários aos deveres do cargo para o qual solicitou ou aceitou
a vantagem e restitua ou repudie voluntariamente a vantagem ou,
tratando-se de coisa ou animal fungíveis, restitua o seu valor;
b) No n.º 1 do artigo 372.º e no n.º 2 do artigo 373.º, restitua ou
repudie voluntariamente a vantagem ou, tratando-se de coisa ou
animal fungíveis, restitua o seu valor;

NOTA TÉCNICA

________________________________________________________
Código Penal

Proposta de Lei n.º 90/XIV/2.ª (GOV)
c) No n.º 1 do artigo 374.º, tenha retirado a promessa de vantagem
ou solicitado a sua restituição ou repúdio ao funcionário antes da
prática do ato ou da omissão contrários aos deveres do cargo;
d) No n.º 2 do artigo 372.º e no n.º 2 do artigo 374.º, tenha retirado
a promessa de vantagem ou solicitado a sua restituição ou
repúdio ao funcionário.
2 - Nos casos do número anterior é aplicável o disposto no artigo
280.º do Código de Processo Penal se se verificarem,
cumulativamente, os pressupostos previstos nas alíneas a) a c)
do n.º 1 do artigo 74.º.
3 - O agente pode ser dispensado de pena sempre que, durante o
inquérito ou a instrução, e verificando-se o disposto nas alíneas
do n.º 1, conforme aplicável, tiver contribuído decisivamente para
a descoberta da verdade.
4 - A dispensa de pena abrange os crimes que sejam efeito dos
crimes previstos nos artigos 372.º a 374.º, ou que se tenham
destinado a continuar ou a ocultar estes crimes ou as vantagens
dos mesmos provenientes, desde que o agente os tenha
denunciado ou tenha contribuído decisivamente para a sua
descoberta.
5 - Ressalva-se do disposto no número anterior os crimes
praticados contra bens eminentemente pessoais.
6 - A pena é especialmente atenuada se, até ao encerramento da
audiência de julgamento em primeira instância, o agente colaborar
ativamente na descoberta da verdade, contribuindo de forma
relevante para a prova da sua responsabilidade ou para a prova da
responsabilidade de outros.
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7 - A dispensa e a atenuação da pena não são excluídas nas
situações de agravação previstas no artigo 374.º-A.
8 -A dispensa de pena prevista nos n.ºs 1 e 3 pode ser objeto do
acordo regulado nos termos do artigo 313.º-A do Código de
Processo Penal, sendo que, em caso de acordo, a atenuação
2 - A pena é especialmente atenuada se o agente:
prevista no n.º 6 incide sobre a pena aplicável cujo limite máximo
a) Até ao encerramento da audiência de julgamento em primeira foi acordado entre o tribunal, o ministério público e o arguido.
instância, auxiliar concretamente na obtenção ou produção das
provas decisivas para a identificação ou a captura de outros
responsáveis; ou
b) Tiver praticado o acto a solicitação do funcionário, directamente ou
por interposta pessoa.
Artigo 386.º
Artigo 386.º
Conceito de funcionário
[…]
1 - Para efeito da lei penal a expressão funcionário abrange:
1 - Para efeito da lei penal, a expressão funcionário abrange:
a) O funcionário civil;
a) O empregado público civil e o militar;
b) O agente administrativo; e
b) Quem desempenhe cargo público em virtude de vínculo
c) Os árbitros, jurados e peritos; e
especial;
d) Quem, mesmo provisória ou temporariamente, mediante c) Quem, mesmo provisória ou temporariamente, mediante
remuneração ou a título gratuito, voluntária ou obrigatoriamente, tiver remuneração ou a título gratuito, voluntária ou obrigatoriamente, tiver
sido chamado a desempenhar ou a participar no desempenho de uma sido chamado a desempenhar ou a participar no desempenho de uma
actividade compreendida na função pública administrativa ou atividade compreendida na função pública administrativa ou
jurisdicional, ou, nas mesmas circunstâncias, desempenhar funções jurisdicional;
em organismos de utilidade pública ou nelas participar.
d) O árbitro, o jurado, o perito, o técnico que auxilie o tribunal em
inspeção judicial, o tradutor, o intérprete e o mediador;
e) O notário;
f) Quem, mesmo provisória ou temporariamente, mediante
remuneração ou a título gratuito, voluntária ou obrigatoriamente,
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2 - Ao funcionário são equiparados os gestores, titulares dos órgãos
de fiscalização e trabalhadores de empresas públicas,
nacionalizadas, de capitais públicos ou com participação maioritária
de capital público e ainda de empresas concessionárias de serviços
públicos.

3 - São ainda equiparados ao funcionário, para efeitos do disposto
nos artigos 335.º e 372.º a 374.º:
a) Os magistrados, funcionários, agentes e equiparados de
organizações de direito internacional público, independentemente da
nacionalidade e residência;
b) Os funcionários nacionais de outros Estados, quando a infração
tiver sido cometida, total ou parcialmente, em território português;
c) Todos os que exerçam funções idênticas às descritas no n.º 1 no
âmbito de qualquer organização internacional de direito público de
que Portugal seja membro, quando a infracção tiver sido cometida,
total ou parcialmente, em território português;
d) Os magistrados e funcionários de tribunais internacionais, desde
que Portugal tenha declarado aceitar a competência desses tribunais;
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desempenhar ou participar no desempenho de função pública
administrativa ou exercer funções de autoridade em pessoa
coletiva de utilidade pública, incluindo as instituições particulares
de solidariedade social; e
g) Quem desempenhe ou participe no desempenho de funções
públicas em associação pública.
2 - Ao funcionário são equiparados os membros de órgão de gestão
ou administração ou órgão fiscal e os trabalhadores de empresas
públicas, nacionalizadas, de capitais públicos ou com participação
maioritária de capital público e ainda de empresas concessionárias de
serviços públicos; no caso das empresas com participação igual ou
minoritária de capitais públicos, são equiparados a funcionários
os titulares de órgão de gestão ou administração designados pelo
Estado ou por outro ente público.
3 - […].
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e) Todos os que exerçam funções no âmbito de procedimentos de
resolução extrajudicial de conflitos, independentemente da
nacionalidade e residência, quando a infração tiver sido cometida,
total ou parcialmente, em território português;
f) Os jurados e árbitros nacionais de outros Estados, quando a
infração tiver sido cometida, total ou parcialmente, em território
português.
4 - A equiparação a funcionário, para efeito da lei penal, de quem 4 - […].
desempenhe funções políticas é regulada por lei especial.

Proposta de Lei n.º 90/XIV/2.ª (GOV)

Quadro Comparativo VI
Alterações e aditamento ao Código das Sociedades Comerciais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 262/86, de 2 de setembro, na sua
redação atual
Código das Sociedades Comerciais, na sua redação atual
Artigo 509.º
Falta de cobrança de entradas de capital
1 - O gerente ou administrador de sociedade que omitir ou fizer omitir por
outrem actos que sejam necessários para a realização de entradas de
capital será punido com multa até 60 dias.
2 - Se o facto for praticado com intenção de causar dano, material ou
moral, a algum sócio, à sociedade, ou a terceiro, a pena será de multa
até 120 dias, se pena mais grave não couber por força de outra
disposição legal.
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Artigo 509.º
[…]
1 - O gerente ou administrador de sociedade que omitir ou fizer omitir por
outrem atos que sejam necessários para a realização de entradas de
capital é punido com pena de prisão até um ano ou com pena de multa.
2 - Se o facto for praticado com intenção de causar dano, material ou
moral, a algum sócio, à sociedade, ou a terceiro, a pena é de prisão até 2
anos ou pena de multa, se pena mais grave não couber por força de
outra disposição legal.
3 - Se for causado dano grave, material ou moral, e que o autor pudesse
prever, a algum sócio que não tenha dado o seu assentimento para o facto,

NOTA TÉCNICA

________________________________________________________
Código das Sociedades Comerciais, na sua redação atual
3 - Se for causado dano grave, material ou moral, e que o autor pudesse
prever, a algum sócio que não tenha dado o seu assentimento para o
facto, à sociedade, ou a terceiro, a pena será a da infidelidade.
Artigo 510.º
Aquisição ilícita de quotas ou acções
1 - O gerente ou administrador de sociedade que, em violação da lei,
subscrever ou adquirir para a sociedade quotas ou acções próprias
desta, ou encarregar outrem de as subscrever ou adquirir por conta da
sociedade, ainda que em nome próprio, ou por qualquer título facultar
fundos ou prestar garantias da sociedade para que outrem subscreva ou
adquira quotas ou acções representativas do seu capital, é punido com
multa até 120 dias.
2 - O gerente ou administrador de sociedade que, em violação da lei,
adquirir para a sociedade quotas ou acções de outra sociedade que com
aquela esteja em relação de participações recíprocas ou em relação de
domínio é, igualmente, punido com multa até 120 dias.
Artigo 511.º
Amortização de quota não liberada
1 - O gerente de sociedade que, em violação da lei, amortizar, total ou
parcialmente, quota não liberada será punido com multa até 120 dias.

2 - Se for causado dano grave, material ou moral, e que o autor pudesse
prever, a algum sócio que não tenha dado o seu assentimento para o
facto, à sociedade, ou a terceiro, a pena será a da infidelidade.
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à sociedade, ou a terceiro, a pena é de prisão até três anos ou pena de
multa.
Artigo 510.º
[…]
1 - O gerente ou administrador de sociedade que, em violação da lei,
subscrever ou adquirir para a sociedade quotas ou ações próprias desta,
ou encarregar outrem de as subscrever ou adquirir por conta da sociedade,
ainda que em nome próprio, ou por qualquer título facultar fundos ou
prestar garantias da sociedade para que outrem subscreva ou adquira
quotas ou ações representativas do seu capital, é punido com pena de
prisão até dois anos ou com pena multa.
2 - O gerente ou administrador de sociedade que, em violação da lei,
adquirir para a sociedade quotas ou ações de outra sociedade que com
aquela esteja em relação de participações recíprocas ou em relação de
domínio é, igualmente, punido com pena de prisão até dois anos ou
com pena de multa.
Artigo 511.º
[…]
1 - O gerente de sociedade que, em violação da lei, propuser à
deliberação dos sócios amortizar, total ou parcialmente, quota não
liberada é punido com pena de prisão até dois anos ou com pena de
multa.
2 - Se for causado dano grave, material ou moral, e que o autor pudesse
prever, a algum sócio que não tenha dado o seu assentimento para o facto,
à sociedade, ou a terceiro, a pena é de prisão até três anos ou pena de
multa.
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Artigo 512.º
Amortização lícita de quota dada em penhor ou que seja objecto
de usufruto
1 - O gerente de sociedade que, em violação da lei, amortizar ou fizer
amortizar, total ou parcialmente, quota sobre a qual incida direito de
usufruto ou de penhor, sem consentimento do titular deste direito, será
punido com multa até 120 dias.
2 - Com a mesma pena será punido o sócio titular da quota que promover
a amortização ou para esta der o seu assentimento, ou que, podendo
informar do facto, antes de executado, o titular do direito de usufruto ou
de penhor, maliciosamente o não fizer.
3 - Se for causado dano grave, material ou moral, e que o autor pudesse
prever, ao titular do direito de usufruto ou de penhor, a algum sócio que
não tenha dado o seu assentimento para o facto, ou à sociedade, a pena
será a da infidelidade.
Artigo 513.º
Outras infracções às regras da amortização de quotas ou acções
1 - O gerente de sociedade que, em violação da lei, amortizar ou fizer
amortizar quota, total ou parcialmente, e por modo que, à data da
deliberação, e considerada a contrapartida da amortização, a situação
líquida da sociedade fique inferior à soma do capital e da reserva legal,
sem que simultaneamente seja deliberada redução do capital para que a
situação líquida se mantenha acima desse limite, será punido com multa
até 120 dias.
2 - O administrador de sociedade que, em violação da lei, amortizar ou
fizer amortizar acção, total ou parcialmente, sem redução de capital, ou
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Artigo 512.º
[…]
1 - O gerente de sociedade que, em violação da lei, propuser à
deliberação dos sócios amortizar, total ou parcialmente, quota sobre a
qual incida direito de usufruto ou de penhor, sem consentimento do titular
deste direito, é punido com pena de prisão até dois anos ou com pena
de multa.
2 - […].

