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Resumo: breves comentários ao documento intitulado “Estratégia Nacional de 
Combate à Corrupção, 2020-2024”, recentemente apresentado pelo Governo à 
discussão pública, enfatizando as medidas de carácter preventivo de maior expressão e 
identificando as principais propostas de robustecimento do sistema repressivo 
merecedoras de concordância. Exposição das razões de discordância que merecem 
algumas das propostas, mormente, no campo do direito premial, a estreiteza conferida 
à dispensa de pena. Aplauso da intenção de dar mais explícito acolhimento aos acordos 
sobre a sentença, pese embora o excessivo laconismo do documento.  

 
Palavras-chave: prevenção da corrupção; repressão da corrupção; direito 

premial; acordos sobre a sentença. 
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O documento do Ministério da Justiça em apreço contém alargado número de 

medidas tendentes à contenção de um fenómeno tradicionalmente enraizado no tecido 

nacional, particularmente nocivo pelo dano que causa à ideia de bem comum e, cada 

vez mais, pelas portas que abre a argumentos ideológicos radicalmente 

antidemocráticos.  

Sinto, pois, ser um dever de cidadania pronunciar-me sobre o seu conteúdo e 

alcance, ainda que sem preocupações de exaustividade, quer porque a maior parte 

dessas medidas merece, à partida, a minha concordância, quer sobretudo porque 

algumas das vezes lhes falta o detalhe, a concretude motivadora de comentário, 

particularmente necessária quando se trata de ideias que hão de desembocar em 

normas legais. Serei, além disso, conciso, por pensar que a prolixidade é vício 

vulgarizado e porque o tempo urge e me parece francamente que este processo 

legislativo se arrasta há já demasiado tempo.  

 

1. Realço como positiva a relevância dada à vertente preventiva da estratégia, 

porque nunca tive dúvidas acerca da insuficiência das medidas de direito sancionatório 

para travarem, por si sós, o fenómeno da corrupção. Não deve, contudo, perder-se de 

vista que a prevenção também se realiza através da capacidade do sistema judicial para 

impor sanções penais efectivas, proporcionais e dissuasórias, sendo mesmo esse o mais 

claro sinal de que a corrupção não é tolerada.  

 

Nenhuma me merecendo oposição, de entre as várias medidas elencadas 

permito-me destacar como particularmente positivas as seguintes: 

a) O programa de educação para a cidadania, dada a bem diagnosticada 

“ausência de uma dimensão robusta de educação formal para a integridade e a 

probidade”. Poderá realizar-se, como vem proposto, através da introdução do 

tema nos currículos do ensino básico e secundário, sendo, além disso, desejáveis 

incentivos para que as universidades e os institutos politécnicos acolham 

também o tema em unidades ou subunidades curriculares específicas. Moléstia 
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de feição endémica, exige que à regeneração sejam convocadas as novas 

gerações, cuja formação ética deve, por isso, ser colocada em plano idêntico ao 

da formação técnica ou científica. 

b) A formação da administração pública, com inscrição dos temas da 

integridade, da probidade e do bem comum nos planos de capacitação inicial e 

continuada dos seus agentes. É, além disso, indispensável aumentar a 

capacidade de prospecção e a fiabilidade das instâncias de fiscalização 

administrativa, vulgo “inspecções”, quer dos órgãos de poder central quer dos 

órgãos de poder local. Essas inspecções devem fazer incidir a sua intervenção 

fiscalizadora sobre os comportamentos éticos dos funcionários e não apenas 

sobre o seu desempenho técnico, comunicar às instâncias formais de controlo 

(polícia e Ministério Público) os actos de corrupção de que tomem 

conhecimento no exercício das suas funções e recomendar, simultaneamente, 

medidas de melhoramento aos respectivos órgãos dirigentes. Sem esse 

contributo, a polícia de investigação e o Ministério Público terão de realizar 

uma “suplência institucional”, suprindo as carências dos sistemas de controlo 

administrativo. Trata-se, consabidamente, de uma “venda de ilusões” através das 

leis penais, pois não se pode exigir ao judiciário o que ele, por si só, não pode 

fornecer, enquanto os sistemas mercantis e administrativos continuam a 

proporcionar ou a consentir práticas corruptas e os órgãos inspectivos de 

primeira linha pouca sensibilidade demonstram para o seu despiste.  

