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+Grupo Parlamentar 

      

 
 

TEXTO DE SUBSTITUIÇÃO 

DA 

PROPOSTA DE LEI Nº 90/XIV (GOV) 

 

Altera o Código Penal, o Código de Processo Penal e leis conexas, implementando medidas 

previstas na Estratégia Nacional Anticorrupção 

 

 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

 

“Artigo 11.º 

[…] 

O titular de cargo político ou de alto cargo público que conscientemente conduzir ou decidir 

contra direito um processo em que intervenha no exercício das suas funções, com a intenção de 

por essa forma prejudicar ou beneficiar alguém, é punido com pena de prisão de 3 a 8 anos.  

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 3 a 5 anos.  

2 – […] 

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 
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que anteriores àquela solicitação ou aceitação, é punido com pena de prisão de 6 a 12 anos.  

2 – […] 

 

 

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 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 5 a 10 anos.  

2 – […]. 

3 – […] 

Artigo 20.º 

[…] 

1 – O titular de cargo político ou de alto cargo público que no exercício das suas funções 

ilicitamente se apropriar, em proveito próprio ou de outra pessoa, de dinheiro ou qualquer coisa 

móvel ou imóvel, pública ou particular, que lhe tenha sido entregue, esteja na sua posse ou lhe 

seja acessível em razão das suas funções, é punido com pena de prisão de 5 a 8 anos e multa até 

300 dias, se pena mais grave não lhe couber por força de outra disposição legal.  

2 – Se o infrator der de empréstimo, empenhar ou, de qualquer forma, onerar quaisquer objetos 

referidos no número anterior, com a consciência de prejudicar ou poder prejudicar o Estado ou 

o seu proprietário, é punido com pena de prisão de 3 a 5 anos e multa até 150 dias. 

Artigo 23.º 

[…] 

1 – O titular de cargo político ou de alto cargo público que, com a 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, é punido com pena de prisão de 3 a 5 anos e multa de 100 a 200 dias. 

2 – O titular de cargo político ou de alto cargo público que, por qualquer forma, receber 

vantagem patrimonial por efeito de um ato jurídico relativo a interesses 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, é punido com multa de 150 a 250 dias.   

3 – […]” 

 

PROPOSTA DE ADITAMENTO 
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“Artigo 31.º-A 

(Inibição para o exercício de funções) 

1 – À condenação pela prática de crime previsto nos artigos 16.º, 17.º e 18.º desta Lei e de crime 

previsto no artigo 18.º-A, da Lei n.º 52/2019, de 31 de julho, não é aplicável a possibilidade de 

suspensão da pena, nos termos do disposto no artigo 50.º do Código Penal. 

2 – A condenação por crime de responsabilidade determina, além da perda de mandato, a 

inibição para o exercício de funções políticas ou de altos cargos públicos por um período de 10 

anos. 

Artigo 43.º-A 

(Prazo de prescrição) 

À contagem do prazo de prescrição dos crimes de responsabilidade dos titulares de cargos 

políticos e de altos cargos públicos aplica-se o regime dos crimes continuados, considerando-se 

o último ato praticado no dia do termo do mandato, exceto quando os elementos patrimoniais, 

rendimentos ou vantagens patrimoniais sejam percebidos após essa data.” 

 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

 

“Artigo 133.º 

[…] 

1 – […] 

2 – Excetua-se do disposto na alínea a) do número anterior a existência de acordo de 

colaboração, com qualquer dos arguidos, ao abrigo da legislação respetiva. 

3 – [anterior n.º 2] 

 

 

 

QUADRO COMPARATIVO VII 
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Artigo 268.º 

[…] 

1 – […]: 

a) (…); 

b) (…); 

c) (…); 

d) (…); 

e) (…); 

f) Exarar nos autos, ou homologar, acordo de colaboração com arguido, nos termos da 

legislação respetiva; 

g) (anterior alínea f). 

2 – […] 

3 – […] 

4 – […] 

 

Artigo 271.º 

[…] 

1 – […] 

2 – […] 

3 – […] 

4 – […] 

5 – […] 

6 – […] 

7 – O disposto no número anterior é correspondentemente aplicável a declarações do assistente 

e das partes civis, de peritos e de consultores técnicos, de arguidos com acordo de colaboração 

e a acareações. 

8 – […]” 

 

Palácio de S. Bento, 15 de março de 2020 

Os Deputados, 

Telmo Correia 

João Almeida 


