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O TRIBUNAL DA CONCORRÊNCIA,  
REGULAÇÃO E SUPERVISÃO E O DIREITO  

DAS CONTRAORDENAÇÕES — UM EXCESSO  
DE COMPLEXIDADE DESESTRUTURANTE

Resumo: o presente texto incide sobre o direito das contraordenações. Tomando como 
exemplo algumas das áreas compreendidas no âmbito de competência do Tribunal da Concorrên-
cia, Regulação e Supervisão, pretende-se evidenciar que o ilícito de mera ordenação social 
evoluiu para um excesso de complexidade, que esse excesso é desestruturante, porque é evitável, 
e tem efeitos nocivos, sendo necessário introduzir um ponto de ordem.

Palavras-chave: ilícito de mera ordenação social; direito das contraordenações; reforma do 
Regime Geral das Contraordenações; Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão.

I. INTRODUÇÃO

O aumento da complexidade é uma constante histórica da dinâmica 
humana em todos os domínios. Reconstruimos, reconfiguramos, expandimos 
e sofisticamos cada vez mais a realidade e a uma velocidade crescente. É 
uma complexidade em ação, que deve ter a necessária tradução no plano 
reflexo do conhecimento, acompanhando-se Edgar Morin no sentido de que 
“os modos simplificadores do conhecimento mutilam mais do que exprimem 

as realidades ou os fenómenos que relatam e um pensamento mutilador 

conduz necessariamente a ações mutiladoras”1.
Contudo, adverte o mesmo autor, a complexidade em excesso pode ser 

desestruturante2. E, nesses momentos, é necessário introduzir um ponto de 
ordem, conforme, aliás, tem sucedido inúmeras vezes ao longo da história 
em movimentos cíclicos de complexidade, absorção, excesso, perceção e 
ordem.

1 , Edgar, Introdução ao Pensamento Complexo, 2.ª edição, Instituto Piaget, Lisboa, 1990, 
pp. 7 e 22.

2 , Edgar (nota 1), p. 135.
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A criação de tribunais de competência especializada, como o Tribunal da 
Concorrência, Regulação e Supervisão (TCRS), e a sua generalização com 
a reforma do sistema judiciário em 2014 foram um ponto de ordem, face à 
sofisticação da realidade atual, que o direito tem vindo a acolher. E, como 
não há razões para crer que estejamos no fim dos tempos, não serão certa-
mente um ponto final. 

No entanto, o impacto positivo da especialização seria maximizado se 
num dos domínios de maior trabalho do TCRS — os recursos de contraorde-
nação — não se registasse um excesso de complexidade desestruturante, a 
necessitar do seu próprio ponto de ordem. É sobre este tema que irei discor-
rer, em resposta ao gentil convite que me proporcionou a oportunidade e o 
pretexto para o fazer.

Para o efeito, justifica-se uma exposição sumária sobre a evolução que 
precedeu o Regime Geral das Contraordenações (RGCO), pois conhecer os 
antecedentes históricos é sempre importante para evitar retrocessos na cons-
trução de novas soluções e para identificar linhas de continuidade. Uma 
dessas linhas de continuidade é a própria matriz do regime, que merece, num 
segundo momento narrativo, uma explicitação mais desenvolvida. 

De seguida, impõe-se registar a evolução subsequente, de modo a ilus-
trar o excesso de complexidade que se verifica, que é, aliás, notório e, num 
quarto passo, evidenciar que esse excesso não põe em causa a autonomia 
do direito das contraordenações, pelo que, a ser necessário um novo ponto 
de ordem, pode ser alcançado dentro do instituto jurídico do ilícito de mera 
ordenação social. 

Próximo do fim, surge a demonstração de que esse excesso de comple-
xidade é desestruturante, porque gera efeitos nocivos e, a terminar, sugere-se 
um novo ponto de ordem, que não é uma novidade, mas que merece ser 
incentivado.