c) A criação de um “Regime Geral de Prevenção da Corrupção”, visando retirar 

do domínio da “soft law” a implementação dos instrumentos criados. Esse 

desejável programa coerente e uniforme de prevenção da corrupção, adaptado à 

realidade nacional, será, assim, um documento vinculativo, gerador de poder 

coactivo e de sanções para os casos de incumprimento. É que, sem poder 

coactivo, “reduzir-se-ia a ética pública a uma declaração meramente platónica”.  

d) A instituição de um “Mecanismo” destinado a garantir a efectividade das 

políticas de prevenção da corrupção. A criação desse órgão é imposta pelo artigo 
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6.º, n.º 1, da Convenção de Mérida contra a corrupção, onde se exige, também, 

que seja dotado de independência, a fim de que possa desempenhar as suas 

funções de forma eficaz, livre de quaisquer pressões ilícitas. Sem a acção de uma 

entidade ou órgão especializado que centralizada e regularmente coordene e 

vigie o seu cumprimento através de pessoal adestrado nessa matéria, a singela 

instituição das políticas e práticas exigidas ou simplesmente aconselhadas pelo 

artigo 5.º da referida Convenção produzirão escassos resultados. Não se tratando 

de uma absoluta novidade, pois está instituído desde 2008 o Conselho de 

Prevenção da Corrupção, é lícito conjecturar, a partir dos dados fornecidos, que 

se venha a conseguir uma intervenção mais robusta no campo da prevenção.  

Claro que em todo este exercício propositivo e opinativo não pode perder-se de 

vista o alerta que , já há mais de década e meia, lançava Daniel Kaufmann, do Banco 

Mundial : “a criação de mais comissões e agências de ética e a incessante proposição de 

novas leis, decretos e códigos de conduta (…) são frequentemente vias politicamente 

oportunas de reacção a pressões para que algo se faça acerca da corrupção, em 

substituição das necessidades de reformas fundamentais e sistémicas da governação”. 

Terreno natural da prestidigitação política, em clima de retórica fértil os programas de 

prevenção da corrupção podem facilmente reduzir-se a declarações de piedosas 

intenções.  

 

2. No plano das medidas de repressão afiguram-se-me dignas de destaque, pela 

positiva, as seguintes:   

a) A criação de normas processuais específicas em matéria de responsabilidade 

penal das pessoas colectivas e equiparadas, colmatando assim lacuna há muito 

verificada.  

b)  A criação de normas processuais para os casos de perda de bens sem 

condenação, nos termos do artigo 110.º, n.º 5, do Código de Processo Penal, na 

redacção resultante da Lei n.º 30/2017, de 30 de Maio, que procedeu à 



Comentários à Estratégia Nacional de Combate à Corrupção (2020-2024) 
   

Euclides Dâmaso Simões 

 

 

 

 Online, outubro de 2020 | 5 

transposição da Directiva 2014/42/UE, sobre congelamento e perda de 

instrumentos e produtos do crime.  

c) A responsabilização das pessoas colectivas pelos crimes de corrupção activa e 

de oferta indevida de vantagens da Lei n.º 34/87, de 16 de Julho, colmatando 

assim lacuna há muito verificada.  

d) A elevação do limite máximo da pena acessória de proibição do exercício de 

funções.  

e) A previsão de penas acessórias que incapacitem temporariamente os titulares 

de cargos políticos para serem eleitos ou nomeados para tal tipo de cargos. 

f) A extensão da suspensão provisória do processo prevista no artigo 9.º da Lei 

n.º 36/94, de 29 de Setembro, quer ao crime de corrupção passiva, quer aos 

crimes de oferta e recebimento indevido de vantagem. Medida esta que, até por 

ter logrado escassa aplicação no dilatado prazo em que vigorou apenas para o 

corruptor activo, não deve postergar a possibilidade de concessão de dispensa 

de pena a quem de forma mais completa, relevante, empenhada e firme decida 

colaborar com a justiça no decorrer da fase de inquérito. A firmeza desta 

colaboração será factor principal de diferenciação no momento da escolha entre 

suspensão provisória do processo e arquivamento por dispensa de pena.  

g) A alteração do Código das Sociedades Comerciais, no sentido de obrigar as 

empresas de grande e média dimensão à adopção de programas de prevenção e 

repressão da corrupção, quer de agentes públicos quer privados.  