3 - Se for causado dano grave, material ou moral, e que o autor pudesse
prever, ao titular do direito de usufruto ou de penhor, a algum sócio que
não tenha dado o seu assentimento para o facto, ou à sociedade, a pena
é de prisão até três anos ou pena de multa.
Artigo 513.º
[…]
1 - O gerente de sociedade que, em violação da lei, propuser à
deliberação dos sócios amortizar quota, total ou parcialmente, e por
modo que, à data da deliberação, e considerada a contrapartida da
amortização, a situação líquida da sociedade fique inferior à soma do
capital e da reserva legal, sem que simultaneamente seja deliberada
redução do capital para que a situação líquida se mantenha acima desse
limite, é punido com pena de prisão até dois anos ou com pena de
multa.
2 - O administrador de sociedade que, em violação da lei, propuser à
deliberação dos sócios amortizar ação, total ou parcialmente, sem
redução de capital, ou com utilização de fundos que não possam ser
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com utilização de fundos que não possam ser distribuídos aos
accionistas para tal efeito, é, igualmente, punido com multa até 120 dias.
3 - Se for causado dano grave, material ou moral, e que o autor pudesse
prever, a algum sócio que não tenha dado o seu assentimento para o
facto, à sociedade, ou a terceiro, a pena será a da infidelidade.
Artigo 514.º
Distribuição ilícita de bens da sociedade
1 - O gerente ou administrador de sociedade que propuser à deliberação
dos sócios, reunidos em assembleia, distribuição ilícita de bens da
sociedade é punido com multa até 60 dias.
2 - Se a distribuição ilícita chegar a ser executada, no todo ou em parte,
a pena será de multa até 90 dias.
3 - Se a distribuição ilícita for executada, no todo ou em parte, sem
deliberação dos sócios, reunidos em assembleia, a pena será de multa
até 120 dias.
4 - O gerente ou administrador de sociedade que executar ou fizer
executar por outrem distribuição de bens da sociedade com desrespeito
por deliberação válida de assembleia social regularmente constituída é,
igualmente, punido com multa até 120 dias.
5 - Se, em algum dos casos previstos nos n.os 3 e 4, for causado dano
grave, material ou moral, e que o autor pudesse prever, a algum sócio
que não tenha dado o seu assentimento para o facto, à sociedade, ou a
terceiro, a pena será a da infidelidade.
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distribuídos aos acionistas para tal efeito, é punido com pena de prisão
até dois anos ou com pena multa.
3 - Se for causado dano grave, material ou moral, e que o autor pudesse
prever, a algum sócio que não tenha dado o seu assentimento para o facto,
à sociedade, ou a terceiro, a pena é de prisão até três anos ou pena de
multa.
Artigo 514.º
[…]
1 - O gerente ou administrador de sociedade que propuser à deliberação
dos sócios, reunidos em assembleia, distribuição ilícita de bens da
sociedade é punido com pena de prisão até um ano ou com pena de
multa.
2 - Se a distribuição ilícita for executada, no todo ou em parte, a pena é
de prisão até um ano e seis meses ou pena de multa.
3 - Se a distribuição ilícita for executada, no todo ou em parte, sem
deliberação dos sócios, reunidos em assembleia, a pena é de prisão até
dois anos ou pena de multa.
4 - O gerente ou administrador de sociedade que executar ou fizer
executar por outrem distribuição de bens da sociedade com desrespeito
de deliberação válida de assembleia social regularmente constituída é,
igualmente, punido com pena de prisão até dois anos ou com pena de
multa.
5 - Se, em algum dos casos previstos nos n.ºs 3 e 4, for causado dano
grave, material ou moral, e que o autor pudesse prever, a algum sócio que
não tenha dado o seu assentimento para o facto, à sociedade, ou a
terceiro, a pena é de prisão até três anos ou pena de multa.
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Artigo 515.º
Irregularidade na convocação de assembleias sociais
1 - Aquele que, competindo-lhe convocar assembleia geral de sócios,
assembleia especial de accionistas ou assembleia de obrigacionistas,
omitir ou fizer omitir por outrem a convocação nos prazos da lei ou do
contrato social, ou a fizer ou mandar fazer sem cumprimento dos prazos
ou das formalidades estabelecidos pela lei ou pelo contrato social, será
punido com multa até 30 dias.
2 - Se tiver sido presente ao autor do facto, nos termos da lei ou do
contrato social, requerimento de convocação de assembleia que devesse
ser deferido, a pena será de multa até 90 dias.
3 - Se for causado dano grave, material ou moral, e que o autor pudesse
prever, a algum sócio que não tenha dado o seu assentimento para o
facto, à sociedade, ou a terceiro, a pena será a da infidelidade.
Artigo 516.º
Perturbação de assembleia social
1 - Aquele que, com violência ou ameaça de violência, impedir algum
sócio ou outra pessoa legitimada de tomar parte em assembleia geral de
sócios, assembleia especial de accionistas ou assembleia de
obrigacionistas, regularmente constituída, ou de nela exercer utilmente
os seus direitos de informação, de proposta, de discussão ou de voto,
será punido com pena de prisão até dois anos e multa até 180 dias.
2 - Se o autor do impedimento, à data do facto, for membro de órgão de
administração ou de fiscalização da sociedade, o limite máximo da pena
será, em cada uma das espécies, agravado de um terço.
3 - Se o autor do impedimento for, à data do facto, empregado da
sociedade e tiver cumprido ordens ou instruções de algum dos membros
dos órgãos de administração ou de fiscalização, o limite máximo da pena
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Artigo 515.º
[…]
1 - Aquele que, competindo-lhe convocar assembleia geral de sócios,
assembleia especial de acionistas ou assembleia de obrigacionistas, omitir
ou fizer omitir por outrem a convocação nos prazos da lei ou do contrato
social, ou a fizer ou mandar fazer sem cumprimento dos prazos ou das
formalidades estabelecidos pela lei ou pelo contrato social, é punido com
pena de multa até 240 dias.
2 - Se tiver sido presente ao autor do facto, nos termos da lei ou do contrato
social, requerimento de convocação de assembleia que devesse ser
deferido, a pena é de multa até 360 dias.
3 - Se for causado dano grave, material ou moral, e que o autor pudesse
prever, a algum sócio que não tenha dado o seu assentimento para o facto,
à sociedade, ou a terceiro, a pena é de prisão até 1 ano ou pena de
multa.
Artigo 516.º
[…]
1 - Aquele que, com violência ou ameaça de violência, impedir algum sócio
ou outra pessoa legitimada de tomar parte em assembleia geral de sócios,
assembleia especial de acionistas ou assembleia de obrigacionistas,
regularmente constituída, ou de nela exercer utilmente os seus direitos de
informação, de proposta, de discussão ou de voto, é punido com pena
de prisão até três anos ou com pena multa.
2 - […].

NOTA TÉCNICA

________________________________________________________
Código das Sociedades Comerciais, na sua redação atual
será, em cada uma das espécies, reduzido a metade, e o juiz poderá,
consideradas todas as circunstâncias, atenuar especialmente a pena.
4 - A punição pelo impedimento não consumirá a que couber aos meios
empregados para o executar.
Artigo 517.º
Participação fraudulenta em assembleia social
1 - Aquele que, em assembleia geral de sócios, assembleia especial de
accionistas ou assembleia de obrigacionistas, se apresentar falsamente
como titular de acções, quotas, partes sociais ou obrigações, ou como
investido de poderes de representação dos respectivos titulares, e nessa
falsa qualidade votar, será punido, se pena mais grave não for aplicável
por força de outra disposição legal, com prisão até seis meses e multa
até 90 dias.
2 - Se algum dos membros dos órgãos de administração ou fiscalização
da sociedade determinar outrem a executar o facto descrito no número
anterior, ou auxiliar a execução, será punido como autor, se pena mais
grave não for aplicável por força de outra disposição legal, com prisão de
três meses a um ano e multa até 120 dias.
Artigo 518.º
Recusa ilícita de informações
1 - O gerente ou administrador de sociedade que recusar ou fizer recusar
por outrem a consulta de documentos que a lei determinar que sejam
postos à disposição dos interessados para preparação de assembleias
sociais, ou recusar ou fizer recusar o envio de documentos para esse fim,
quando devido por lei, ou enviar ou fizer enviar esses documentos sem
satisfazer as condições e os prazos estabelecidos na lei, é punido, se
pena mais grave não couber por força de outra disposição legal, com
prisão até 3 meses e multa até 60 dias.
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3 - […].
4 - […].
Artigo 517.º
[…]
1 - Aquele que, em assembleia geral de sócios, assembleia especial de
acionistas ou assembleia de obrigacionistas, se apresentar falsamente
como titular de ações, quotas, partes sociais ou obrigações, ou como
investido de poderes de representação dos respetivos titulares, e nessa
falsa qualidade votar, é punido, se pena mais grave não for aplicável por
força de outra disposição legal, com pena de prisão até dois anos ou
com pena de multa.
2 - A mesma pena é aplicável aos membros dos órgãos de
administração ou fiscalização da sociedade que determinarem
outrem a executar ou tomar parte na execução do facto descrito no
número anterior, ou a auxiliar à sua execução.
Artigo 518.º
[…]
1 - O gerente ou administrador de sociedade que recusar ou fizer recusar
por outrem a consulta de documentos que a lei determine sejam postos à
disposição dos interessados para preparação de assembleias sociais, ou
recusar ou fizer recusar o envio de documentos para esse fim, quando
devido por lei, ou enviar ou fizer enviar esses documentos sem satisfazer
as condições e os prazos estabelecidos na lei, é punido, se pena mais
grave não couber por força de outra disposição legal, com pena de prisão
até dois anos ou com pena de multa.

NOTA TÉCNICA

________________________________________________________
Código das Sociedades Comerciais, na sua redação atual
2 - O gerente ou administrador de sociedade que recusar ou fizer recusar
por outrem, em reunião de assembleia social, informações que esteja por
lei obrigado a prestar, ou, noutras circunstâncias, informações que a lei
deva prestar e que lhe tenham sido pedidas por escrito, é punido com
multa até 90 dias.
3 - Se, no caso do n.º 1, for causado dano grave, material ou moral, e
que o autor pudesse prever, a algum sócio que não tenha dado o seu
assentimento para o facto, ou à sociedade, a pena será a da infidelidade.
4 - Se, no caso do n.º 2, o facto for cometido por motivo que não indicie
falta de zelo na defesa dos direitos e dos interesses legítimos da
sociedade e dos sócios, mas apenas compreensão errónea do objecto
desses direitos e interesses, o autor será isento da pena.
Artigo 519.º
Informações falsas
1 - Aquele que, estando nos termos deste Código obrigado a prestar a
outrem informações sobre matéria da vida da sociedade, as der
contrárias à verdade, será punido com prisão até três meses e multa até
60 dias, se pena mais grave não couber por força de outra disposição
legal.
2 - Com a mesma pena será punido aquele que, nas circunstâncias
descritas no número anterior, prestar maliciosamente informações
incompletas e que possam induzir os destinatários a conclusões
erróneas de efeito idêntico ou semelhante ao que teriam informações
falsas sobre o mesmo objecto.
3 - Se o facto for praticado com intenção de causar dano, material ou
moral, a algum sócio que não tenha conscientemente concorrido para o
mesmo facto, ou à sociedade, a pena será de prisão até seis meses e
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2 - O gerente ou administrador de sociedade que recusar ou fizer recusar
por outrem, em reunião de assembleia social, informações que esteja por
lei obrigado a prestar, ou, noutras circunstâncias, informações que por lei
deva prestar e que lhe tenham sido pedidas por escrito, é punido com
pena de prisão até um ano e seis meses ou com pena de multa.
3 - Se, no caso do n.º 1, for causado dano grave, material ou moral, e que
o autor pudesse prever, a algum sócio que não tenha dado o seu
assentimento para o facto, ou à sociedade, a pena é de prisão até três
anos ou pena de multa.
4 - Se, no caso do n.º 2, o facto for cometido por motivo que não indicie
falta de zelo na defesa dos direitos e dos interesses legítimos da sociedade
e dos sócios, mas apenas compreensão errónea do objeto desses direitos
e interesses, o autor é dispensado de pena.
Artigo 519.º
[…]
1 - Aquele que, estando nos termos do presente Código obrigado a prestar
a outrem informações sobre matéria da vida da sociedade, as der
contrárias à verdade, é punido com pena de prisão até dois anos ou
com pena de multa.
2 - […].