II. ANTECEDENTES DO RGCO

O ponto de partida do direito das contraordenações, no nosso ordena-
mento jurídico, deve ser atribuído ao Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de outubro, 
uma vez que o diploma pioneiro que o precedeu — o Decreto-Lei n.º 232/79, 
de 24 de julho — não teve verdadeira aplicação. Efetivamente, poucas foram 
as contraordenações criadas durante a sua vigência, sem tradução prática3, 
e, no mesmo ano, o Decreto-Lei n.º 411-A/79, de 1 de outubro, revogou as 
normas que conduziam à eliminação das contravenções ou transgressões, 
em larga medida por dificuldades de implementação4. 

3 Cf. , Nuno, Crimes e Contra-ordenações: da Cisão à Convergência Material, Coimbra: 
Coimbra Editora, 2016, pp. 191-192 e nota de rodapé n.º 614.

4 Cf. preâmbulo do diploma.
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O RGCO, com aplicação efetiva em 1982, ao instituir o ilícito de mera 
ordenação social, revelou-se claramente como um ponto de ordem da com-
plexidade. A evolução que o antecedeu sustenta esta asserção, caraterizada, 
em palavras breves, por uma complexificação das relações entre o Estado e 
a sociedade e, por decorrência, entre o Estado e a economia. 

Este novo enquadramento teve origem numa perceção ou tomada de 
consciência, que se traduziu na superação do ideário do Estado liberal resu-
mido ao clássico laissez-faire, laissez-aller, laissez-passer. Acreditava-se, numa 
ideia de contornos simples, que a “economia e a sociedade, se deixadas a 

si próprias, confiadas à mão invisível ou às leis naturais do mercado, propor-

cionam a todos os indivíduos em condições de liberdade igual para todos (a 

igualdade perante a lei), as melhores condições de vida para além do justo 
e do injusto”5.

Não era assim. Na verdade, era um pouco mais complexo do que isso, 
conforme demonstraram as convulsões sociais, agravadas durante o século 
XX, com as duas Guerras Mundiais, e as profundas transformações econó-
micas ocorridas, que conduziram à falência do modelo do Estado de direito 
liberal e ao advento do Estado de direito social. Como esclareceu o legislador, 
no preâmbulo do Decreto-Lei n.º 232/79, de 24 de julho, o novo ideário tra-
duziu-se na assunção por todos os Estados, “independentemente dos pres-

supostos teóricos ou políticos e das constelações de valores que lhes presi-

dem, de tarefas de planificação, propulsão e conformação da vida económica 

e social. Todos, a seu modo, se sentiram responsáveis pelo triunfo progressivo 

de critérios de justiça social e pela elevação dos índices da qualidade de vida 

e do bem-estar material e cultural”. 
E, nesse empreendimento ambicioso, de providências, controlos, diretivas 

e condutas6, com vista a garantir o desenvolvimento o mais harmonioso pos-
sível de todas as formas humanas em cada um dos indivíduos, já proclamado 
por Robert Von Mohl, na sua definição de Rechtsstaat 7, o Estado teve de se 
socorrer de reações para garantir obediência aos seus comandos8. 

Ocorreu, então, um período de absorção da complexidade, através da 
aplicação das referidas reações por órgãos ou funcionários administrativos, a 
que se seguiu o excesso e uma nova tomada de consciência, designadamente 
a perceção de que a adoção desse modelo desprezava quase completamente 
as garantias dos direitos individuais. Num ponto de ordem, de reintegração 

5 , Avelãs, “Aventuras e Desventuras do Estado Social”, in Direitos Humanos, Democracia 
e República, Homenagem a Fábio Konder Comparato, São Paulo, 2009, p.73.

6 Cf. , Eduardo, “Direito Penal e Direito de Mera Ordenação Social”, in Boletim da 
Faculdade de Direito, XLIX, 1973 (pp. 257-281), republicado in Direito Penal Económico e 
Europeu: Textos Doutrinários, Vol. I Problemas Gerais, Coimbra Editora, 1998 (pp. 3-18),  
p. 4.

7 “Polizei”, in Staatslexikon — Encyklopaedie der Staatswissenschaften, hrgsg. C. v. Rotteck 
und C. (Th.) Welcker, Altona, vol. XII, 1841, 642-684, apud , Liberalism 
Aleman en el Siglo XIX (1815-1848), Madrid, 1987, p. 141, tradução livre.