  

3. Concordo com a inserção no artigo 30.º do Código de Processo Penal de 

alterações que enfatizem a conveniência de evitar a criação de megaprocessos, ainda 

que em bom rigor tal acrescento assuma carácter algo pleonástico. Parece-me, 

contudo, desnecessário idêntico acrescento no artigo 264.º, dada a remissão que no seu 

n.º 5 se faz para o artigo 30.º.  
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4. Não vejo necessidade e muito menos vantagem em retirar o regime de 

responsabilização penal dos titulares de altos cargos públicos da Lei n.º 34/87, de 16 de 

Julho, remetendo-os de novo para os termos gerais do Código Penal (onde estavam até 

à Lei n.º 42/2010, de 3 de Setembro). Não há necessidade porque se a Constituição não 

exige tal tratamento diferenciado, certo é que também o não proíbe. E há vantagem em 

enfatizar, por essa via, a especial censurabilidade dos actos praticados por titulares de 

altos cargos públicos, em homenagem ao destaque e à particular relevância que 

assumem no concerto da administração pública. De outro modo será passado à 

comunidade um sinal de sentido contrário ao rumo de robustecimento que agora se 

pretende trilhar. As previsões sancionatórias daquela lei especial são, em geral, de 

maior robustez, sendo particularmente expressivo desse pendor o crime de 

“prevaricação” tipificado no seu artigo 11.º (se bem que este seja aplicável apenas aos 

titulares de cargos políticos).  

 

5. São de todo inaceitáveis os termos das alterações previstas para o regime de 

dispensa de pena do artigo 374.º-B do Código Penal. Com efeito, reduzir a outorga 

dessa importantíssima medida de direito premial à denúncia do crime antes da 

instauração do procedimento criminal é neutralizar completamente o seu potencial de 

dissuasão, de verdadeira alavanca de desmantelamento dos complots estabelecidos 

entre comparticipantes de actos corruptivos. É importante incrementar o efeito 

preventivo gerado, no momento da prática criminosa, pelo espectro de que, em caso de 

descoberta, algum dos comparticipantes venha a colaborar com a justiça, em busca do 

almejado prémio da dispensa de pena, pondo termo ao pacto corruptivo e lançando a 

desavença entre comparsas. O acrescento desta medida de direito premial à já prevista 

suspensão provisória do processo (que, valha a verdade, em mais de 26 anos de 

vigência para o corruptor activo, não logrou aplicação minimamente expressiva) 

permitirá mais eficazmente desvendar a opacidade que envolve tradicionalmente a 

trama corruptiva. Retirar a exigência de trinta dias após a prática do acto, mas 

continuar a limitar a concessão do prémio apenas a quem efectue tal denúncia, 
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exigindo além disso que esta ocorra antes da instauração do procedimento criminal, 

traz-me inevitavelmente à memória a proverbial sentença do Príncipe Tancredi de 

Salina, figura central do “Leopardo” de Giuseppe di Lampedusa: “É preciso que alguma 

coisa mude, para que tudo fique na mesma”.  

 

6. Pois bem, para que o cínico Salina não ganhe razão, indispensável é que se 

preveja, no n.º 1 do artigo 374.º-B do Código Penal e no n.º 1 do artigo 19.º-A da Lei n.º 

34/87, de 16 de Julho, a concessão de dispensa de pena ao agente (activo ou passivo) do 

crime de corrupção, própria ou imprópria, que:  

 

 “a) Tiver denunciado o crime antes da instauração do procedimento criminal 

ou tiver, até ao encerramento do inquérito, contribuído decisiva e 

firmemente para a descoberta da verdade, auxiliando concretamente na 

obtenção de provas especialmente relevantes para a sua responsabilização e a de 

outros comparticipantes, desde que restitua voluntariamente a vantagem ou o 

seu valor, ou (…)”. 

 

Note-se, aliás, que há muito se prevêem soluções de dispensa/isenção de pena 

idênticas à que venho de propor para crimes de não menor gravidade sancionatória 

nem mais diminuto desvalor ético-jurídico: de associação criminosa (cfr. artigo 299.º, 

n.º 4, do Código Penal), de tráfico de droga (cfr. artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 15/93, de 

22 de Janeiro), de terrorismo (cfr. artigo 4.º, n.º 13, da Lei n.º 52/2013, de 25 de Julho), de 

terrorismo internacional (cfr. artigo 5.º, n.º 2, da citada Lei) e de financiamento do 

terrorismo (cfr. artigo 5.º-A, n.º 3, do mesmo diploma).  