3 - Se o facto for praticado com intenção de causar dano, material ou
moral, a algum sócio que não tenha conscientemente concorrido para o
mesmo facto, ou à sociedade, a pena é de prisão até dois anos e seis
meses ou pena de multa.

NOTA TÉCNICA

________________________________________________________
Código das Sociedades Comerciais, na sua redação atual
multa até 90 dias, se pena mais grave não couber por força de outra
disposição legal.
4 - Se for causado dano grave, material ou moral, e que o autor pudesse
prever, a algum sócio que não tenha concorrido conscientemente para o
facto, à sociedade, ou a terceiro, a pena será de prisão até um ano e
multa até 120 dias.
5 - Se, no caso do n.º 2, o facto for praticada por motivo ponderoso, e
que não indicie falta de zelo na defesa dos direitos e dos interesses
legítimos da sociedade e dos sócios, mas apenas compreensão errónea
do objecto desses direitos e interesses, poderá o juiz atenuar
especialmente a pena ou isentar dela.

Artigo 520.º
Convocatória enganosa
1 - Aquele que, competindo-lhe convocar assembleia geral de sócios,
assembleia especial de accionistas ou assembleia de obrigacionistas,
por mão própria ou a seu mandado fizer constar da convocatória
informações contrárias à verdade será punido, se pena mais grave não
couber por força de outra disposição legal, com pena de prisão até seis
meses e multa até 150 dias.
2 - Com a mesma pena será punido aquele que, nas circunstâncias
descritas no número anterior, fizer maliciosamente constar da
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4 - Se for causado dano grave, material ou moral, e que o autor pudesse
prever, a algum sócio que não tenha concorrido conscientemente para o
facto, à sociedade, ou a terceiro, a pena é de prisão até três anos ou
pena multa.
5 - Se, no caso do n.º 2, o facto for praticado por motivo ponderoso, e que
não indicie falta de zelo na defesa dos direitos e dos interesses legítimos
da sociedade e dos sócios, mas apenas compreensão errónea do objeto
desses direitos e interesses, o juiz pode atenuar especialmente a pena
ou dispensar dela.
Artigo 519.º-A
Apresentação de contas adulteradas ou fraudulentas
O gerente ou administrador que, em violação dos deveres previstos
no artigo 65.º, intencionalmente apresentar, para apreciação ou
deliberação, documentos ou elementos que sirvam de base à
prestação de contas falsos ou adulterados é punido com pena de
prisão até três anos ou com pena de multa.
Artigo 520.º
[…]
1 - Aquele que, competindo-lhe convocar assembleia geral de sócios,
assembleia especial de acionistas ou assembleia de obrigacionistas, por
mão própria ou a seu mandado fizer constar da convocatória informações
contrárias à verdade é punido, se pena mais grave não couber por força
de outra disposição legal, com pena de prisão até um ano ou com pena
de multa.
2 - […].

NOTA TÉCNICA

________________________________________________________
Código das Sociedades Comerciais, na sua redação atual
convocatória informações incompletas sobre matéria que por lei ou pelo
contrato social ela deva conter e que possam induzir os destinatários a
conclusões erróneas de efeito idêntico ou semelhante ao de informações
falsas sobre o mesmo objecto.
3 - Se o facto for praticado com intenção de causar dano, material ou
moral, à sociedade ou a algum sócio, a pena será de prisão até um ano
e multa até 180 dias.
Artigo 521.º
Recusa ilícita de lavrar acta
Aquele que, tendo o dever de redigir ou assinar acta de assembleia
social, sem justificação o não fizer, ou agir de modo que outrem
igualmente obrigado o não possa fazer, será punido, se pena mais grave
não couber por força de outra disposição legal, com multa até 120 dias.
Artigo 522.º
Impedimento de fiscalização
O gerente ou administrador de sociedade que impedir ou dificultar, ou
levar outrem a impedir ou dificultar, actos necessários à fiscalização da
vida da sociedade, executados, nos termos e formas que sejam de
direito, por quem tenha por lei, pelo contrato social ou por decisão judicial
o dever de exercer a fiscalização, ou por pessoa que actue à ordem de
quem tenha esse dever, é punido com prisão até 6 meses e multa até
120 dias.
Artigo 523.º
Violação do dever de propor dissolução da sociedade ou redução
do capital
O gerente ou administrador de sociedade que, verificando pelas contas
de exercício estar perdida metade do capital, não der cumprimento ao
disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 35.º é punido com prisão até 3 meses
e multa até 90 dias.
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3 - Se o facto for praticado com intenção de causar dano, material ou
moral, à sociedade ou a algum sócio, a pena é de prisão até dois anos
ou pena de multa.
Artigo 521.º
[…]
Aquele que, tendo o dever de redigir ou assinar ata de assembleia social,
sem justificação o não fizer, ou agir de modo que outrem igualmente
obrigado o não possa fazer, é punido, se pena mais grave não couber por
força de outra disposição legal, com pena de multa até 240 dias.
Artigo 522.º
[…]
O gerente ou administrador de sociedade que impedir ou dificultar, ou levar
outrem a impedir ou dificultar atos necessários à fiscalização da vida da
sociedade, executados, nos termos e formas que sejam de direito, por
quem tenha por lei, pelo contrato social ou por decisão judicial o dever de
exercer a fiscalização, ou por pessoa que atue à ordem de quem tenha
esse dever, é punido com pena de prisão até dois anos ou com pena de
multa.
Artigo 523.º
Violação do dever de convocar ou requerer a convocação da
assembleia geral em caso de perda grave do capital social
O gerente ou administrador de sociedade que, verificando pelas contas de
exercício estar perdida metade do capital, não der cumprimento ao
disposto no artigo 35.º é punido com pena de prisão até um ano ou com
pena de multa.

NOTA TÉCNICA

________________________________________________________
Código das Sociedades Comerciais, na sua redação atual
Artigo 527.º
Princípios comuns
1 - Os factos descritos nos artigos anteriores só serão puníveis quando
cometidos com dolo.
2 - Será punível a tentativa dos factos para os quais tenha sido cominada
nos artigos anteriores pena de prisão ou pena de prisão e multa.
3 - O dolo de benefício próprio, ou de benefício de cônjuge, parente ou
afim até ao 3.º grau, será sempre considerado como circunstância
agravante.
4 - Se o autor de um facto descrito nos artigos anteriores, antes de
instaurado o procedimento criminal, tiver reparado integralmente os
danos materiais e dado satisfação suficiente dos danos morais
causados, sem outro prejuízo ilegítimo para terceiros, esses danos não
serão considerados na determinação da pena aplicável.
Artigo 528.º
Ilícitos de mera ordenação social
1 - O gerente ou administrador de sociedade que não submeter, ou por
facto próprio impedir outrem de submeter, aos órgãos competentes da
sociedade, o relatório de gestão, incluindo a demonstração não
financeira, as contas do exercício e os demais documentos de prestação
de contas previstos na lei, cuja apresentação lhe esteja cometida por lei
ou pelo contrato social, ou por outro título, até ao fim do prazo previsto
no n.º 1 do artigo 376.º, ou não submeter, ou por facto próprio impedir
outrem de submeter, aos órgãos competentes da sociedade, o relatório
separado, incluindo a demonstração não financeira, até ao fim do prazo
previsto na alínea b) do n.º 9 do artigo 66.º-B e alínea b) do n.º 9 do artigo
508.º-G, quando aplicáveis, bem como viole o disposto no artigo 65.º-A,
é punido com coima de (euro) 50 a (euro) 1500.

Proposta de Lei n.º 90/XIV/2.ª (GOV)
Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª)

96

Proposta de Lei n.º 90/XIV/2.ª (GOV)
Artigo 527.º
[…]
1 - [Revogado.].
2 - A tentativa dos factos descritos nos artigos anteriores é punível.
3 - A intenção de benefício próprio, ou de benefício de cônjuge,
parente ou afim até ao 3.º grau, é considerada como fator agravante
da medida da pena
4 - Se o autor de um facto descrito nos artigos anteriores, antes de
instaurado o procedimento criminal, tiver reparado integralmente os danos
causados, sem outro prejuízo ilegítimo para terceiros, a pena pode
ser dispensada.
Artigo 528.º
[…]
1 - […].

NOTA TÉCNICA

________________________________________________________
Código das Sociedades Comerciais, na sua redação atual
2 - A sociedade que omitir em actos externos, no todo ou em parte, as
indicações referidas no artigo 171.º deste Código será punida com coima
de (euro) 250 a (euro) 1500.
3 - A sociedade que, estando a isso legalmente obrigada, não mantiver
livro de registo de acções nos termos da legislação aplicável, ou não
cumprir pontualmente as disposições legais sobre registo e depósito de
acções, será punida com coima de (euro) 500 a (euro) 49879,79.
4 - (Revogado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro.)
5 - Aquele que estiver legalmente obrigado às comunicações previstas
nos artigos 447.º e 448.º deste Código e as não fizer nos prazos e formas
da lei será punido com coima de (euro) 25 a (euro) 1000 e, se for membro
de órgão de administração ou de fiscalização, com coima de (euro) 50 a
(euro) 1500.
6 - Nos ilícitos previstos nos números anteriores será punível a
negligência, devendo, porém, a coima ser reduzida em proporção
adequada à menor gravidade da falta.
7 - Na graduação da pena serão tidos em conta os valores do capital e
do volume de negócios das sociedades, os valores das acções a que
diga respeito a infracção e a condição económica pessoal dos
infractores.
8 - A organização do processo e a decisão sobre aplicação da coima
competem ao conservador do registo comercial da conservatória situada
no concelho da área da sede da sociedade, bem como ao director-geral
dos Registos e do Notariado, com possibilidade de delegação.
9 - O produto das coimas reverte para a Direcção-Geral dos Registos e
do Notariado.
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2 - […].
3 - […].

4 - […].
5 - […].

6 - […].
7 - […].

8 - A organização do processo e a decisão sobre aplicação da coima
competem ao conservador do registo comercial da conservatória situada
no concelho da área da sede da sociedade, bem como ao presidente do
conselho diretivo do Instituto dos Registos e do Notariado, I. P. (IRN,
I. P.), com a possibilidade de delegação.
9 - O produto das coimas reverte para o IRN, I. P.

NOTA TÉCNICA

________________________________________________________
Quadro Comparativo VII
Alterações e aditamento ao Código de Processo Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 78/87, de 17 de fevereiro, na sua redação
atual
Código de Processo Penal
Artigo 24.º
Casos de conexão
1 - Há conexão de processos quando:
a) O mesmo agente tiver cometido vários crimes através da mesma
acção ou omissão;
b) O mesmo agente tiver cometido vários crimes, na mesma ocasião ou
lugar, sendo uns causa ou efeito dos outros, ou destinando-se uns a
continuar ou a ocultar os outros;
c) O mesmo crime tiver sido cometido por vários agentes em
comparticipação;
d) Vários agentes tiverem cometido diversos crimes em comparticipação,
na mesma ocasião ou lugar, sendo uns causa ou efeito dos outros, ou
destinando-se uns a continuar ou a ocultar os outros; ou
e) Vários agentes tiverem cometido diversos crimes reciprocamente na
mesma ocasião ou lugar.
2 - A conexão só opera relativamente aos processos que se encontrarem
simultaneamente na fase de inquérito, de instrução ou de julgamento.

Proposta de Lei n.º 90/XIV/2.ª (GOV)
Artigo 24.º
[…]
1 - […].

