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Contra a Corrupção 
(Propostas terapêuticas para uma endemia antiga) 

 

 

 

EUCLIDES DÂMASO SIMÕES* 

 

  

 

 

 

 

 

1. Vem da noite dos tempos a propensão do ser humano para a venalidade, para a 
aceitação de vantagens indevidas pelo exercício de poderes públicos, para recebimento do que, 
na sugestiva expressão francófona, se designa por “pots de vin”. 

 Porém, só muito recentemente se abandonou o cinismo das teorias funcionalistas, 
que entendiam a corrupção como “um mal necessário do mercado”, o lubrificante das relações 
entre o setor privado e os poderes públicos. É lícito afirmar que o interesse pelo tema tem vindo 
a recrudescer e a ocupar as agendas de todas as instâncias internacionais, que cristalizaram em 
instrumentos jurídicos diversos a expressão das suas vontades de combate contra o que agora 
consideram, generalizada e abertamente, como “um fenómeno social, político e económico 
complexo”, que leva ao enfraquecimento do estado de Direito e que “viabiliza práticas que 
aumentam as tensões sociais, diminuem a oferta de serviços, facilitam a atuação do crime 
organizado e comprometem o desenvolvimento”. 

 

     __________________ 
 

* Procurador Geral Adjunto.  
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2. Atente-se na panóplia de instrumentos de direito internacional produzidos 
recentemente, num arco temporal que não ultrapassa oito anos: 

(i) - A Convenção relativa à luta contra a Corrupção em que estejam implicados 
funcionários das Comunidades Europeias ou dos Estados - Membros da União Europeia 
(assinada em Bruxelas em 26 de Maio de 1997)1. 

(ii) - A Convenção sobre a luta contra a Corrupção de agentes públicos estrangeiros nas 
transações comerciais internacionais, conhecida como Convenção OCDE (adotada em Paris em 
17 de Dezembro de 1997)2. 

(iii) - A Convenção Penal sobre a Corrupção, do Conselho da Europa (assinada em 
Estrasburgo em 30 de Abril de 1999)3. 

(iv) - A Convenção da União Europeia relativa à proteção dos interesses financeiros das 
Comunidades (assinada em Bruxelas em 26/07/1995) e seus dois protocolos4. 

(v) - A Convenção Inter-Americana contra a Corrupção (adotada em Caracas em 29 de 
Março de 1996). 

(vi) - A Convenção da União Africana para prevenir e combater a Corrupção (adotada 
em Maputo em 11 de Julho de 2003). 

(vii) - A Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (adotada em Mérida em 31 
de Outubro de 2003)5. 

(viii) - A Resolução (99) 5 do Comité de Ministros do Conselho da Europa, adotada em 
1 de Maio de 1999, que estabeleceu o grupo de Estados Contra a Corrupção (GRECO). 

(ix) - A Resolução (97) 24 do Comité de Ministros do Conselho da Europa, adotada em 
6 de Novembro de 1997. 

                                                
1 Ratificada por Portugal (DR I-A, de 15/11/2001). 
2 Ratificada por Portugal (DR I-A, de 31/03/2000). 
3 Ratificada por Portugal (DR I-A, de 26/10/2001). 
4 Ratificados por Portugal (DR I-A, de 15/12/2000). 
5 Ratificada por Portugal (DR, 1ª Série, de 21/09/2007). 
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(x) - A Recomendação R (2000) 10 do Comité de Ministros do Conselho da Europa aos 
Estados Membros sobre os códigos de conduta dos agentes públicos, adotada em 11 de Maio de 
2000. 

2.1. Constatou-se, contudo, que o nível médio do índice de perceção da corrupção 
estabelecido pela Transparência Internacional para os 27 Estados Membros da UE não registou 
mais do que uma pequena melhoria entre 2000 e 2010 (de 6,23 para 6,30) e que não há um 
verdadeiro compromisso político dos dirigentes e decisores europeus para combater a corrupção 
sob todas as suas formas (a corrupção política, a corrupção cometida com e por grupos 
criminosos organizados, a corrupção no setor privado e a pequena corrupção). Por isso, a 
Comissão Europeia, visando estimular a vontade política de intensificar tal combate, tomou 
recentemente algumas medidas6, entre as quais se destacam: 

a) a instituição de um relatório anti-corrupção da UE, que será dirigido pela 
Comissão e publicado bienalmente a partir de 2013, destinado a seguir e a avaliar os esforços 
dos Estados Membros na luta contra a corrupção e a reforçar o compromisso político nessa 
direção; 

b) a adesão da própria União Europeia ao grupo de Estados contra a Corrupção 
do Conselho da Europa (GRECO); 

c)  a modernização das normas da UE respeitantes ao confisco dos produtos do 
crime e a criação de uma estratégia destinada a aumentar a qualidade das investigações 
financeiras com alcance penal nos E.M., sobretudo nos casos de corrupção. 