8 Cf.  (nota 6), p. 4.
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da ideia de justiça nestas dimensões dos sistemas judiciais, por via da sal-
vaguarda de garantias fundamentais como o princípio da legalidade, da culpa 
e da jurisdicionalização, fez-se apelo ao direito criminal, isto é, o Estado 
passou a utilizar este ramo do direito para aplicar as referidas reações9.

O problema é que a complexidade não parou, continuou a aumentar e 
a sua absorção por via do enquadramento jurídico-criminal, preocupada em 
dar resposta aos conflitos, conduziu a um novo excesso, desta feita traduzido 
na hipertrofia do direito criminal e dos tribunais. Seguiu-se, mais uma vez e 
num movimento cíclico que se repete continuamente, uma tomada de cons-
ciência, a de que “a inflação de incriminações contribui grandemente para a 

generalização de um estado de anomia e desregramento”10, “de uma manifesta 

degradação do direito penal, com a consequente e irreparável perda da sua 

força de persuasão e prevenção, a par da impossibilidade de mobilizar pre-

ferencialmente os recursos disponíveis para as tarefas da prevenção e repres-

são da criminalidade mais grave”11. 
Alcançada esta perceção, surgiu o novo ponto de ordem, por via da 

descriminalização e da desjudicialização através do ilícito de mera ordenação 
social, que, por um lado, garantia a aplicação de sanções sem comprometer 
a integridade do direito criminal como direito de ultima ratio, e, por outro lado, 
descomprimia os tribunais. Para além disso e para evitar, num claro retrocesso 
histórico, a recuperação das sanções administrativas, impostas sem quaisquer 
garantias processuais, reminiscência do Estado de Polícia, o instituto jurídico 
foi pensado, inicialmente, nos quadros formais do direito penal12.

O RGCO, introduzido em 1982, é tributário desta evolução, tendo sido, 
no contexto nacional, o culminar dos referidos movimentos de complexidade, 
absorção, excesso, perceção e ordem. Foi, à data e conforme já referido, o 
nosso ponto de ordem nesta área. E, não obstante já não cumpra a referida 
função, porque novos movimentos cíclicos se sucederam, conforme se expli-
citará infra, a verdade é que se justifica aqui uma pausa na narrativa evolutiva, 
para sublinhar que se tratou de um diploma com virtudes inegáveis, devido 
à matriz que assumiu. Tema que abordarei de seguida.

III. MATRIZ DO RCGO

Pese embora Eduardo Correia rejeitasse a teorização do instituto nos 
quadros formais do direito penal, por considerar que isso comprometia a 
questão da competência administrativa e sacrificava a realidade das coisas e 
a ponderação dos interesses em causa13, a verdade é que o Decreto-Lei n.º 

9 Cf.  (nota 6), pp. 4-5.
10 Cf. preâmbulo do Decreto-Lei n.º 232/79, de 24 de julho.
11 Cf. preâmbulo do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de outubro.
12 Cf.  (nota 6), p. 11.
13 Cf.  (nota 6), p. 11.
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433/82, de 27 de outubro, se aproximou bastante desse enquadramento 
genético do novo instituto jurídico.

Efetivamente, para além de incorporar nos seus primeiros artigos, embora 
com algumas especificidades, um regime diretamente importado do Direito 
Penal14, como já sucedia no Decreto-Lei n.º 232/79, de 24 de julho, aproximou-
-se ainda mais do direito penal e do direito processual penal ao equiparar as 
autoridades administrativas às entidades competentes para o processo crimi-
nal, gozando dos mesmos direitos e deveres que estas (cf. artigo 41.º, n.º 2, 
do RGCO), e ao eleger o direito penal e o direito processual penal como 
diplomas de aplicação subsidiária (cf. artigos 32.º e 41.º do RGCO). Soluções 
que o Decreto-Lei n.º 232/79, de 24 de julho, não contemplava.

Com estas opções e ao manter a competência dos tribunais judiciais, 
sem hesitações, dúvidas ou alertas de provisoriedade, ao contrário do que 
sucedia no diploma precedente, o legislador garantiu um claro afastamento 
do direito das contraordenações em relação ao direito administrativo, havendo 
mesmo quem sustente que faz parte do direito penal em sentido amplo15.