A concessão desse benefício pode operar imperativa e não facultativamente, 

como já sucedia até à Lei n.º 30/2015, de 22 de abril, porque creio ser essa a modalidade 

que confere maior segurança jurídica ao co-arguido colaborante. E deve operar-se nos 

termos do artigo 280.º do Código de Processo Penal (i.é., com intervenção do JIC, do 

Ministério Público e do arguido), sem necessidade de ir a julgamento, já que 
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constituirá sempre factor de desmotivação do candidato a colaborador ter de suportar 

um julgamento geralmente longo, arrastado e economicamente oneroso. Se, no 

entanto, porventura se considerar que a solução facultativa é a que melhor serve o 

propósito de distanciamento em relação ao temido regime de “colaboração premiada” 

em uso no Brasil, julgo conveniente adoptá-la, para obviar a equívocos 

propositadamente urdidos.  

 

7. Imporá a lógica do combate à corrupção que a concessão da dispensa de pena 

se dirija a arguidos em número comedido e com nível de contributos para o 

robustecimento da prova de grande valia e não a todos os implicados na trama 

corruptiva. Idealmente, deverão ser beneficiários os elementos mais laterais e, de 

acordo com dados indiciários disponíveis, com menor grau de culpa, preferindo-se os 

que sejam agentes activos aos agentes passivos, em homenagem à ideia de que é mais 

intenso o desvalor da acção destes últimos (por isso se terá circunscrito, durante 

bastante tempo, a aplicação do benefício àqueles). Deverá, em especial, reservar-se esta 

mais generosa medida de direito premial para quem mais intensa e firmemente 

colabore com a justiça e com o esclarecimento da verdade, deixando-se a suspensão 

provisória do processo, medida seguinte, para os restantes casos de colaboração 

relevante ocorrida nas fases de inquérito ou instrução.  

Trará vantagens, nos planos da objectividade, do tratamento equitativo e da 

realização de intenções de segurança jurídica, o estabelecimento de pressupostos e 

modos de aplicação destas medidas através de Directiva do Procurador-Geral da 

República que vincule toda a magistratura do Ministério Público.  

 

8. Uma norma com tal configuração não conflitua com qualquer preceito 

constitucional e estará em sintonia com as obrigações que a Convenção de Mérida fixa 

nos números 1 e 3 do seu artigo 37.º. O Guia legislativo publicado em 2006 pelas Nações 

Unidas para a aplicação dessa Convenção é perfeitamente esclarecedor relativamente 

ao conceito de “imunidade” (“immunity from prosecution”, na mais precisa expressão 
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original) empregue no citado número 3: traduz precisamente um acto processual de 

consenso como o da dispensa de pena que redunde em arquivamento do processo.  

  

9. Já a atenuação especial da pena deve ser concedida ao agente (activo ou 

passivo) do crime de corrupção, própria ou imprópria, que (artigo 374.º-B, n.º 2, do 

Código Penal e artigo 19.º-A, n.º 2, da Lei n.º 34/87, de 16 de Julho):  

 

“a) até ao encerramento da audiência de julgamento em primeira instância, 

auxiliar concretamente na obtenção ou produção de provas decisivas para a sua 

responsabilização e a de outros comparticipantes, ou (…)”.  

 

10. Em suma, um quadro abrangente de direito premial poderá vantajosamente 

prever:  

a) a dispensa de pena para quem denuncie o crime antes da instauração do 

procedimento criminal ou tiver contribuído decisiva e firmemente – i.é., sem 

hipótese de retractação – para a descoberta da verdade até ao encerramento do 

inquérito (artigos 374.º-B, n.º 1, do C.Penal e 19.º-A, n.º 1, da Lei n.º 34/87, de 16 

de Julho, e artigo 280.º do C. P.Penal);  

b) a suspensão provisória do processo para quem, durante o inquérito ou a 

instrução, tiver contribuído decisivamente para a descoberta da verdade (artigo 

9.º da Lei n.º 36/94, de 29 de Setembro, e artigo 281.º do Código de Processo 

Penal); 

c) a atenuação especial da pena para quem, até ao encerramento da 

audiência em primeira instância, auxiliar concretamente na obtenção ou 

produção de provas decisivas para a sua responsabilização e a de outros 

comparticipantes (artigos 374.º-B, n.º 2, do Código Penal e 19.º-A, n.º 2, da Lei n.º 