2.2. Chegados aqui, devo esclarecer que me referirei apenas à corrupção de “agentes 
públicos”, conceito em que, na aceção do artº 2º da Convenção de Mérida, se inscrevem também 
os titulares de cargos políticos. Deixarei, assim, de lado a categoria da corrupção no setor 
privado, nova e ainda não desbravada entre nós, bem como a corrupção desportiva, 
epifenómeno que, contribuindo embora para a imagem de falta de asseio geral, não é fator 
determinante de abalo dos alicerces do edifício democrático e dos superiores interesses da 
Nação. 

 

                                                
6 Cfr. Comunicação ao Parlamento Europeu, ao Conselho e Comité Económico e Social sobre “A luta contra a Corrupção na União 
Europeia”, de 6/6/2011. 
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3. Portugal não tem sido estranho a esta autêntica “movida” internacional em prol de 
maior transparência, rigor e honestidade no domínio da “res publica”, designadamente da 
governação e dos atos de administração. 

 Em apertada síntese direi apenas que fomos acrescentando à herança do Código 
Penal do século XIX inovações legislativas de elevado significado e alcance. Quer por virtude de 
instrumentos de direito internacional que assumimos, quer por pressão de magistrados e outros 
juristas comprometidos com a saúde da democracia. 

a) Adotámos um conceito alargado de “funcionário” (artº 386º do C. Penal); 

b) tipificámos em leis especiais os crimes cometidos por titulares de cargos 
políticos e de altos cargos públicos (Lei 34/87, de 16 de julho, alterada pela Lei 108/2001, de 28 
de novembro e pela Lei 40/2010, de 3 de setembro), 

c) os crimes de corrupção ativa com prejuízo do comércio internacional, de 
harmonia com a Convenção da OCDE de 1997 (Lei 20/2008, de 21 de abril), 

d) e os crimes de corrupção ativa e passiva no setor privado, por força da 
Convenção do Conselho da Europa de 1999 e da Decisão Quadro 2003/568/JAI (Lei 20/2008); 

e) tipificámos no Código Penal os crimes de tráfico de influência (artº 335º) e de 
branqueamento (artº 368º-A), 

f) e adotámos uma definição progressivamente mais rigorosa de abuso de poder 
(artº 382º do C. Penal); 

g) adotámos medidas de “direito premial” vocacionadas para a neutralização de 
pactos de silêncio (artºs 8º e 9º da Lei 36/94, de 29 de setembro, e 374º-B do C. Penal), 

h) e assentimos na utilização de técnicas especiais de investigação como, por ex., os 
agentes encobertos (Lei 101/2001, de 25 de agosto); 

i) previmos a agilização dos procedimentos de derrogação das regras de segredo 
profissional das instituições de crédito, das sociedades financeiras e da administração fiscal (Lei 
5/2002, de 11 de janeiro, alterada pelas Leis 19/2008, de 21 de abril, e 317/2009, de 30 de 
outubro); 
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j) evoluímos da responsabilidade penal das pessoas coletivas apenas por crimes 
de corrupção no setor privado (na decorrência da Convenção do Conselho da Europa de 1999) 
para a sua responsabilização pelos tipos básicos de corrupção previstos no Código Penal (artº 
11º, na redação introduzida pela Lei 59/2007) e está em curso processo legislativo de 
alargamento da responsabilidade a pessoas coletivas que exerçam prerrogativas de poder 
público e a organizações de direito internacional público (Projeto de Lei 453/XII/3ª); 

l) procedemos a substancial alargamento do prazo de prescrição do procedimento 
criminal nestes tipos de criminalidade (artº 118º do C. Penal, na redação da lei 32/2010, de 2 de 
setembro); 

m) adotámos um regime suficientemente robusto de perda de instrumentos, 
produtos e vantagens do crime (artigos 109º a 111º do C. penal) e de perda ampliada de bens e 
produtos que possam presumir-se resultantes de atividade criminosa (artºs 7º e segs. da Lei 
5/2002); 