Um dos efeitos mais notórios e relevantes desse afastamento reconduz-
-se ao tipo de controlo judicial. O exemplo do direito europeu da concorrência, 
em matéria de sancionamento das práticas restritivas da concorrência ilustra 
bem este ponto, permitindo uma referência comparativa. Assim, trata-se de 
um direito sancionatório reconhecidamente “de natureza puramente 
administrativa”16 e que, apesar de permitir um controlo pleno relativamente às 
sanções (cf. artigos 31.º do Regulamento n.º 1/2003 e 261.º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia — TFUE), prevê um controlo de mera 
legalidade em relação aos demais segmentos da decisão da Comissão (cf. 
artigo 263.º do TFUE)17. 

14 , Joaquim Cardoso da, “O recurso para os tribunais judiciais da aplicação de coimas 
pelas autoridades administrativas”, in Revista de Ciência e Técnica Fiscal, n.º 366, abril-junho 
1992, (pp 41-69), p. 57.

15 Sobre a análise em geral deste tópico, com referência à doutrina alemã, cf.  (nota 
3), p. 863 e ss.. Sobre a doutrina nacional, no sentido de que o direito de mera ordenação 
social pertence ao direito penal em sentido amplo, cf. , Helena, “O Regime dos Pro-
cessos de Contra-ordenação dos Reguladores Independentes”, in Regulação em Portugal: 
Novos Tempos, Novo Modelo?, Almedina, 2009, (pp 737-769), p. 743 e , Alexandra, 
O Direito de Mera Ordenação Social — Entre a Ideia de “Recorrência” e a de “Erosão” do 
Direito Penal Clássico, Coimbra Editora, 2013, pp. 22 e 250.

16 , José da Cruz e , Maria João, Anotação ao art. 84.º do NRJC, in Lei da 
Concorrência, Comentário Conimbricense, 2013 (pp. 810-820), p. 817.

17 A fórmula, resumida pelo Tribunal de Justiça, é a seguinte: o sistema de fiscalização jurisdi-
cional das decisões da Comissão relativas aos processos de aplicação dos artigos 101.° TFUE 
e 102.° TFUE consiste numa fiscalização da legalidade dos atos das instituições consagrada 
no artigo 263.° TFUE, a qual, em aplicação do artigo 261.° TFUE e mediante pedido dos 
recorrentes, pode ser completada pelo exercício, pelo Tribunal Geral, de uma competência 
de plena jurisdição no que respeita às sanções aplicadas neste domínio pela Comissão — cf. 
acórdão do Tribunal de Justiça no caso C-603/13P, Gal Energia España SA v. Comissão, in 
“https://curia.europa.eu/”.
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Não é assim no nosso ordenamento jurídico, pois o RGCO não contém 
normas como a do artigo 263.º do TFUE ou como as dos artigos 3.º, n.º 1, 
71.º, n.º 2, e 95.º, n.º 5, todos do Código de Processo nos Tribunais Admi-
nistrativos (CPTA), que preservam os espaços de discricionariedade da Admi-
nistração da interferência do poder judicial, limitando a sindicância do Tribunal 
a um controlo de mera legalidade ou, numa formulação mais atual e complexa, 
de um controlo de juridicidade. Acresce que qualquer aplicação enviesada, 
implícita ou indireta de normas de natureza administrativa, que claramente 
não tiveram qualquer influência no traçado do regime18, deve-se ter por limi-
narmente afastada face à eleição do direito penal e do direito penal processual 
como diplomas de aplicação subsidiária. O que permite concluir que, no 
domínio do ilícito de mera ordenação social e por via desse afastamento em 
relação ao direito administrativo, o legislador não pretendeu atribuir à entidade 
administrativa espaços exclusivos de decisão, imunes à interferência do poder 
judicial, pelo menos quanto aos elementos diretamente relacionados com os 
pressupostos substantivos da responsabilidade contraordenacional. 