2 - […].
3 - O tribunal pode não ordenar a conexão de processos quando
preveja que, em resultado da conexão, os prazos de duração máxima
da instrução sejam ultrapassados.
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Código de Processo Penal
Artigo 30.º
Separação dos processos
1 - Oficiosamente, ou a requerimento do Ministério Público, do arguido,
do assistente ou do lesado, o tribunal faz cessar a conexão e ordena a
separação de algum ou alguns processos sempre que:
a) Houver na separação um interesse ponderoso e atendível de qualquer
arguido, nomeadamente no não prolongamento da prisão preventiva;

b) A conexão puder representar um grave risco para a pretensão punitiva
do Estado, para o interesse do ofendido ou do lesado;

c) A conexão puder retardar excessivamente o julgamento de qualquer
dos arguidos; ou
d) Houver declaração de contumácia, ou o julgamento decorrer na
ausência de um ou alguns dos arguidos e o tribunal tiver como mais
conveniente a separação de processos.
2 - A requerimento de algum ou alguns dos arguidos, o tribunal pode
ainda tomar a providência referida no número anterior quando outro ou
outros dos arguidos tiverem requerido a intervenção do júri.
3 - O requerimento referido na primeira parte do número anterior tem
lugar nos oito dias posteriores à notificação do despacho que tiver
admitido a intervenção do júri.
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Artigo 30.º
[…]
1 - […].

a) A conexão afetar gravemente e de forma desproporcionada a
posição de qualquer arguido ou houver na separação um interesse
ponderoso e atendível de qualquer um deles, nomeadamente no não
prolongamento da prisão preventiva;
b) A conexão puder representar um risco para a pretensão punitiva do
Estado, para o interesse do ofendido ou do lesado;
c) A conexão tiver levado ao não cumprimento dos prazos de duração
máxima da instrução;
d) [Anterior alínea c)];
e) [Anterior alínea d)].
2 - […].
3 - […].

NOTA TÉCNICA

________________________________________________________
Código de Processo Penal
Artigo 40.º
Impedimento por participação em processo
Nenhum juiz pode intervir em julgamento, recurso ou pedido de revisão
relativos a processo em que tiver:
a) Aplicado medida de coacção prevista nos artigos 200.º a 202.º;
b) Presidido a debate instrutório;
c) Participado em julgamento anterior;

d) Proferido ou participado em decisão de recurso anterior que tenha
conhecido, a final, do objeto do processo, de decisão instrutória ou de
decisão a que se refere a alínea a), ou proferido ou participado em
decisão de pedido de revisão anterior.
e) Recusado o arquivamento em caso de dispensa de pena, a suspensão
provisória ou a forma sumaríssima por discordar da sanção proposta.

Artigo 64.º
Obrigatoriedade de assistência
1 - É obrigatória a assistência do defensor:
a) Nos interrogatórios de arguido detido ou preso;
b) Nos interrogatórios feitos por autoridade judiciária;
c) No debate instrutório e na audiência;
d) Em qualquer acto processual, à excepção da constituição de arguido,
sempre que o arguido for cego, surdo, mudo, analfabeto, desconhecedor
da língua portuguesa, menor de 21 anos, ou se suscitar a questão da
sua inimputabilidade ou da sua imputabilidade diminuída;
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Artigo 40.º
[…]
1 - [Anterior corpo do artigo]:
a) […];
b) […];
c) Participado em julgamento anterior ou em tentativa frustrada de
celebração de acordo sobre a pena aplicável, contanto que a
confissão do arguido tenha sido documentada nos termos do n.º 11
do artigo 312.º;
d) […];

e) […].
2 - Nenhum juiz pode intervir em instrução relativa a processo em que
tiver participado nos termos previstos nas alíneas a) ou e) do número
anterior.
Artigo 64.º
[…]
1 - […]:
a) […];
b) […];
c) […];
d) […];
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e) Nos recursos ordinários ou extraordinários;
f) Nos casos a que se referem os artigos 271.º e 294.º;
g) Na audiência de julgamento realizada na ausência do arguido;
h) Nos demais casos que a lei determinar.
2 - Fora dos casos previstos no número anterior pode ser nomeado
defensor ao arguido, a pedido do tribunal ou do arguido, sempre que as
circunstâncias do caso revelarem a necessidade ou a conveniência de o
arguido ser assistido.
3 - Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, se o arguido não
tiver advogado constituído nem defensor nomeado, é obrigatória a
nomeação de defensor quando contra ele for deduzida a acusação,
devendo a identificação do defensor constar do despacho de
encerramento do inquérito.
4 - No caso previsto no número anterior, o arguido é informado, no
despacho de acusação, de que fica obrigado, caso seja condenado, a
pagar os honorários do defensor oficioso, salvo se lhe for concedido
apoio judiciário, e que pode proceder à substituição desse defensor
mediante a constituição de advogado.
Artigo 79.º
Provas
1 - As provas são requeridas com os articulados.
2 - Cada requerente, demandado ou interveniente pode arrolar
testemunhas em número não superior a 10 ou a 5, consoante o valor do
pedido exceda ou não a alçada da relação em matéria cível.

Proposta de Lei n.º 90/XIV/2.ª (GOV)
e) […];
f) […];
g) […].
h) Na celebração do acordo a que se refere o artigo 313.º-A;
i) [Anterior alínea h)].
2 - […].

3 - […].

4 - […].

Artigo 79.º
[…]
1 - […].
2 - […].
3 - No caso de o valor do pedido exceder a alçada da relação em
matéria cível, não podem ser arroladas mais de cinco testemunhas
por facto, devendo indicar-se os factos sobre os quais se pretende
que estas deponham.
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Artigo 86.º
Publicidade do processo e segredo de justiça
1 - O processo penal é, sob pena de nulidade, público, ressalvadas as
excepções previstas na lei.
2 - O juiz de instrução pode, mediante requerimento do arguido, do
assistente ou do ofendido e ouvido o Ministério Público, determinar, por
despacho irrecorrível, a sujeição do processo, durante a fase de
inquérito, a segredo de justiça, quando entenda que a publicidade
prejudica os direitos daqueles sujeitos ou participantes processuais.
3 - Sempre que o Ministério Público entender que os interesses da
investigação ou os direitos dos sujeitos processuais o justifiquem, pode
determinar a aplicação ao processo, durante a fase de inquérito, do
segredo de justiça, ficando essa decisão sujeita a validação pelo juiz de
instrução no prazo máximo de setenta e duas horas.
4 - No caso de o processo ter sido sujeito, nos termos do número anterior,
a segredo de justiça, o Ministério Público, oficiosamente ou mediante
requerimento do arguido, do assistente ou do ofendido, pode determinar
o seu levantamento em qualquer momento do inquérito.
5 - No caso de o arguido, o assistente ou o ofendido requererem o
levantamento do segredo de justiça, mas o Ministério Público não o
determinar, os autos são remetidos ao juiz de instrução para decisão, por
despacho irrecorrível.
6 - A publicidade do processo implica, nos termos definidos pela lei e, em
especial, pelos artigos seguintes, os direitos de:
a) Assistência, pelo público em geral, à realização do debate instrutório
e dos actos processuais na fase de julgamento;
b) Narração dos actos processuais, ou reprodução dos seus termos,
pelos meios de comunicação social;
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Artigo 86.º
[…]
1 - […].
2 - […].

3 - […].

4 - […].

5 - […].

6 - […].
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c) Consulta do auto e obtenção de cópias, extractos e certidões de
quaisquer partes dele.
7 - A publicidade não abrange os dados relativos à reserva da vida
privada que não constituam meios de prova. A autoridade judiciária
especifica, por despacho, oficiosamente ou a requerimento, os
elementos relativamente aos quais se mantém o segredo de justiça,
ordenando, se for caso disso, a sua destruição ou que sejam entregues
à pessoa a quem disserem respeito.
8 - O segredo de justiça vincula todos os sujeitos e participantes
processuais, bem como as pessoas que, por qualquer título, tiverem
tomado contacto com o processo ou conhecimento de elementos a ele
pertencentes, e implica as proibições de:
a) Assistência à prática ou tomada de conhecimento do conteúdo de acto
processual a que não tenham o direito ou o dever de assistir;
b) Divulgação da ocorrência de acto processual ou dos seus termos,
independentemente do motivo que presidir a tal divulgação.
9 - A autoridade judiciária pode, fundamentadamente, dar ou ordenar ou
permitir que seja dado conhecimento a determinadas pessoas do
conteúdo de acto ou de documento em segredo de justiça, se tal não
puser em causa a investigação e se afigurar:
a) Conveniente ao esclarecimento da verdade; ou
b) Indispensável ao exercício de direitos pelos interessados.
10 - As pessoas referidas no número anterior são identificadas no
processo, com indicação do acto ou documento de cujo conteúdo tomam
conhecimento e ficam, em todo o caso, vinculadas pelo segredo de
justiça.
11 - A autoridade judiciária pode autorizar a passagem de certidão em
que seja dado conhecimento do conteúdo de acto ou de documento em
segredo de justiça, desde que necessária a processo de natureza
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7 - […].

8 - […].

9 - […].

10 - […].

11 - […].
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criminal ou à instrução de processo disciplinar de natureza pública, bem
como à dedução do pedido de indemnização civil.
12 - Se o processo respeitar a acidente causado por veículo de circulação
terrestre, a autoridade judiciária autoriza a passagem de certidão:
a) Em que seja dado conhecimento de acto ou documento em segredo
de justiça, para os fins previstos na última parte do número anterior e
perante requerimento fundamentado no disposto na alínea a) do n.º 1 do
artigo 72.º;
b) Do auto de notícia do acidente levantado por entidade policial, para
efeitos de composição extrajudicial de litígio em que seja interessada
entidade seguradora para a qual esteja transferida a responsabilidade
civil.
13 - O segredo de justiça não impede a prestação de esclarecimentos
públicos pela autoridade judiciária, quando forem necessários ao
restabelecimento da verdade e não prejudicarem a investigação:
a) A pedido de pessoas publicamente postas em causa; ou
b) Para garantir a segurança de pessoas e bens ou a tranquilidade
pública.

Artigo 107.º
Renúncia ao decurso e prática de acto fora do prazo
1 - A pessoa em benefício da qual um prazo for estabelecido pode
renunciar ao seu decurso, mediante requerimento endereçado à
autoridade judiciária que dirigir a fase do processo a que o acto respeitar,
a qual o despacha em vinte e quatro horas.
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12 - […].

13 - […].

14 - Se, através dos esclarecimentos públicos prestados nos termos
do número anterior, for confirmado que a pessoa publicamente posta
em causa assume a qualidade de suspeito, tem esta pessoa o direito
de ser ouvida no processo, a seu pedido, num prazo razoável, com
salvaguarda dos interesses da investigação.
Artigo 107.º
[…]
1 - […].
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2 - Os actos processuais só podem ser praticados fora dos prazos
estabelecidos por lei, por despacho da autoridade referida no número
anterior, a requerimento do interessado e ouvidos os outros sujeitos
processuais a quem o caso respeitar, desde que se prove justo
impedimento.
3 - O requerimento referido no número anterior é apresentado no prazo
de três dias, contado do termo do prazo legalmente fixado ou da
cessação do impedimento.
4 - A autoridade que defira a prática de acto fora do prazo procede, na
medida do possível, à renovação dos actos aos quais o interessado teria
o direito de assistir.
5 - Independentemente do justo impedimento, pode o acto ser praticado
no prazo, nos termos e com as mesmas consequências que em processo
civil, com as necessárias adaptações.
6 - Quando o procedimento se revelar de excepcional complexidade, nos
termos da parte final do n.º 3 do artigo 215.º, o juiz, a requerimento do
Ministério Público, do assistente, do arguido ou das partes civis, pode
prorrogar os prazos previstos nos artigos 78.º, 287.º e 315.º e nos n.os 1
e 3 do artigo 411.º, até ao limite máximo de 30 dias.
Artigo 113.º
Regras gerais sobre notificações
1 - As notificações efectuam-se mediante:
a) Contacto pessoal com o notificando e no lugar em que este for
encontrado;
b) Via postal registada, por meio de carta ou aviso registados;
c) Via postal simples, por meio de carta ou aviso, nos casos
expressamente previstos; ou
d) Editais e anúncios, nos casos em que a lei expressamente o admitir.
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2 - […].

3 - […].
4 - […].
5 - […].

6 - Quando o procedimento se revelar de excecional complexidade, nos
termos da parte final do n.º 3 do artigo 215.º, o juiz, a requerimento do
Ministério Público, do assistente, do arguido ou das partes civis, pode
prorrogar os prazos previstos nos artigos 78.º, 287.º e 311.º-A e nos n.ºs
1 e 3 do artigo 411.º, até ao limite máximo de 30 dias.
Artigo 113.º
[…]
1 - […].