n) instituímos um Gabinete de Recuperação de Ativos bem dimensionado e de 
caráter multidisciplinar e um Gabinete de Administração de Bens (Lei 45/2011, de 24 de junho); 

o) criámos uma base de contas bancárias que, apesar de não permitir o acesso 
“online”, constitui um notável avanço sobre o sistema quase medieval vigente até 2010 (Lei 
36/2010, de 2 de setembro); 

p) consagrámos a possibilidade de proteção de testemunhas através da reserva do 
conhecimento da sua identidade nos crimes de corrupção (artº 16º da lei 93/99, de 14 de julho, 
na redação da Lei 42/2010, de 3 de setembro), 

q) garantias para os trabalhadores da Administração Pública e de empresas do 
setor empresarial do Estado que denunciem infrações desta natureza (Lei 19/2008, de 21 de 
abril), 

r) bem como a livre valoração em julgamento quer dos depoimentos prestados por 
testemunhas perante autoridade judiciária durante as fases preliminares do processo quer das 
declarações do arguido prestadas perante o juíz de  instrução ou o MP, desde que assistido por 
defensor e informado das consequências (cfr. artºs 356º e 357º do CPP na redação introduzida 
pela Lei 20/2013, de 20 de fevereiro); 
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s) e acha-se desde há muito prevista a possibilidade de qualquer pessoa poder 
constituir-se assistente em processos respeitantes a vários tipos desta gama de criminalidade, 
faculdade infelizmente pouco usada até à data (artº 68º, 1 e) do C. P. Penal). 

 

4. Apesar de tudo isso tem-se firmado no tecido social a ideia de que também em 
Portugal a corrupção progride e interceta, cada vez mais, diversos níveis da administração e de 
que boa parte da economia portuguesa é por ela afetada. 

 Na análise de historiadores contemporâneos, a pequena e média corrupção surgem 
como “a alma e o nervo da III República”7 e Portugal como um país em que “há um grau de 
voracidade e de corrupção muito superior à média europeia”8. Em certa análise social afirma-se 
que “a corrupção em Portugal, sobretudo a nível local, é um cancro (…) um imposto oculto que 
pesa sobre os portugueses”9 e que “a corrupção é uma das maiores fragilidades da democracia 
portuguesa”10. Vozes mais desassombradas da cena política não receiam afirmar que “nos 
últimos 20 anos nenhum governo enfrentou a sério o problema da corrupção”11. 

 Um olhar com maior alcance histórico permite-nos surpreender situações de 
semelhante recorte corruptivo quer, por exemplo, na fase áurea do império português do 
Oriente (pese embora a fibra moralizadora de homens como Afonso de Albuquerque, que talvez 
por isso acabou por ficar de mal com os homens e com el-rei), quer em pleno século XIX, no 
período de “Regeneração”, onde se identificam claramente os tradicionais procedimentos de 
nepotismo (como base da influência dos chefes políticos, espelhada sobretudo no arranjo de 
empregos públicos às clientelas e no conseguimento de “melhoramentos” para as localidades). 
Sem esquecer a velha artimanha de criar dificuldades administrativas para vender facilidades 
(assim, por exemplo, a um draconiano regime de recrutamento militar correspondia o costume 
de os influentes locais – fidalgos e burocratas – sobreviverem à sombra de conseguirem isenções 
para os mancebos; isto até em circunstâncias de exaltado fervor patriótico, como na preparação 
da funesta expedição de D. Sebastião ao Norte de África, em 1578)12.  