Por conseguinte, o tipo de controlo judicial, no domínio do direito das con-
traordenações e no plano da intensidade, é um controlo de plena jurisdição, que, 
em concreto, se traduz nos seguintes pontos: ao nível dos poderes decisórios, 
o Tribunal pode definir a expressão última do sentido de decisão do caso; e, ao 
nível dos poderes de cognição, aprecia a matéria de facto e de direito sem res-
trições, pois, apropriando-nos das palavras de Paulo Pinto de Albuquerque, 
procede não a uma revisão da consistência lógica da decisão impugnada, mas 
a um genuíno reexame do caso19 e efetua um controlo de mérito sem limites.

Aliás, a prática judicial tem sido essa, crendo-se que a atribuição de 
competência aos tribunais judiciais contribuiu para que assim fosse, pois as 
noções de discricionariedade e de controlo de juridicidade não são familiares 
para os tribunais judiciais. Não é de estranhar, por isso, que, até por vocação, 
o direito das contraordenações, na aplicação prática que teve entre nós, 
escapou à censura que o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH) 
dirigiu a outros ordenamentos jurídicos cuja matriz subjacente a sanções 
similares se fazia nos quadros de direito administrativo, que não garantiam 
nem o princípio do acusatório, nem um controlo judicial de plena jurisdição20. 
Em contrapartida, essa vocação também conduziu a excessos, conforme 
referem Oliveira Mendes e Santos Cabral21. Contudo, com excessos ou não, 
é uma solução a manter.

18 Isto não afasta a eventual aplicação de normas de direito administrativo diretamente 
relacionadas com o elemento orgânico, como delegação de competências.

19 Voto de vencido no acórdão de 27.09.2011, no caso Menarini v. Itália, in “http://hudoc.echr.
coe.int/”.

20 Cf. acórdãos do TEDH Menarini Diagnostics S.r.l. v. Itália, de 27.09.2011 e Grande Stevens 
v. Itália, de 04.03.2014.

21 Cf. Notas ao Regime Geral das Contra-Ordenações e Coimas, 3.ª edição, Almedina, 2009, 
p. 222.
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Licínio Lopes Martins sustenta que a problemática relativa ao controlo 
judicial já se encontra ultrapassada, uma vez que os tribunais administrativos 
dispõem atualmente de poderes de plena cognição22. Considera-se que não é 
assim tão certo. Efetivamente, a reforma da Justiça Administrativa permite ir 
para além da anulação da decisão sancionatória. Contudo, duvida-se, face à 
vocação própria da jurisdição administrativa para não interferir no mérito dos 
espaços de discricionariedade da Administração — aos quais é possível, con-
ceptualmente, reconduzir não só a liberdade de ação e a liberdade de escolha, 
como conceitos indeterminados —, que não se defendesse a existência de 
segmentos discricionários na decisão sancionatória da entidade administrativa.

Há outros pontos igualmente relevantes a considerar, designadamente o 
princípio da culpa e os efeitos do recurso de impugnação judicial.

Assim, o primeiro é posto em evidência por Madureira Prates, num estudo 
importantíssimo que incide justamente sobre as diferenças entre a sanção 
contraordenacional e a sanção administrativa23. Esclarece o Autor que, ao 
contrário do que sucede no direito das contraordenações, “o legislador pode, 

no plano administrativo sancionador, minorar ou mesmo esvaziar a necessi-

dade da presença de culpa ou dolo para a configuração da responsabilidade 

administrativa”24, pois, acrescenta, “para a caracterização do ilícito adminis-

trativo, pouco ou nada importa o aspeto subjetivo da infração, isto é, a impu-

tação subjetiva, a título de dolo ou de negligência, do fato ilícito do agente”25. 
Mais uma vez, o direito europeu relativo ao sancionamento das práticas 

restritivas da concorrência ilustra esta diferença, pois, sendo “de natureza 
puramente administrativa”, conforme referido, afasta a verificação do elemento 
subjetivo para a afirmação da responsabilidade do infrator — cf., a título de 
exemplo, acórdão do TG de 09.09.2009, Processo T-301/04, Clearstream 
Banking/Comissão, Col. 2009 II-03155, § 141 e 14226.