NOTA TÉCNICA

________________________________________________________
Código de Processo Penal
2 - Quando efetuadas por via postal registada, as notificações
presumem-se feitas no terceiro dia posterior ao do seu envio, quando
seja útil, ou no primeiro dia útil seguinte a esse, quando o não seja,
devendo a cominação aplicável constar do ato de notificação.
3 - Quando efectuadas por via postal simples, o funcionário judicial lavra
uma cota no processo com a indicação da data da expedição da carta e
do domicílio para a qual foi enviada e o distribuidor do serviço postal
deposita a carta na caixa de correio do notificando, lavra uma declaração
indicando a data e confirmando o local exacto do depósito, e envia-a de
imediato ao serviço ou ao tribunal remetente, considerando-se a
notificação efectuada no 5.º dia posterior à data indicada na declaração
lavrada pelo distribuidor do serviço postal, cominação esta que deverá
constar do acto de notificação.
4 - Se for impossível proceder ao depósito da carta na caixa de correio,
o distribuidor do serviço postal lavra nota do incidente, apõe-lhe a data e
envia-a de imediato ao serviço ou ao tribunal remetente.
5 - Ressalva-se do disposto nos n.os 3 e 4 as notificações por via postal
simples a que alude a alínea d) do n.º 4 do artigo 277.º, que são
expedidas sem prova de depósito, devendo o funcionário lavrar uma cota
no processo com a indicação da data de expedição e considerando-se a
notificação efetuada no 5.º dia útil posterior à data de expedição.
6 - Quando a notificação for efectuada por via postal registada, o rosto
do sobrescrito ou do aviso deve indicar, com precisão, a natureza da
correspondência, a identificação do tribunal ou do serviço remetente e as
normas de procedimento referidas no número seguinte.
7 - Se:
a) O destinatário se recusar a assinar, o agente dos serviços postais
entrega a carta ou o aviso e lavra nota do incidente, valendo o acto como
notificação;
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2 - […].

3 - […].

4 - […].
5 - […].

6 - […].

7 - […].
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b) O destinatário se recusar a receber a carta ou o aviso, o agente dos
serviços postais lavra nota do incidente, valendo o acto como notificação;
c) O destinatário não for encontrado, a carta ou o aviso são entregues a
pessoa que com ele habite ou a pessoa indicada pelo destinatário que
com ele trabalhe, fazendo os serviços postais menção do facto com
identificação da pessoa que recebeu a carta ou o aviso;
d) Não for possível, pela ausência de pessoa ou por outro qualquer
motivo, proceder nos termos das alíneas anteriores, os serviços postais
cumprem o disposto nos respectivos regulamentos, mas sempre que
deixem aviso indicarão expressamente a natureza da correspondência e
a identificação do tribunal ou do serviço remetente.
8 - Valem como notificação, salvo nos casos em que a lei exigir forma
diferente, as convocações e comunicações feitas:
a) Por autoridade judiciária ou de polícia criminal aos interessados
presentes em acto processual por ela presidido, desde que
documentadas no auto;
b) Por via telefónica em caso de urgência, se respeitarem os requisitos
constantes do n.º 2 do artigo anterior e se, além disso, no telefonema se
avisar o notificando de que a convocação ou comunicação vale como
notificação e ao telefonema se seguir confirmação telegráfica, por telex
ou por telecópia.
9 - O notificando pode indicar pessoa, com residência ou domicílio
profissional situados na área de competência territorial do tribunal, para
o efeito de receber notificações. Neste caso, as notificações, levadas a
cabo com observância do formalismo previsto nos números anteriores,
consideram-se como tendo sido feitas ao próprio notificando.
10 - As notificações do arguido, do assistente e das partes civis podem
ser feitas ao respectivo defensor ou advogado. Ressalvam-se as
notificações respeitantes à acusação, à decisão instrutória, à designação
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8 - […].

9 - […].

10 - As notificações do arguido, do assistente e das partes civis podem ser
feitas ao respetivo defensor ou advogado. Ressalvam-se as notificações
respeitantes à acusação, à decisão instrutória, à contestação, à
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de dia para julgamento e à sentença, bem como as relativas à aplicação
de medidas de coacção e de garantia patrimonial e à dedução do pedido
de indemnização civil, as quais, porém, devem igualmente ser notificadas
ao advogado ou defensor nomeado; neste caso, o prazo para a prática
de acto processual subsequente conta-se a partir da data da notificação
efectuada em último lugar.
11 - As notificações ao advogado ou ao defensor nomeado, quando outra
forma não resultar da lei, são feitas por via eletrónica, nos termos a definir
em portaria do membro do Governo responsável pela área da justiça, ou,
quando tal não for possível, nos termos das alíneas a), b) e c) do n.º 1,
ou por telecópia.
12 - Quando efetuadas por via eletrónica, as notificações presumem-se
feitas no terceiro dia posterior ao do seu envio, quando seja útil, ou no
primeiro dia útil seguinte a esse, quando o não seja.
13 - A notificação edital é feita mediante a afixação de um edital na porta
da última residência do notificando e outro nos lugares para o efeito
destinados pela respetiva junta de freguesia, seguida da publicação de
anúncio na área de serviços digitais dos tribunais, acessível no endereço
eletrónico https://tribunais.org.pt.
14 - Nos casos expressamente previstos, havendo vários arguidos ou
assistentes, quando o prazo para a prática de actos subsequentes à
notificação termine em dias diferentes, o acto pode ser praticado por
todos ou por cada um deles até ao termo do prazo que começou a correr
em último lugar.
15 - A assinatura do funcionário responsável pela elaboração da
notificação pode ser substituída por indicação do código identificador da
notificação, bem como do endereço do sítio eletrónico do Ministério da
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audiência prévia nos casos especialmente previstos, à designação de
dia para julgamento e à sentença, bem como as relativas à aplicação de
medidas de coação e de garantia patrimonial e à dedução do pedido de
indemnização civil, as quais, porém, devem igualmente ser notificadas ao
advogado ou defensor nomeado; neste caso, o prazo para a prática de ato
processual subsequente conta-se a partir da data da notificação efetuada
em último lugar.
11 - […].

12 - […].
13 - […].

14 - […].

15 - […].
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Justiça no qual, através da inserção do código, é possível confirmar a
autenticidade da notificação.
Artigo 264.º
Competência
1 - É competente para a realização do inquérito o Ministério Público que
exercer funções no local em que o crime tiver sido cometido.
2 - Enquanto não for conhecido o local em que o crime foi cometido, a
competência pertence ao Ministério Público que exercer funções no local
em que primeiro tiver havido notícia do crime.
3 - Se o crime for cometido no estrangeiro, é competente o Ministério
Público que exercer funções junto do tribunal competente para o
julgamento.
4 - Independentemente do disposto nos números anteriores, qualquer
magistrado ou agente do Ministério Público procede, em caso de
urgência ou de perigo na demora, a actos de inquérito, nomeadamente
de detenção, de interrogatório e, em geral, de aquisição e conservação
de meios de prova.
5 - É correspondentemente aplicável o disposto nos artigos 24.º a 30.º
Artigo 283.º
Acusação pelo Ministério Público
1 - Se durante o inquérito tiverem sido recolhidos indícios suficientes de
se ter verificado crime e de quem foi o seu agente, o Ministério Público,
no prazo de 10 dias, deduz acusação contra aquele.
2 - Consideram-se suficientes os indícios sempre que deles resultar uma
possibilidade razoável de ao arguido vir a ser aplicada, por força deles,
em julgamento, uma pena ou uma medida de segurança.
3 - A acusação contém, sob pena de nulidade:
a) As indicações tendentes à identificação do arguido;
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Artigo 264.º
[…]
1 - […].
2 - […].
3 - […].
4 - […].

5 - É correspondentemente aplicável o disposto nos artigos 24.º a 30.º,
competindo ao Ministério Público ordenar ou fazer cessar a conexão.
Artigo 283.º
[…]
1 - […].
2 - […].
3 - […]:
a) […];
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b) A narração, ainda que sintética, dos factos que fundamentam a
aplicação ao arguido de uma pena ou de uma medida de segurança,
incluindo, se possível, o lugar, o tempo e a motivação da sua prática, o
grau de participação que o agente neles teve e quaisquer circunstâncias
relevantes para a determinação da sanção que lhe deve ser aplicada;

c) A indicação das disposições legais aplicáveis;
d) O rol com o máximo de 20 testemunhas, com a respectiva
identificação, discriminando-se as que só devam depor sobre os
aspectos referidos no n.º 2 do artigo 128.º, as quais não podem exceder
o número de cinco;
e) A indicação dos peritos e consultores técnicos a serem ouvidos em
julgamento, com a respectiva identificação;
f) A indicação de outras provas a produzir ou a requerer;
g) A indicação do relatório social ou de informação dos serviços de
reinserção social, quando o arguido seja menor, salvo quando não se
mostre ainda junto e seja prescindível em função do superior interesse
do menor;
h) A data e assinatura.
4 - Em caso de conexão de processos, é deduzida uma só acusação.
5 - É correspondentemente aplicável o disposto no n.º 3 do artigo 277.º,
prosseguindo o processo quando os procedimentos de notificação se
tenham revelado ineficazes.
6 - As comunicações a que se refere o número anterior efectuam-se
mediante contacto pessoal ou por via postal registada, excepto se o
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b) […];

c) As circunstâncias relevantes para a atenuação especial da pena
que deve ser aplicada ao arguido ou para a dispensa da pena em que
este deve ser condenado.
d) [Anterior alínea c)];
e) O rol com o máximo de 20 testemunhas, e com um máximo de cinco
testemunhas por facto, com a respetiva identificação e com indicação
dos factos sobre os quais se pretende que as testemunhas
deponham, discriminando-se as que só devam depor sobre os
aspetos referidos no n.º 2 do artigo 128.º, as quais tão-pouco podem
exceder o número de cinco;
f) [Anterior alínea e)];
g) [Anterior alínea f)];
h) [Anterior alínea g)];

i) [Anterior alínea h)].
4 - […].
5 - […].
6 - […].
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arguido e o assistente tiverem indicado a sua residência ou domicílio
profissional à autoridade policial ou judiciária que elaborar o auto de
notícia ou que os ouvir no inquérito ou na instrução, caso em que são
notificados mediante via postal simples, nos termos da alínea c) do n.º 1
do artigo 113.º
7 - O limite do número de testemunhas previsto na alínea d) do n.º 3
apenas pode ser ultrapassado desde que tal se afigure necessário para
a descoberta da verdade material, designadamente quando tiver sido
praticado algum dos crimes referidos no n.º 2 do artigo 215.º ou se o
processo se revelar de excecional complexidade, devido ao número de
arguidos ou ofendidos ou ao caráter altamente organizado do crime,
enunciando-se no respetivo requerimento os factos sobre os quais as
testemunhas irão depor e o motivo pelo qual têm conhecimento direto
dos mesmos.
8 - O requerimento referido no número anterior é indeferido caso se
verifiquem as circunstâncias previstas nas alíneas b), c) e d) do n.º 4 do
artigo 340.º
Artigo 287.º
Requerimento para abertura da instrução
1 - A abertura da instrução pode ser requerida, no prazo de 20 dias a
contar da notificação da acusação ou do arquivamento:
a) Pelo arguido, relativamente a factos pelos quais o Ministério Público
ou o assistente, em caso de procedimento dependente de acusação
particular, tiverem deduzido acusação; ou
b) Pelo assistente, se o procedimento não depender de acusação
particular, relativamente a factos pelos quais o Ministério Público não
tiver deduzido acusação.
2 - O requerimento não está sujeito a formalidades especiais, mas deve
conter, em súmula, as razões de facto e de direito de discordância
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7 - Os limites do número de testemunhas previstos na alínea e) do n.º 3
apenas podem ser ultrapassado desde que tal se afigure necessário para
a descoberta da verdade material, designadamente quando tiver sido
praticado algum dos crimes referidos no n.º 2 do artigo 215.º ou se o
processo se revelar de excecional complexidade, devido ao número de
arguidos ou ofendidos ou ao caráter altamente organizado do crime,
enunciando-se no respetivo requerimento os factos sobre os quais as
testemunhas irão depor e o motivo pelo qual têm conhecimento direto dos
mesmos.
8 - […].