                                                
7 Cfr. Paulo Varela Gomes, in “Público”, de 11/8/2005. 
8 Cfr. Maria de Fátima Bonifácio, in “Público”, de 28/8/2005. 
9 Cfr. Miguel Sousa Tavares, apud “Público”, de 1/9/2005. 
10 Cfr. Luís de Sousa, in “i”, de 30/9/2011. 
11 Cfr. João Cravinho, in “Público”, de 12/9/2005. 
12 Cfr. Barbosa Machado, in “Memórias para a História de Portugal” apud  Carlos Margaça Veiga, “Grandes Batalhas da História de 
Portugal”, nº 4, pág. 59, ed. Expresso, 2012. 
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 No século XVII, a “Arte de Furtar”, atribuída a D. Francisco Manuel de Melo, 
fidalgo esclarecido e estrangeirado, “constitui autêntica súmula das irregularidades, abusos e 
latrocínios que infestavam de alto a baixo a sociedade portuguesa da época do Senhor D. João 
IV. Encontra-se aí de tudo, grandes roubalheiras e pequenas trapaças, casos de açambarcamento, 
de especulação, de aquisição pela Coroa, envolvendo suborno, de comestíveis estragados e 
cavalos cegos para fornecimento do exército, de manejos de fundos na constituição de 
contingentes imaginários, de acumulações escandalosas de cargos e empregos, de canudos 
universitários obtidos por interposta pessoa, de atraso propositado de processos judiciais, 
etc.”13. Um dos capítulos da obra intitula-se precisamente “A ladroeira dos ministros” e verbera 
“todos os ministros de el-rei, que ontem andavam a pé e hoje a cavalo”. 

 

5.  Sem esquecer que, como lucidamente adverte António Cluny 14, “Quando, hoje, na 
nossa sociedade, se discute a corrupção, não se está necessariamente a falar do crime de 
corrupção tipificado no Código Penal”, mas sobretudo de um insidioso “negocismo” instalado, 
de “negócios mal explicados referentes a bens e serviços públicos que foram adquiridos com os 
impostos pagos pelos cidadãos para realizar o bem comum”, não poderá deixar de se constatar 
que em Portugal está por fazer o estudo sobre as relações entre a corrupção (entendida em 
sentido lato, com abrangência desse “negocismo”) que foi alastrando ao longo dos quase 40 anos 
de regime democrático e a atual situação de grave crise em que nos achamos atolados. Está por 
fazer análise da influência que tiveram neste estado a que chegámos a falta de controlo sobre as 
gritantes e frequentes derrapagens dos custos de obras públicas, a falta de controlo sobre o 
desperdício e má destinação de subsídios e financiamentos comunitários e nacionais, a 
incompreensível e por muitos anos arrastada incapacidade de obstar aos mais escandalosos 
casos de evasão fiscal, a persistente sangria das empresas públicas através de toda a sorte de 
actos de nepotismo e compadrio. A que interesses particulares se subordinou o repetido 
comprometimento do erário público com obras de caráter voluptuário ou, pelo menos, de 
duvidoso interesse público, além disso executadas mediante contratos ferozmente leoninos, com 
todo o lucro para desfrute dos parceiros privados e todo o risco e prejuízo a cargo do parceiro 
público (i.é., de todos nós, contribuintes)? 

 Não admira que, perante todo este cenário, a posição do país no “ranking” mundial 
da transparência/perceção da corrupção tenha sucessivamente baixado, entre 2000 e 2013, da 

                                                
13 Cfr. “Antologia do Humor Português”, edições Afrodite, 1969, pág. 153.  
14 Cfr. “O discurso da corrupção”, “i”, 17/12/2013. 
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23ª para a 33ª posição, nitidamente entre os piores do anterior grupo de 15 Estados da União 
Europeia (com quem há tempos gostávamos de ombrear). Valerá a pena, a este propósito, 
proceder a um exercício simples de comparação entre o “rating” atribuído aos Estados da zona 
euro pela agência “Standard and Poors” e a posição que esses mesmos Estados ocupavam no 
índice 2013 de perceção da corrupção da Transparência Internacional. Salta à vista que os 
Estados de triplo A (Finlândia, Holanda, Luxemburgo, Alemanha, Bélgica e França) ocupam 
também os melhores lugares no “ranking”: a Finlândia em 3º, a Holanda em 8º, o Luxemburgo 
em 11º, a Alemanha em 12º, a Bélgica em 15º e a França em 22º. E que os Estados com pior 
notação (Itália, Malta, Portugal e Grécia) ocupavam lugares inferiores do “ranking”: Portugal em 
33º, Malta em 45º, Itália em 69º e Grécia em 80º. Justifica-se, pois, a afirmação, contida no 
preâmbulo do relatório da Comissão Europeia anteriormente referido e tão repetida, nos últimos 
tempos, que é já quase um “mantra” das instituições internacionais: a corrupção causa prejuízos 
financeiros, diminuindo os níveis de investimento, impedindo o bom funcionamento do 
mercado interno e reduzindo os fundos públicos disponíveis. 