34/87, de 16 de Julho, artigo 8.º da Lei n.º 36/94, de 29 de Setembro, e artigo 73.º 

do C.Penal).  
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11. Na esteira das soluções adoptadas, com cambiantes diversas, na maior parte 

dos Estados de direito democráticos do nosso entorno civilizacional (Conformidad em 

Espanha, Plaider Coupable em França, Patteggiamento em Itália, Absprachen na 

Alemanha, Guilty Plea no Reino Unido, por exemplo), aplaudo a intenção de 

aperfeiçoar o nosso sistema processual penal no sentido de se poderem utilizar, sem 

rebuço, soluções de consenso sobre a pena aplicável, no início da fase de julgamento, 

assentes na confissão livre e sem reservas dos factos imputados ao arguido na acusação, 

independentemente da natureza ou da gravidade do crime.  

O Comité de Ministros do Conselho da Europa, através da sua Recomendação 

(87) 18 respeitante à simplificação da justiça penal, considerou que, quando as 

tradições constitucionais e jurídicas o permitam, é necessário instituir procedimentos 

de guilty plea, para acelerar a justiça. Também o TEDH adoptou jurisprudência 

lembrando que esses procedimentos respeitam a Convenção Europeia dos Direitos 

Humanos (cfr. Borghi vs. Itália, de 20/06/2002 e Dewer vs. Bélgica, de 27/07/1980). 

Acredita-se, nos Estados que adoptaram tais soluções, que a introdução desses 

procedimentos contribui para o estabelecimento de uma justiça penal efectiva, já que 

tal efectividade pressupõe quer o respeito pelos direitos do acusado quer eficácia na 

capacidade de tratar com celeridade um elevado contencioso penal. A Comissão 

Europeia para a Eficácia da Justiça pôde constatar, nos seus sucessivos relatórios de 

avaliação e comparação dos sistemas judiciários europeus, que o recurso crescente aos 

procedimentos de guilty plea realiza a ideia de integração e revela ser uma solução 

adequada ao objectivo de eficácia da justiça penal moderna, na medida em que eles se 

inscrevem num processo de consenso entre a autoridade penal competente e o autor 

dos factos, constituindo uma consagração do princípio da negociação em matéria de 

justiça repressiva, estendido à fase de julgamento. Goméz-Colomer, catedrático de 

direito processual na Universidade Jaume I, em Castellón, afirma lapidarmente que 

“Aprovar uma lei processual penal que seja capaz de suportar, sem quebras, um 

processo em que haja 60 imputados [arguidos] ou 1000 vítimas ou em que o material 
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probatório seja de tal complexidade que a sua realização dure 5 anos, é inimaginável, é 

uma mera ilusão”.  

 

12. O objectivo prosseguido no documento em apreço é assaz comedido, em 

comparação com a amplíssima barganha de outras latitudes. Circunscreve-se, afinal, a 

um acordo sobre a sentença e os seus efeitos patrimoniais (perda), deixando incólume 

o princípio da legalidade e não contendendo com o fulcral papel do juiz. Este, porém, 

não se devendo tornar um mero chanceler do acordo, não deve por outro lado 

constituir-se factor de desmobilização desta via expedita de realização da justiça. O 

juiz deverá continuar a ser o órgão de segurança do sistema, mas não deverá tornar-se 

um “disjuntor” de alta sensibilidade, sob pena de gerar inoperância a cada passo. Deve, 

por exemplo, certificar-se da completude e liberdade da confissão do arguido, de ter 

ele compreendido o sentido e alcance da mesma, de ter tido assistência jurídica 

adequada nessa etapa fulcral do processo, de serem conformes à lei a moldura penal 

acordada e as demais consequências do sancionamento consensualizadas e de não 

haver excepção que obste à condenação (incompetência e prescrição, entre outras). 

Como, de resto, se vinha fazendo nos idos de 2011, 2012 e 2013 em vários tribunais mais 

sensibilizados para o assunto, até que uma Directiva da PGR, baseada em acórdão de 

duvidosa plausibilidade, veio pôr cobro à experiência.  

Aguarda-se, contudo, com expectativa, a formulação que concretamente venha 

a ser proposta para a consagração desta desejável solução, previsivelmente nos artigos 

343.º e 344.º do Código de Processo Penal, para depois, se for o caso, mais 

fundadamente poder ser emitida pronúncia.  

 

(Coimbra, 21 de Setembro de 2020) 

  

  

  

 