Por conseguinte, a atribuição de natureza administrativa ao direito das 
contraordenações implicaria o afastamento do princípio da culpa. É importante 
que se recorde que foi o desprezo de garantias de direitos individuais como 
o princípio da culpa que levou o Estado a recorrer ao direito criminal para 
garantir o cumprimento do seu programa de bem-estar social. 

Quanto ao segundo ponto referido, tem-se em mente a posição assumida 
sobre esta matéria por Freitas do Amaral. Assim, sustenta o Autor que o ilícito 
de mera ordenação social faz parte do Direito Administrativo, estando integrado 
no poder sancionatório da Administração27. Mais defende — enquanto princí-

22 “Âmbito da jurisdição administrativa no Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais revisto”, 
in Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 106, julho/agosto, 2014, pp. 22-23.

23 A punição administrativa entre a sanção contra-ordenacional e a sanção administrativa”, in 
Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 68, 2008, janeiro-fevereiro, pp. 3-10.

24 (nota 23), pp. 7-8.
25 (nota 23), p. 8.
26 In “https://curia.europa.eu/”.
27 “O Poder Sancionário da Administração Pública”, in Estudos Comemorativos dos 10 anos da 

Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, Edições Almedina, 2008, pp. 221-233.
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pio comum a todas as manifestações do poder sancionatório da Administração, 
incluindo o ilícito de mera ordenação social — a executoriedade imediata do 
ato de aplicação da sanção, uma vez que “a impugnação contenciosa de um 

acto administrativo sancionatório não é um recurso jurisdicional, mas uma 

acção impugnatória de um acto administrativo, que vai ser examinada pelo 

tribunal de 1.ª instância. Logo, não tem aqui aplicação (…) o artigo 408.º do 

Código de Processo Penal, que se refere ao recurso jurisdicional de decisões 

finais condenatórias proferidas por um tribunal de 1.ª instância”28. 
Sem prejuízo da inconstitucionalidade material de tal interpretação e de 

qualquer norma que a acolhesse29, o que se pretende salientar, neste 
momento, é que num direito das contraordenações de natureza não adminis-
trativa, sujeito a um controlo judicial pleno, a referida argumentação não é 
conceptualmente sustentável, uma vez que a decisão condenatória não é um 
ato administrativo tout court30.

Impõe-se, por fim, uma nota adicional para salientar que a aproximação 
do direito das contraordenações ao direito administrativo não é reclamada 
nem pela natureza administrativa das matérias aí incorporadas, nem pelo 
elemento orgânico, pois, conforme sustenta Nuno Brandão, os interesses a 
cuja proteção a infração contraordenacional se encontra afeta e o tipo de 
relações a que ela se refere não são sempre eles próprios materialmente 
administrativos e a competência “conhece pelo menos uma importante excep-

ção, a da possibilidade de o processamento contraordenacional escapar das 

mãos da administração nos casos previstos nos artigos 38.º e 39.º do 

RGCO”31.
Em face da análise precedente, conclui-se que esta matriz de afastamento 

do direito das contraordenações em relação ao direito administrativo e de 
aproximação ao direito penal e ao direito processual penal é de manter. 

28  (nota 27), p. 232.
29 Veja-se que o Tribunal Constitucional, no acórdão n.º 674/2016, julgou inconstitucional «a 

norma que estabelece que a impugnação judicial de decisões da Autoridade da Concorrência 
que apliquem coima tem, em regra, efeito devolutivo, apenas lhe podendo ser atribuído efeito 
suspensivo quando a execução da decisão cause ao visado prejuízo considerado e este 
preste caução, em sua substituição, no prazo fixado pelo tribunal, independentemente da sua 
disponibilidade económica, interpretativamente extraída dos n.os 4 e 5 do artigo 84.º da Lei.º 
19/2012, de 8 de maio [NRJC]». Igual entendimento foi adotado no acórdão n.º 675/2016, 
que julgou inconstitucional a norma extraída dos n.ºs 4 e 5 do artigo 46.º do Regime San-
cionatório do Setor Energético, aprovado pela Lei n.º 9/2013, de 28 de janeiro, similar ao 
artigo 84.º, nºs 4 e 5, do NRJC.