 

6.  Atravessamos um período de crise profunda, de cariz financeiro, económico e 
social, com acentuados cortes nos salários, pensões e prestações sociais, a par de aumentos de 
impostos e do custo de bens e produtos essenciais. 

 Este súbito arrefecimento da economia trará, muito provavelmente, um 
agravamento dos índices de corrupção. Da corrupção básica ou de “guichet”, pois a ânsia de 
manter as anteriores condições de vida por parte dos funcionários mais os impulsionará a 
transacionar as pequenas (mas por vezes significativas) parcelas de poder de que são detentores. 
Sobretudo se se tiver em conta o alargado papel da administração pública (central e autárquica) 
nos processos de licenciamento e adjudicação e a intrincada teia burocrática que nos carateriza. 
Temo, especialmente, pela lisura dos procedimentos de adjudicação de empreitadas e de 
aquisição de bens e serviços (mormente de consultadoria jurídica, económica e financeira) e das 
decisões de classificação e uso dos solos (essa nova e surpreendente máquina de papel moeda). 
Agravar-se-á, também, provavelmente, a corrupção a alto nível, quer em virtude do 
financiamento das organizações político-partidárias quer em razão da atávica tendência de 
significativas franjas de detentores do poder para acelerarem os seus processos de acumulação 
de riqueza. A voracidade de certas franjas das elites nacionais é proverbial. No que 
particularmente concerne ao financiamento partidário, haverá desde logo de considerar-se que o 
progressivo desinteresse dos cidadãos pela política e pelos actos de sufrágio eleitoral tornará 
mais exigentes e mais dispendiosas as ações de propaganda e de captação do voto. Além disso, 
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da explosiva confluência da necessidade de captar votos, apresentando obra feita em betão, com 
o desejo de acumular riqueza por parte dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, 
nasce a tendência para realizar agora o que há-de ser pago amanhã, através de parcerias mal 
negociadas do ponto de vista do interesse público. Por outro lado, a necessidade de privatizar 
importantes empresas do setor público gerará riscos elevados de corrupção, associados 
sobretudo às promiscuidades e conflitos de interesses tradicionalmente reinantes. 

 

7.  Perante esta ameaça o que temos é um sistema de prevenção de insuportável 
debilidade, um elevado nível de cifras negras, uma baixa taxa de sucesso investigatório e índices 
sancionatórios risíveis. O que temos é um generalizado clima social de emoliência e uma cultura 
judiciária de tibieza perante a corrupção. 

 Pois bem, como é que, em tempos de penúria, de generalizada escassez de meios, 
se pode lançar uma réstia de esperança sobre este mar revolto? 

7.1. Não tenho dúvidas acerca da incapacidade das medidas de direito sancionatórias 
para travarem, por si sós, o fenómeno da corrupção. O contributo decisivo haverá de vir, a meu 
ver, da vertente preventiva. 

 a) É indispensável definir e executar um programa coerente de prevenção, 
adaptado à realidade nacional, no qual haverão de avultar, sobretudo, campanhas de 
sensibilização dos cidadãos para os males da corrupção e de promoção dos valores da 
“transparência” e da “probidade”. É necessário que o Conselho de Prevenção da Corrupção 
assuma um papel mais determinante nesta área, quer dinamizando essas campanhas quer 
apresentando ao poder legislativo propostas de códigos de conduta de funcionários públicos em 
geral e de titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos em particular, que garantam um 
exercício ético das funções. A consagração desses códigos de conduta em forma de lei constituirá 
a garantia de que se trata de documentos vinculativos, geradores de poder coativo e de sanções 
para os casos de incumprimento. 

 b) É particularmente importante o aumento da capacidade de prospeção e da 
fiabilidade das instâncias de fiscalização administrativa, vulgo “inspeções”, encarregadas de 
comunicar às instâncias formais de controlo (polícia e MP) os actos de corrupção de que tomem 
conhecimento no exercício das suas funções (cfr. artº 8º, nº 4 da Convenção de Mérida). Esses 
órgãos devem fazer incidir a sua atuação sobre os comportamentos éticos dos funcionários, e 
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não apenas sobre o seu desempenho técnico, e recomendar medidas de melhoramento à 
administração15. É sobretudo importante que fiscalizem as operações de aquisição de bens e 
serviços e de licenciamento de atividades, bem como os concursos de admissão de funcionários, 
para controlo dos requisitos de transparência, objetividade, eficácia, mérito e aptidão (artºs 7º e 
9º da Convenção de Mérida). A não ser assim o que ocorre é que a polícia de investigação e o 
MP, além de terem que cumprir as funções que constitucionalmente lhes estão cometidas, 
devem realizar uma “suplência institucional”. Quer dizer: são encarregados de suprir as 
carências dos sistemas de controlo administrativo e de satisfazer, por si sós, as expetativas de 
regeneração ética da sociedade. Trata-se, segundo alguns, de uma “venda de ilusões” através 
das leis penais 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 corruptas16 e os 
órgãos inspetivos de primeira linha pouca sensibilidade demonstram para o seu despiste.  