Artigo 287.º
[…]
1 - […].

2 - O requerimento não está sujeito a formalidades especiais, mas deve
conter, em súmula, as razões de facto e de direito de discordância
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relativamente à acusação ou não acusação, bem como, sempre que
disso for caso, a indicação dos actos de instrução que o requerente
pretende que o juiz leve a cabo, dos meios de prova que não tenham
sido considerados no inquérito e dos factos que, através de uns e de
outros, se espera provar, sendo ainda aplicável ao requerimento do
assistente o disposto nas alíneas b) e c) do n.º 3 do artigo 283.º Não
podem ser indicadas mais de 20 testemunhas.

3 - O requerimento só pode ser rejeitado por extemporâneo, por
incompetência do juiz ou por inadmissibilidade legal da instrução.
4 - No despacho de abertura de instrução o juiz nomeia defensor ao
arguido que não tenha advogado constituído nem defensor nomeado.
5 - O despacho de abertura de instrução é notificado ao Ministério
Público, ao assistente, ao arguido e ao seu defensor.
6 - É aplicável o disposto no n.º 14 do artigo 113.º
Artigo 289.º
Conteúdo da instrução
1 - A instrução é formada pelo conjunto dos actos de instrução que o juiz
entenda dever levar a cabo e, obrigatoriamente, por um debate
instrutório, oral e contraditório, no qual podem participar o Ministério
Público, o arguido, o defensor, o assistente e o seu advogado, mas não
as partes civis.
2 - O Ministério Público, o arguido, o defensor, o assistente e o seu
advogado podem assistir aos actos de instrução por qualquer deles
requeridos e suscitar pedidos de esclarecimento ou requerer que sejam
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relativamente à acusação ou não acusação, bem como, sempre que disso
for caso, a indicação dos atos de instrução que o requerente pretende que
o juiz leve a cabo, dos meios de prova que não tenham sido considerados
no inquérito e dos factos que, através de uns e de outros, se espera provar,
sendo ainda aplicável ao requerimento do assistente o disposto nas
alíneas b) e d) do n.º 3 do artigo 283.º. Não podem ser indicadas mais de
20 testemunhas, nem, salvo se o processo se revelar de excecional
complexidade, devido ao número de arguidos ou ofendidos ou ao
caráter altamente organizado do crime, mais de cinco testemunhas
por facto, indicando-se no requerimento os factos sobre os quais se
pretende que as testemunhas deponham.
3 - […].
4 - […].
5 - […].
6 - […].
Artigo 289.º
[…]
1 - […].

2 - […].
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formuladas as perguntas que entenderem relevantes para a descoberta
da verdade.

Artigo 291.º
Ordem dos actos e repetição
1 - Os actos de instrução efectuam-se pela ordem que o juiz reputar mais
conveniente para o apuramento da verdade. O juiz indefere os actos
requeridos que entenda não interessarem à instrução ou servirem
apenas para protelar o andamento do processo e pratica ou ordena
oficiosamente aqueles que considerar úteis.
2 - Do despacho previsto no número anterior cabe apenas reclamação,
sendo irrecorrível o despacho que a decidir.
3 - Os actos e diligências de prova praticados no inquérito só são
repetidos no caso de não terem sido observadas as formalidades legais
ou quando a repetição se revelar indispensável à realização das
finalidades da instrução.
4 - Não são inquiridas testemunhas que devam depor sobre os aspectos
referidos no n.º 2 do artigo 128.º
Artigo 297.º
Designação da data para o debate
1 - Quando considerar que não há lugar à prática de actos de instrução,
nomeadamente nos casos em que estes não tiverem sido requeridos, ou
em cinco dias a partir da prática do último acto, o juiz designa dia, hora
e local para o debate instrutório. Este é fixado para a data mais próxima
possível, de modo que o prazo máximo de duração da instrução possa
em qualquer caso ser respeitado.
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3 - O juiz determina, caso considere pertinente, a realização de uma
sessão prévia com o Ministério Público, o defensor e o advogado do
assistente, com vista ao agendamento dos atos de instrução que
entenda dever levar a cabo e do debate instrutório, observando-se o
disposto na segunda parte do n.º 1 do artigo 297.º.
Artigo 291.º
[…]
1 - […].

2 - […].
3 - Os atos e diligências de prova praticados no inquérito só são repetidos
no caso de não terem sido observadas as formalidades legais ou, tendo
sido requeridos, quando a sua repetição se revelar indispensável à
realização das finalidades da instrução.
4 - […].
Artigo 297.º
[…]
1 - Quando considerar que não há lugar à prática de atos de instrução,
nomeadamente nos casos em que estes não tiverem sido requeridos, ou
em cinco dias a partir da prática do último ato, o juiz designa, quando
ainda não o tenha feito, dia, hora e local para o debate instrutório. Este é
fixado para a data mais próxima possível, de modo que o prazo máximo
de duração da instrução possa em qualquer caso ser respeitado.
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2 - É correspondentemente aplicável o disposto no n.º 3 do artigo 312.º
3 - A designação de data para o debate instrutório é notificada ao
Ministério Público, ao arguido e ao assistente pelo menos cinco dias
antes de aquele ter lugar. Em caso de conexão de processos nos termos
das alíneas c), d) e e) do n.º 1 do artigo 24.º, a designação da data para
o debate instrutório é notificada aos arguidos que não tenham requerido
a instrução.
4 - A designação de data para o debate é igualmente notificada, pelo
menos três dias antes de aquele ter lugar, a quaisquer testemunhas,
peritos e consultores técnicos cuja presença no debate o juiz considerar
indispensável.
5 - É correspondentemente aplicável o disposto nos n.os 1 e 2 do artigo
116.º e nos artigos 254.º e 293.º
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2 - É correspondentemente aplicável o disposto no n.º 7 do artigo 312.º.
3 - […].

4 - […].

5 - […].
Artigo 311.º-A
Despacho para apresentação de contestação
1 - Resolvidas as questões referidas no artigo anterior, o presidente
ordena, por despacho, a notificação do arguido para contestar.
2 - O despacho contém, sob pena de nulidade:
a) A indicação dos factos e disposições legais aplicáveis, o que pode
ser feito por remissão para a acusação ou para a pronúncia, se a
houver;
b) Cópia da acusação ou da pronúncia;
c) A nomeação de defensor do arguido, se ainda não estiver
constituído no processo; e
d) A data e a assinatura do presidente.
3 - O despacho é também notificado ao defensor.
4 - A notificação do arguido tem lugar nos termos das alíneas a) e b)
n.º 1 do artigo 113.º, exceto quando aquele tiver indicado a sua
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residência ou domicílio profissional à autoridade policial ou judiciária
que elaborar o auto de notícia ou que o ouvir no inquérito ou na
instrução e nunca tiver comunicado a alteração da mesma através de
carta registada, caso em que a notificação é feita mediante via postal
simples, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 113.º.
5 - Deste despacho não há recurso.
Artigo 311.º-B
Contestação e rol de testemunhas

Artigo 312.º
Data da audiência
1 - Resolvidas as questões referidas no artigo anterior, o presidente
despacha designando dia, hora e local para a audiência. Esta é fixada
para a data mais próxima possível, de modo que entre ela e o dia em que
os autos foram recebidos não decorram mais de dois meses.
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1 - O arguido, em 20 dias a contar da notificação do despacho referido
no artigo anterior, apresenta, querendo, a contestação, acompanhada
do rol de testemunhas, sendo aplicável o disposto no n.º 14 do artigo
113.º.
2 - A contestação não está sujeita a formalidades especiais.
3 - Juntamente com o rol de testemunhas, o arguido indica os peritos
e consultores técnicos que devem ser notificados para a audiência.
4 - Ao rol de testemunhas é aplicável o disposto na alínea e) do n.º 3
e nos n.ºs 7 e 8 do artigo 283.º.
5 - No caso de o arguido não enunciar factos na contestação, ou de
não enunciar factos que complementem ou contradigam factos
constantes da acusação ou pronúncia, pode arrolar até um máximo
de cinco testemunhas por cada facto aí constante, num total de 20
testemunhas, sem prejuízo do disposto no n.º 7 do artigo 283.º.
Artigo 312.º
Audiência prévia
1 - Findo o prazo previsto no artigo anterior, o presidente determina
a realização de uma audiência prévia sempre que entenda poder
celebrar-se acordo sobre a pena aplicável ou, independentemente
disso, sempre que tal audiência seja útil à ordenação dos atos a
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2 - No despacho a que se refere o número anterior é, desde logo,
igualmente designada data para realização da audiência em caso de
adiamento nos termos do n.º 1 do artigo 333.º, ou para audição do
arguido a requerimento do seu advogado ou defensor nomeado ao
abrigo do n.º 3 do artigo 333.º
3 - Sempre que o arguido se encontrar em prisão preventiva ou com
obrigação de permanência na habitação, a data da audiência é fixada
com precedência sobre qualquer outro julgamento.
4 - O tribunal deve marcar a data da audiência de modo a evitar a
sobreposição com outros actos judiciais a que os advogados ou
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realizar em audiência de julgamento, ao estabelecimento do número
de sessões, sua provável duração e realização contínua, e à
designação das respetivas datas e local.
2 - São notificados para comparecer na audiência prévia o Ministério
Público, o advogado ou defensor do arguido e os mandatários do
assistente e das partes civis; caso a audiência prévia tenha em vista
a celebração de acordo sobre a pena aplicável, são igualmente
notificados o arguido e o assistente, observando-se quanto a estes o
disposto no n.º 4 do artigo 311.º-A.
3 - A notificação do Ministério Público, do assistente, dos seus
mandatários e dos mandatários das partes civis contém os elementos
referidos nas alíneas a), b) e d) do n.º 2 do artigo 311.º-A.
4 - A audiência prévia não é adiável pela falta de qualquer um dos
sujeitos ou intervenientes processuais identificados no n.º 2.
5 - A data da audiência de julgamento é fixada para a data mais
próxima possível, de modo a que entre o término da mesma e o dia
em que os autos foram recebidos não decorram mais de dois meses.
6 - É também fixada data para realização da audiência de julgamento em
caso de adiamento nos termos do n.º 1 do artigo 333.º, ou para audição
do arguido a requerimento do seu advogado ou defensor nomeado ao
abrigo do n.º 3 do artigo 333.º
7 - Sempre que o arguido se encontrar em prisão preventiva ou com
obrigação de permanência na habitação, a data da audiência de
julgamento é fixada com precedência sobre qualquer outro julgamento.
8 - A data de audiência de julgamento é marcada de modo a evitar a
sobreposição com outros atos judiciais a que os advogados ou defensores
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defensores tenham a obrigação de comparecer, aplicando-se o disposto
no artigo 155.º do Código de Processo Civil.
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tenham a obrigação de comparecer, aplicando-se o disposto no artigo
151.º do Código de Processo Civil, com as necessárias adaptações.
9 - A ata da audiência prévia contém:
a) O lugar, a data e a hora do início e do fim da audiência prévia;
b) O nome do presidente e do representante do Ministério Público;
c) A identificação do advogado ou defensor do arguido, dos
mandatários do assistente e das partes civis e, se presentes, a
identificação do arguido e do assistente;
d) A agenda da audiência de julgamento;
e) Os termos do acordo sobre a pena aplicável, se celebrado, ou a
simples menção de que não foi celebrado acordo;
f) A assinatura do presidente e do funcionário de justiça que a lavrar,
bem como do representante do Ministério Público, do arguido e do
seu advogado ou defensor, em caso de celebração de acordo sobre
a pena aplicável.
10 - A agenda da audiência de julgamento é notificada aos sujeitos e
intervenientes processuais que não estiveram presentes, aplicandose quanto ao arguido e ao assistente o disposto no n.º 4 do artigo
311.º-A e, quanto ao assistente, o n.º 3; a agenda da audiência de
julgamento é igualmente notificada às partes civis, observando-se o
disposto no n.º 3.
11 - A documentação da confissão do arguido para efeitos de
celebração de acordo sobre a pena aplicável é feita, em regra, através
de registo áudio ou audiovisual, só podendo ser utilizados outros
meios, designadamente estenográficos ou estenotípicos, ou
qualquer outro meio técnico idóneo a assegurar a reprodução
integral daquela, quando aqueles meios não estiverem disponíveis.
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Artigo 313.º
Despacho que designa dia para a audiência
1 - O despacho que designa dia para a audiência contém, sob pena de
nulidade:
a) A indicação dos factos e disposições legais aplicáveis, o que pode ser
feito por remissão para a acusação ou para a pronúncia, se a houver;
b) A indicação do lugar, do dia e da hora da comparência;
c) A nomeação de defensor do arguido, se ainda não estiver constituído
no processo; e
d) A data e a assinatura do presidente.
2 - O despacho, acompanhado de cópia da acusação ou da pronúncia, é
notificado ao Ministério Público, bem como ao arguido e seu defensor,
ao assistente, às partes civis e aos seus representantes, pelo menos 30
dias antes da data fixada para a audiência.
3 - A notificação do arguido e do assistente ao abrigo do número anterior
tem lugar nos termos das alíneas a) e b) n.º 1 do artigo. 113.º, excepto
quando aqueles tiverem indicado a sua residência ou domicílio
profissional à autoridade policial ou judiciária que elaborar o auto de
notícia ou que os ouvir no inquérito ou na instrução e nunca tiverem
comunicado a alteração da mesma através de carta registada, caso em
que a notificação é feita mediante via postal simples, nos termos da
alínea c) do n.º 1 do artigo 113.º
4 - Do despacho que designa dia para a audiência não há recurso.
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12 - Quando, nos termos do número anterior, houver lugar a registo
áudio ou audiovisual, devem ser consignados na ata o início e o
termo da confissão.
Artigo 313.º
Data da audiência
1 - No caso de o presidente decidir não realizar audiência prévia ou
de, nesta audiência, não terem sido designadas as datas e local da
audiência de julgamento, o presidente designa-as, por despacho,
observando-se o disposto nos n.ºs 5 a 8 do artigo anterior.