c) Há que manter um regime adequado de recolha de queixas dos cidadãos, que 
não exclua as feitas sob anonimato (artº 13º, 2 da Conv. de Mérida). O caráter endémico que a 
corrupção tende a assumir, o envolvimento de titulares de poderes do Estado e o justo receio de 
retaliações ilícitas ou até legais (estas últimas potenciadas pela insuficiente “performance” dos 
órgãos de repressão, frequentemente traduzida em decisões de arquivamento ou absolvição) 
aconselham vivamente a que não se desvalorizem as denúncias anónimas. Elas constituem, 
muitas vezes, a única forma de participação dos cidadãos na atividade de controlo social da 
corrupção. Há, por outro lado, que manter e, se possível, aperfeiçoar o regime de garantias dos 
trabalhadores que denunciem o cometimento de infrações de que tiverem conhecimento, 
adotado pelo artº 4º da Lei 19/2008, de 21 de abril, desde logo através da revogação do artº 44º 
da Lei 34/87, de 16 de julho, que obriga à automática apreciação em sede de inquérito do 
comportamento do denunciante em caso de absolvição do arguido e comina o agravamento das 
sanções inerentes ao crime de denúncia caluniosa. 

d) De fulcral importância será a promoção e proteção da liberdade de procurar, 
receber, publicar e difundir informação sobre a corrupção, em sintonia com o artº 13º da 
Convenção de Mérida, sem prejuízo dos interesses inerentes ao sigilo das investigações (quando 
se imponha) e, em termos proporcionados, à reputação dos visados. Os meios de comunicação, 
quando livres e independentes, podem dar exposição à corrupção e ajudar a proporcionar à 
opinião pública informação sobre as atividades dos órgãos encarregados de a combater 17. 

                                                
15 Cfr. Ferran Termes i Angles, in “El Código de Ética-normas básicas para su diseño en Administración Pública”, Barcelona, págs. 23 a 25. 
16 Cfr. Nicolás Rodriguez Garcia, in “La Corrupción en un mundo globalizado”, Salamanca, 2004, págs. 248 a 251. 
17 Cfr. Dillep Nair (Secretário Geral Adjunto dos Serviços de Supervisão Interna da ONU) in “Acción Mundial Contra la Corrupción – 
Los documentos de Mérida”, ed. UNODC, pág. 54. 
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Importa, pois, prevenir a possibilidade de corrupção dos próprios meios de comunicação, risco 
esse maior quando se verifique a sua concentração. Concentração que, por vezes, em situações 
de crise, os próprios governos são tentados a promover através do músculo financeiro estadual. 

e) Impõem-se, além disso, especiais medidas de reforço da integridade dos 
magistrados judiciais e do Ministério Público, dados os papéis fulcrais que desempenham no 
sistema de reação penal (artº 11º da Conv. de Mérida). Tais medidas podem traduzir-se, por 
exemplo, na imposição de regras estritas de exclusividade, no impedimento do exercício de 
cargos públicos que possam desencadear futuros constrangimentos político-partidários no 
desempenho das funções judiciárias e, se vier a ser necessário, no estabelecimento de um 
adequado regime de declaração de rendimentos. Por outro lado, devem ser garantidos estatutos 
remuneratórios condizentes com a exigência e dignidade das suas funções (em sintonia com a 
Recomendação (2000) 19 do Conselho da Europa) e proteção face a ataques injustificados por 
parte dos utentes da Justiça, dos demais poderes do Estado e dos meios de comunicação social 
(em linha com as Recomendações da 3ª Cimeira Mundial de Procuradores-Gerais e Ministros da 
Justiça – Bucareste, março de 2009). 

7.2.  Já no campo da “prevenção dirigida” permito-me propor o robustecimento da 
vigilância por parte do Conselho de Prevenção da Corrupção sobre alguns dos setores mais 
sensíveis: as parcerias público-privadas, as privatizações, a aquisição de bens e serviços de 
grande vulto e a adjudicação de obras de maior significado económico. 

A magnitude dos interesses em jogo aconselhará até, a meu ver, que se institua, se 
não como regra imperativa pelo menos como “boa prática”, a instauração de “averiguações 
preventivas” sempre que se inicie a contratação de uma parceria público-privada, ou um 
processo de privatização de uma empresa pública de relevo ou a negociação para o 
fornecimento de equipamento de grande vulto. Tal instauração deverá ser determinada pelo 
Ministério Público, a partir de comunicação governamental tornada obrigatória, e executada 
pela Polícia Judiciária com a coadjuvação de instituições fiáveis de controlo, como por exemplo 
os serviços técnicos do Tribunal de Contas e a Inspeção Geral de Finanças. A base legal para tais 
procedimentos encontra-se no artº 1º da Lei 36/94, de 29 de setembro, justamente criada para 
estabelecer medidas de combate à corrupção e criminalidade económico-financeira. 

 

8. No plano repressivo há sobretudo que ultrapassar o inquietante défice de 
efetividade do avultado arsenal de leis de que já dispomos. Algumas delas transformaram-se em 
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puro direito penal simbólico, como bem espelham o irrisório número de condenações obtidas e a 
escassa ou nula utilização de instrumentos há anos produzidos, que tardam em sair das páginas 
do Diário da República e em implantar-se no terreno dos casos concretos. 

 Esse objetivo pressupõe capacitação, experiência, especialização. E estas passam 
pela arquitetura do sistema judiciário e pela adequada alocação de meios humanos e materiais 
não só à polícia de investigação (como normalmente se tende a considerar) como também aos 
serviços do MP e aos tribunais. Aqui, em suma, é necessário mais e melhor Estado. 
Concretizando:  

a) A Polícia Judiciária deve afetar à investigação da corrupção e da criminalidade 
similar investigadores e peritos em número adequado e especialmente vocacionados e 
motivados para uma atitude proativa. Porque, como reclama Ricardo Sá Fernandes (“Correio da 
Manhã”, 9/1/2014), “… é preciso contundência. É preciso perseverança. É preciso querer combater a 
corrupção”. 

 b) O Ministério Público deve concentrar as investigações desses casos em 
Departamentos onde disponha de magistrados e oficiais de justiça com vocação, formação 
especializada, experiência e adequado enquadramento hierárquico: O DCIAP, sediado em 
Lisboa, e os DIAP distritais, sediados nas quatro comarcas sede dos distritos judiciais. É, pois, 
indispensável que se mantenham as normas que permitem o deferimento de inquéritos de 
qualquer outra comarca a esses departamentos, em razão da gravidade, complexidade 
investigatória ou dispersão territorial da atividade criminosa (artºs 47º e 73º do EMP). Como 
indispensável é que o novo Regime de Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais, 
em preparação, e o futuro Estatuto do Ministério Público consagrem a existência desses 
departamentos com competência distrital/regional. Porque só neles se consegue massa crítica 
que justifique a capacitação de magistrados nesta área específica e que viabilize depois a 
aquisição de experiência através da prática. Em grande parte dos DIAP já previstos para as 
comarcas poderá nunca haver casos em número bastante para o adestramento de quem neles 
intervém. 

 c)  Esse caminho de especialização e concentração de meios adestrados deve ser 
trilhado também na vertente jurisdicional: as secções de instrução criminal das comarcas sede de 
distrito/região judicial devem assegurar a intervenção em todos os inquéritos dos DIAP 
respetivos (e não, como agora, apenas nos casos de incidência pluricomarcã) e devem ser 
concentrados numa secção criminal dessa comarca sede os julgamentos correspondentes. Só 
assim se poderá superar o baixo perfil de resposta que se vem constatando, com resultados 
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devastadores para o eficaz funcionamento do sistema repressivo: perturbados pelo que mal 
entendem e confinados, até por desconhecimento dos temas, aos estreitos limites da prova 
direta, os tribunais absolvem quando muitas vezes deviam condenar, abrigando-se à sombra do 
princípio “in dubio” ao primeiro assomo de incompreensão. 