2 - O despacho é notificado ao Ministério Público, bem como ao
arguido e seu defensor, ao assistente, às partes civis e aos seus
representantes, pelo menos 20 dias antes da data fixada para a
audiência de julgamento, sendo aplicável o disposto no n.º 4 do artigo
311.º-A e o n.º 3 do artigo anterior, no caso de não ter sido ainda
ordenada a notificação dos elementos aí referidos.
3 - Do despacho que designa dia para a audiência de julgamento não
há recurso, mesmo quando o presidente tenha decidido não realizar
audiência prévia.

4 - [Revogado].
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Artigo 313.º-A
Acordo sobre a pena aplicável
1 - O tribunal pode acordar com o Ministério Público e o arguido a
pena aplicável no processo, mesmo em caso de concurso de
infrações, oficiosamente ou a requerimento do Ministério Público ou
do arguido.
2 - O acordo tem como objeto o limite máximo da pena aplicável,
incluindo o da pena acessória eventualmente aplicável.
3 - O acordo pode ter ainda como objeto, se o limite máximo da pena
aplicável acordado não for superior a cinco anos de prisão:
a) A substituição da pena de prisão que vier a ser concretamente
determinada por pena não privativa da liberdade;
b) A execução da pena de prisão em regime de permanência na
habitação, com fiscalização por meios técnicos de controlo à
distância, caso venha a ser concretamente determinada pena de
prisão efetiva não superior a dois anos.
4 - O acordo tem os seguintes pressupostos:
a) A confissão livre, integral e sem reservas dos factos que são
imputados ao arguido;
b) A concordância do Ministério Público e do arguido;
c) A audição do assistente constituído ao abrigo das alíneas a) a d)
do n.º 1 do artigo 68.º.
5 - O acordo implica:
a) A renúncia à produção da prova relativa aos factos imputados e
consequente consideração destes como provados;
b) A passagem imediata à produção da prova relevante para a
determinação da pena;
c) A isenção da taxa de justiça.
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Artigo 314.º
Comunicação aos restantes juízes
1 - O despacho que designa dia para a audiência é imediatamente
comunicado, por cópia, aos juízes que fazem parte do tribunal.
2 - Conjuntamente, ou logo que possível, são-lhes remetidas cópias da
acusação ou arquivamento, da acusação do assistente, da decisão
instrutória, da contestação do arguido, dos articulados das partes civis e
de qualquer despacho relativo a medidas de coacção ou de garantia
patrimonial.
3 - Sempre que se mostrar necessário, nomeadamente em razão da
especial complexidade da causa ou de qualquer questão prévia ou
incidental que nele se suscite, o presidente pode, oficiosamente ou a
solicitação de qualquer dos restantes juízes, ordenar que o processo lhes
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6 - O tribunal pode acordar com o Ministério Público e o arguido a
pena aplicável, ainda que não se verifique a confissão livre, integral,
sem reservas e coerente de todos os coarguidos, aproveitando ao
arguido a decisão sobre a questão da culpabilidade dos
comparticipantes.
7 - Na situação prevista no número anterior, é pressuposto do acordo
que o arguido renove a confissão na audiência, sendo aplicável o
disposto nos artigos 343.º e 345.º.
8 - Na falta de acordo, a confissão não pode ser utilizada como prova,
desentranhando-se dos autos quaisquer documentos que permitam
reconstituir a interação entre os sujeitos processuais, sem prejuízo
do disposto na alínea e) do n.º 9 do artigo 312.º.
9 - Ao acordo não celebrado em audiência prévia é
correspondentemente aplicável o disposto nos n.ºs 11 e 12 do artigo
312.º.
Artigo 314.º
[…]
1 - A ata da audiência prévia e o despacho que designa dia para a
audiência são imediatamente comunicados, por cópia, aos juízes que
fazem parte do tribunal.
2 - […].

3 - […].
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vá com vista por prazo não superior a oito dias. Nesse caso, não é feita
remessa dos documentos referidos no número anterior.
Artigo 317.º
Notificação e compensação de testemunhas, peritos e consultores
técnicos
1 - As testemunhas, os peritos e os consultores técnicos indicados por
quem se não tiver comprometido a apresentá-los na audiência são
notificados para comparência, excepto os peritos dos estabelecimentos,
laboratórios ou serviços oficiais apropriados, os quais são ouvidos por
teleconferência a partir do seu local de trabalho, sempre que tal seja
tecnicamente possível, sendo tão-só necessária a notificação do dia e da
hora a que se procederá à sua audição.
2 - Quando as pessoas referidas no número anterior tiverem a qualidade
de órgão de polícia criminal ou de trabalhador da Administração Pública
e forem convocadas em razão do exercício das suas funções, o juiz
arbitra, sem dependência de requerimento, uma quantia correspondente
à dos montantes das ajudas de custo e dos subsídios de viagem e de
marcha que no caso forem devidos, que reverte, como receita própria,
para o serviço onde aquelas prestam serviço.
3 - Para os efeitos do disposto no número anterior, os serviços em causa
devem remeter ao tribunal informações necessárias, até cinco dias após
a realização da audiência.
4 - Quando não houver lugar à aplicação do disposto no n.º 2, o juiz pode,
a requerimento dos convocados que se apresentarem à audiência,
arbitrar-lhes uma quantia, calculada em função de tabelas aprovadas
pelo Ministério da Justiça, a título de compensação das despesas
realizadas.
5 - Da decisão sobre o arbitramento das quantias referidas nos números
anteriores e sobre o seu montante não há recurso.
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Artigo 317.º
[…]
1 - […].

2 - […].

3 - […].
4 - […].

5 - […].
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6 - As quantias arbitradas valem como custas do processo.
7 - A secretaria, oficiosamente ou sob a direcção do presidente, procede
a todas as diligências necessárias à localização e notificação das
pessoas referidas no n.º 1, podendo, sempre que for indispensável,
solicitar a colaboração de outras entidades.

Artigo 333.º
Falta e julgamento na ausência do arguido notificado para a
audiência
1 - Se o arguido regularmente notificado não estiver presente na hora
designada para o início da audiência, o presidente toma as medidas
necessárias e legalmente admissíveis para obter a sua comparência e a
audiência só é adiada se o tribunal considerar que é absolutamente
indispensável para a descoberta da verdade material a sua presença
desde o início da audiência.
2 - Se o tribunal considerar que a audiência pode começar sem a
presença do arguido, ou se a falta de arguido tiver como causa os
impedimentos enunciados nos n.os 2 a 4 do artigo 117.º, a audiência não
é adiada, sendo inquiridas ou ouvidas as pessoas presentes pela ordem
referida nas alíneas b) e c) do artigo 341.º, sem prejuízo da alteração que
seja necessária efectuar no rol apresentado, e as suas declarações
documentadas, aplicando-se sempre que necessário o disposto no n.º 6
do artigo 117.º
3 - No caso referido no número anterior, o arguido mantém o direito de
prestar declarações até ao encerramento da audiência e, se ocorrer na
primeira data marcada, o advogado constituído ou o defensor nomeado
ao arguido pode requerer que este seja ouvido na segunda data
designada pelo juiz ao abrigo do n.º 2 do artigo 312.º
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6 - […].
7 - […].
8 - Se o tribunal acordar com o Ministério Público e o arguido a pena
aplicável no processo, só são notificadas as pessoas referidas no n.º
1 cujas declarações sejam relevantes para a determinação da pena.
Artigo 333.º
[…]
1 - […].

2 - […].

3 - No caso referido no número anterior, o arguido mantém o direito de
prestar declarações até ao encerramento da audiência e, se ocorrer na
primeira data marcada, o advogado constituído ou o defensor nomeado ao
arguido pode requerer que este seja ouvido na segunda data designada
pelo juiz ao abrigo do n.º 6 do artigo 312.º ou do n.º 1 do artigo 313.º.
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4 - O disposto nos números anteriores não prejudica que a audiência
tenha lugar na ausência do arguido com o seu consentimento, nos
termos do n.º 2 do artigo 334.º
5 - No caso previsto nos n.os 2 e 3, havendo lugar a audiência na
ausência do arguido, a sentença é notificada ao arguido logo que seja
detido ou se apresente voluntariamente. O prazo para a interposição de
recurso pelo arguido conta-se a partir da notificação da sentença.
6 - Na notificação prevista no número anterior o arguido é expressamente
informado do direito a recorrer da sentença e do respectivo prazo.
7 - É correspondentemente aplicável o disposto nos n.os 1 e 2 do artigo
116.º, no artigo 254.º e nos n.os 4 e 5 do artigo seguinte.
Artigo 335.º
Declaração de contumácia
1 - Fora dos casos previstos nos n.os 1 e 2 do artigo anterior, se, depois
de realizadas as diligências necessárias à notificação a que se refere o
n.º 2 e a primeira parte do n.º 3 do artigo 313.º, não for possível notificar
o arguido do despacho que designa o dia para a audiência, ou executar
a detenção ou a prisão preventiva referidas no n.º 2 do artigo 116.º e no
artigo 254.º, ou consequentes a uma evasão, o arguido é notificado por
editais para se apresentar em juízo, num prazo até 30 dias, sob pena de
ser declarado contumaz.

2 - Os editais contêm as indicações tendentes à identificação do arguido,
do crime que lhe é imputado e das disposições legais que o punem e a
comunicação de que, não se apresentando no prazo assinado, será
declarado contumaz.
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4 - […].
5 - […].

6 - […].
7 - […].
Artigo 335.º
[…]
1 - Fora dos casos previstos nos n.ºs 1 e 2 do artigo anterior, se, depois
de realizadas as diligências necessárias à notificação a que se refere o n.º
1 e primeira parte do n.º 4 do artigo 311.º-A, à notificação a que se
refere o n.º 10 do artigo 312.º e primeira parte do n.º 4 do artigo 311.ºA ou à notificação a que se refere o n.º 2 do artigo 313.º e primeira
parte do n.º 4 do artigo 311.º, não for possível notificar o arguido do
despacho para apresentação de contestação ou do que designa a data
da audiência, ou executar a detenção ou a prisão preventiva referidas no
n.º 2 do artigo 116.º e no artigo 254.º, ou consequentes a uma evasão, o
arguido é notificado por editais para apresentar contestação ou
apresentar-se em juízo, num prazo até 30 dias, sob pena de ser declarado
contumaz.
2 - […].
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3 - A declaração de contumácia é da competência do presidente e implica
a suspensão dos termos ulteriores do processo até à apresentação ou à
detenção do arguido, sem prejuízo do disposto no n.º 4 e da realização
de atos urgentes nos termos do artigo 320.º
4 - Em caso de conexão de processos, a declaração de contumácia
implica a separação daqueles em que tiver sido proferida.
5 - A declaração de contumácia não impede o prosseguimento do
processo para efeitos da declaração da perda de instrumentos, produtos
e vantagens a favor do Estado.
Artigo 339.º
Exposições introdutórias
1 - Realizados os actos introdutórios referidos nos artigos anteriores, o
presidente ordena a retirada da sala das pessoas que devam
testemunhar, podendo proceder de igual modo relativamente a outras
pessoas que devam ser ouvidas, e faz uma exposição sucinta sobre o
objecto do processo.

2 - Em seguida o presidente dá a palavra, pela ordem indicada, ao
Ministério Público, aos advogados do assistente, do lesado e do
responsável civil e ao defensor, para que cada um deles indique, se
assim o desejar, sumariamente e no prazo de dez minutos, os factos que
se propõe provar.
3 - O presidente regula activamente as exposições referidas no número
anterior, com vista a evitar divagações, repetições ou interrupções, bem
como a que elas se transformem em alegações preliminares.
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3 - […].

4 - […].
5 - […].

Artigo 339.º
[…]
1 - Realizados os atos introdutórios referidos nos artigos anteriores, o
presidente ordena a retirada da sala das pessoas que devam testemunhar,
podendo proceder de igual modo relativamente a outras pessoas que
devam ser ouvidas.
2 - O presidente faz uma exposição sucinta sobre o objeto do
processo e, em caso de acordo sobre a pena aplicável no processo,
procede à leitura do acordado entre o tribunal, o Ministério Público e
o arguido.
3 - [Anterior n.º 2].

4 - [Anterior n.º 3].
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4 - Sem prejuízo do regime aplicável à alteração dos factos, a discussão
da causa tem por objecto os factos alegados pela acusação e pela defesa
e os que resultarem da prova produzida em audiência, bem como todas
as soluções jurídicas pertinentes, independentemente da qualificação
jurídica dos factos resultante da acusação ou da pronúncia, tendo em
vista as finalidades a que se referem os artigos 368.º e 369.º
Artigo 344.º
Confissão
1 - No caso de o arguido declarar que pretende confessar os factos que
lhe são imputados, o presidente, sob pena de nulidade, pergunta-lhe se
o faz de livre vontade e fora de qualquer coacção, bem como se se
propõe fazer uma confissão integral e sem reservas.
2 - A confissão integral e sem reservas implica:
a) Renúncia à produção da prova relativa aos factos imputados e
consequente consideração destes como provados;
b) Passagem de imediato às alegações orais e, se o arguido não dever
ser absolvido por outros motivos, à determinação da sanção aplicável; e
c) Redução da taxa de justiça em metade.
3 - Exceptuam-se do disposto no número anterior os casos em que:
a) Houver co-arguidos e não se verificar a confissão integral, sem
reservas e coerente de todos eles;
b) O tribunal, em sua convicção, suspeitar do carácter livre da confissão,
nomeadamente por dúvidas sobre a imputabilidade plena do arguido ou
da veracidade dos factos confessados; ou
c) O crime for punível com pena de prisão superior a 5 anos.
4 - Verificando-se a confissão integral e sem reservas nos casos do
número anterior ou a confissão parcial ou com reservas, o tribunal
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5 - [Anterior n.º 4].

Artigo 344.º
[…]
1 - O arguido pode declarar, em qualquer momento da audiência, que
pretende confessar os factos que lhe são imputados, devendo o
presidente, sob pena de nulidade, perguntar-lhe se o faz de livre vontade
e fora de qualquer coação, bem como se se propõe fazer uma confissão
integral e sem reservas.
2 - […].

3 - […].

4 - […].
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decide, em sua livre convicção, se deve ter lugar e em que medida,
quanto aos factos confessados, a produção da prova.
Artigo 348.º
Inquirição das testemunhas
1 - À produção da prova testemunhal na audiência são
correspondentemente aplicáveis as disposições gerais sobre aquele
meio de prova, em tudo o que não for contrariado pelo disposto neste
capítulo.
2 - As testemunhas são inquiridas, uma após outra, pela ordem por que
foram indicadas, salvo se o presidente, por fundado motivo, dispuser de
outra maneira.
3 - O presidente pergunta à testemunha pela sua identificação, pelas
suas relações pessoais, familiares e profissionais com os participantes e
pelo seu interesse na causa, de tudo se fazendo menção na acta.
4 - Seguidamente a testemunha é inquirida por quem a indicou, sendo
depois sujeita a contra-interrogatório. Quando neste forem suscitadas
questões não levantadas no interrogatório directo, quem tiver indicado a
testemunha pode reinquiri-la sobre aquelas questões, podendo seguirse novo contra-interrogatório com o mesmo âmbito.
5 - Os juízes e os jurados podem, a qualquer momento, formular à
testemunha as perguntas que entenderem necessárias para
esclarecimento do depoimento prestado e para boa decisão da causa.
6 - Mediante autorização do presidente, podem as testemunhas
indicadas por um co-arguido ser inquiridas pelo defensor de outro coarguido.
7 - É correspondentemente aplicável o disposto no n.º 3 do artigo 345.º
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Artigo 348.º
[…]
1 - […].

2 - […].
3 - […].
4 - […].

5 - […].
6 - […].
7 - […].
8 - Quando uma testemunha declare nada saber sobre um facto por
referência ao qual foi arrolada, pode quem a indicou oferecer nova
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Artigo 374.º
Requisitos da sentença
1 - A sentença começa por um relatório, que contém:
a) As indicações tendentes à identificação do arguido;
b) As indicações tendentes à identificação do assistente e das partes
civis;
c) A indicação do crime ou dos crimes imputados ao arguido, segundo a
acusação, ou pronúncia, se a tiver havido;
d) A indicação sumária das conclusões contidas na contestação, se tiver
sido apresentada.
2 - Ao relatório segue-se a fundamentação, que consta da enumeração
dos factos provados e não provados, bem como de uma exposição tanto
quanto possível completa, ainda que concisa, dos motivos, de facto e de
direito, que fundamentam a decisão, com indicação e exame crítico das
provas que serviram para formar a convicção do tribunal.
3 - A sentença termina pelo dispositivo que contém:
a) As disposições legais aplicáveis;
b) A decisão condenatória ou absolutória;
c) A indicação do destino a dar a animais, coisas ou objetos relacionados
com o crime, com expressa menção das disposições legais aplicadas;
d) A ordem de remessa de boletins ao registo criminal;
e) A data e as assinaturas dos membros do tribunal.
4 - A sentença observa o disposto neste Código e no Regulamento das
Custas Processuais em matéria de custas.
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testemunha para depor sobre esse facto, observando-se o disposto
no n.º 2 do artigo 316.º.
9 - Se uma testemunha depuser sobre factos por referência aos quais
não foi arrolada, o tribunal pode valorar o depoimento mesmo que
sejam ultrapassados os limites legais aplicáveis.
Artigo 374.º
[…]
1 - […].

2 - […].

3 - […].

4 - Quando esteja em causa crime ou crimes puníveis com pena de
prisão cujo limite máximo não seja superior a cinco anos, é
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Artigo 379.º
Nulidade da sentença
1 - É nula a sentença:
a) Que não contiver as menções referidas no n.º 2 e na alínea b) do n.º
3 do artigo 374.º ou, em processo sumário ou abreviado, não contiver a
decisão condenatória ou absolutória ou as menções referidas nas
alíneas a) a d) do n.º 1 do artigo 389.º-A e 391.º-F;
b) Que condenar por factos diversos dos descritos na acusação ou na
pronúncia, se a houver, fora dos casos e das condições previstos nos
artigos 358.º e 359.º;
c) Quando o tribunal deixe de pronunciar-se sobre questões que devesse
apreciar ou conheça de questões de que não podia tomar conhecimento.
2 - As nulidades da sentença devem ser arguidas ou conhecidas em
recurso, devendo o tribunal supri-las, aplicando-se, com as necessárias
adaptações, o disposto no n.º 4 do artigo 414.º
3 - Se, em consequência de nulidade de sentença conhecida em recurso,
tiver de ser proferida nova decisão no tribunal recorrido, o recurso que
desta venha a ser interposto é sempre distribuído ao mesmo relator,
exceto em caso de impossibilidade.
Artigo 499.º
Decisão e trâmites
1 - A decisão que decretar a proibição ou a suspensão de exercício de
função pública é comunicada ao dirigente do serviço ou organismo de
que depende o condenado.
2 - A decisão que decretar a proibição ou a suspensão de exercício de
profissão ou actividade que dependa de título público ou de autorização
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correspondentemente aplicável à sentença, sempre escrita, o
disposto nas alíneas a) a c) do n.º 1 do artigo 389.º-A.
5 - [Anterior n.º 4].
Artigo 379.º
[…]
1 - […]:
a) Que não contiver as menções referidas no n.º 2 ou no n.º 4, conforme
aplicável, e na alínea b) do n.º 3 do artigo 374.º ou, em processo sumário
ou abreviado, não contiver a decisão condenatória ou absolutória ou as
menções referidas nas alíneas a) a d) do n.º 1 do artigo 389.º-A e 391.º-F.
b) […];
c) […].
2 - […].
3 - […].

Artigo 499.º
[…]
1 - […].
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ou homologação de autoridade pública é comunicada, conforme os
casos, ao organismo profissional em que o condenado esteja inscrito ou
à entidade competente para a autorização ou homologação.
3 - O tribunal pode decretar a apreensão, pelo tempo que durar a
proibição, dos documentos que titulem a profissão ou actividade.
4 - A incapacidade eleitoral é comunicada à comissão de recenseamento
eleitoral em que o condenado se encontrar inscrito ou dever fazer a
inscrição.

5 - A incapacidade para exercer o poder paternal, a tutela, a curatela, a
administração de bens ou para ser jurado é comunicada à conservatória
do registo civil onde estiver lavrado o registo de nascimento do
condenado.
6 - Para além do disposto nos números anteriores, o tribunal ordena as
providências necessárias para a execução da pena acessória.
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2 - […].

3 - A decisão que decretar a proibição do exercício das funções de
gerente ou administrador de sociedade é comunicada ao registo
comercial.
4 - [Anterior n.º 3].
5 - A incapacidade eleitoral é comunicada à comissão de recenseamento
eleitoral em que o condenado se encontrar inscrito ou dever fazer a
inscrição; a incapacidade decretada ao abrigo do artigo 27.º-A da Lei
n.º 34/87, de 16 de julho, é comunicada ao Tribunal Constitucional e
à Comissão Nacional de Eleições ou ao órgão ou entidade que
nomeie o condenado.
6 - [Anterior n.º 5].

7 - [Anterior n.º 6].
Artigo 508.º
Medidas de segurança não privativas da liberdade
1 - À interdição de actividade é correspondentemente aplicável o
disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 499.º
2 - A decisão que decretar a cassação da licença de condução e a
interdição de concessão de licença é comunicada à Direcção-Geral de
Viação, que a comunicará a quaisquer outras entidades legalmente
habilitadas a emitir essa licença.
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Artigo 508.º
[…]
1 - À interdição de atividade é correspondentemente aplicável o disposto
nos n.ºs 2 a 4 do artigo 499.º.
2 - […].
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3 - À decisão prevista no número anterior é correspondentemente
aplicável o disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 500.º
4 - É correspondentemente aplicável à licença de condução emitida em
país estrangeiro o disposto nos n.os 2, 3, 5 e 6 do artigo 500.º
5 - A prorrogação do período de interdição e o reexame da situação que
fundamentou a aplicação da medida são decididos pelo tribunal
precedendo audição do Ministério Público, do defensor e das pessoas a
elas sujeitas, salvo se, quanto a estas, o seu estado tornar a audição
inútil ou inviável.
6 - À aplicação de regras de conduta é correspondentemente aplicável o
disposto no número anterior e no artigo 492.º
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3 - […].
4 - […].
5 - […].

6 - […].