Que a nova orgânica judiciária não perca, pois, a oportunidade de se adequar aos 
desafios da atualidade, facultando estas vias de resposta optimizada, sob pena de, a não ser 
assim, qualquer tipo de discurso anti-corrupção ser tomado como mera retórica inconsequente. 

 

9.  Poucos minutos mais para tocar, ao de leve, uma questão que permanece na 
agenda da estratégia legislativa de combate à corrupção: a criminalização do enriquecimento 
ilícito18.  

 Apenas para referir que tenho hoje sobejas dúvidas, não sobre o fundamento 
ético, não sobre a existência de um interesse a proteger, mas sobre a utilidade prática de tais 
esforços. Porque, em apertada síntese, considero assaz difícil o achamento de uma fórmula que, 
respeitando o princípio da presunção de inocência e a correlativa atribuição do dever de provar 
os elementos típicos do crime ao Ministério Público, seja passível de aplicação prática, evitando 
a armadilha da atribuição ao Ministério Público da prova diabólica de factos negativos. Sejamos 
práticos: se se pretende mais do que a criação de uma “lei de etiqueta” que alivie consciências e 
dê o compromisso político de legislar como cumprido, se queremos ter realmente ao nosso 
dispor um instrumento ágil de dissuasão de práticas corruptivas, talvez devamos começar a 
olhar para além do direito penal, que nos cinge ao espartilho da proibição de presunções e de 
qualquer assomo de inversão do ónus da prova. Talvez as “leis de extinção de domínio” em uso 
em diversos países ibero-americanos e em projeto legislativo no Brasil constituam solução 
apropriada: como ações de natureza cível que são, permitem colocar o ónus da prova da licitude 
da origem dos bens sobre o seu detentor e viabilizar assim o desfecho que mais o pode afetar – a 
sua perda. A sanção penal, obtida depois da via sacra do processo penal, com todas as suas 
contingências, proibições e nulidades, di-lo a experiência, seria quase irrisória, simbólica, pois é 
consabido que penas de prisão até cinco anos para gente de colarinho branco são, por regra, 
suspensas na sua execução. Uma palavra mais, de conforto para quem receie esta solução: ela 
está na linha das modernas tendências do direito, em que se inscreve a recuperação de ativos 
através da perda sem condenação (“non-conviction based confiscation” – NCBC) prevista na 

                                                
18 Cfr. “Grandes Opções do Plano” para a área da Justiça, D. R. 1ª Série, de 31/12/2013, pág. 7056(25). 
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proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho sobre o congelamento e o confisco 
do produto do crime na União Europeia (artº 5º), bem como no artº 54º, nº 1, a) da Convenção de 
Mérida. Ela está em conformidade com a Recomendação 3 do GAFI, que incentiva os Países 
Membros a estudarem a adoção de medidas que permitam confiscar instrumentos e produtos do 
crime sem necessidade de uma condenação penal, ou que obriguem o infrator a provar a origem 
lícita dos bens passíveis de confisco. Ela está em sintonia com o parecer do Grupo de Trabalho 
Roma-Lyon, do G 8 e tem o apoio dos peritos da Rede CARIN sobre recuperação de ativos19. Ela 
coincide, além disso, com a “actio in rem” do direito americano , com idênticos e já antigos 
institutos do direito inglês e, de certa forma, com a lei brasileira anticorrupção ou da probidade 
empresarial (Lei 12.846,de 1 de Agosto de 2013). Não será, por certo, mais excêntrica para o 
nosso paladar jurídico do que a tipificação do crime de enriquecimento ilícito. E sem a carga 
estigmatizante do processo e da sanção penal. 

 

10.  Seja este, enfim, um modesto contributo para ultrapassarmos de vez o retrato que, 
com particular chiste, Maria Rattazzi de nós traçava, já em finais do século XIX: 

  “A aplicação da Lei em Portugal é rápida e inexorável para os pobres, modificando-se 
sensivelmente quando se trata de burgueses abastados; e completamente, a ponto de 
não exercer o seu predomínio senão constrangida, sempre que se dirige a pessoas de 
elevada condição”.20 

  

 
       Coimbra, fevereiro de 2014 

                                                
19 Cfr. Exposição de Motivos da Proposta de Diretiva (Bruxelas, 12/3/2012). 
20 Cfr. Maria Rattazzi, in “Portugal de Relance”, Antígona, 1997, pág. 357. 