30 Cf. , Frederico Lacerda da Costa, “O Ilícito de Mera Ordenação Social e a Erosão do 
Princípio da Subsidiariedade da Intervenção Penal”, in Revista Portuguesa de Ciência Criminal, 
ano 7, fasc. 12, janeiro-março, 1997, p. 81.

31  (nota 3), p. 865.
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IV. O EXCESSO DE COMPLEXIDADE POSTERIOR

Como é evidente, a dinâmica humana não petrificou em 1982. Limitando 
a narrativa a algumas das áreas compreendidas no âmbito de competências 
do TCRS, ocorreram “profundas alterações na estrutura e funcionamento da 

economia portuguesa ditadas pela liberalização e privatização de importantes 

áreas da atividade económica, pelo avanço do processo de integração euro-

peia, pelo aparecimento de novos protagonistas que introduziram importantes 

mudanças no tecido empresarial e modificaram a relação de forças no 

mercado”32. 
A concorrência tornou-se numa das palavras de ordem, adquirindo-se a 

perceção de que a qualidade das regras de concorrência em vigor e a eficá-
cia com que são aplicadas pelas autoridades reguladoras e pelos tribunais 
competentes são um fator de competitividade internacional da economia 
portuguesa, suscetível de influenciar as decisões dos operadores económicos 
quanto à escolha e à localização dos seus investimentos e quanto aos modos 
e métodos de prosseguimento das suas atividades33.

Neste crescendo evolutivo, em 1983 as práticas restritivas da concorrên-
cia foram transferidas para o ilícito de mera ordenação social, por via do 
Decreto-Lei n.º 422/83, de 3 de dezembro, onde se mantêm, e, em 2003, foi 
criada a Autoridade da Concorrência. Nesse mesmo ano, o Regulamento (CE) 
n.º 1/2003, do Conselho de 16 de dezembro de 200234 atribuiu competências 
partilhadas às autoridades de concorrência nacionais na aplicação dos artigos 
101.º e 102.º do TFUE, sob controlo dos Tribunais nacionais, cuja violação 
se tornou uma contraordenação autónoma em 2012, com o Novo Regime 
Jurídico da Concorrência (NRJC), aprovado pela Lei n.º 19/2012, de 8 de 
maio35.

No setor financeiro, verificou-se a criação de um espaço integrado de 
serviços financeiros no processo de constituição do mercado único e ocorreu 
uma profunda e gradual transformação estrutural do seu quadro regulamentar 
e institucional e do respetivo regime de concorrência, com uma crescente 
sofisticação das operações de intermediação financeira36. Na sequência des-
tes e de outros fatores, o legislador instituiu, por via do Regime Geral das 
Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (RGICSF), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de dezembro, uma reforma da regulamentação 
geral do sistema financeiro português, com exclusão do sector de seguros e 
de fundos de pensões. Foi com este diploma que se deu a captação deste 
mercado para o domínio do ilícito de mera ordenação social. 

32 Cf. preâmbulo do Decreto-Lei n.º 371/93, de 29 de outubro.
33 Cf. preâmbulo do Decreto-Lei n.º 10/2003, de 18 de janeiro, que criou a Autoridade da 

Concorrência.
34 Cf. , José Luís Caramelo, Lições de Direito da Concorrência, Almedina, p. 135.
35 Cf. artigo 68.º, n.º 1, alínea b).
36 Cf. preâmbulo do Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de dezembro.
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No setor específico dos valores mobiliários, adquiriu-se a perceção de 
que o “bom funcionamento do mercado de acções e das bolsas requer que 
os investidores disponham de informação qualificada e acessível, contendo 
os elementos essenciais sobre a situação financeira das sociedades cotadas”37. 
O Decreto-Lei n.º 235/87, de 12 de junho, veio regular esta matéria e criou 
as primeiras contraordenações neste setor. A partir daí, o ilícito de mera 
ordenação social foi-se expandido no mercado de valores, que, tendo perma-
necido adormecido ao longo de vários anos, começou a registar uma fase de 
crescimento38 e que conduziu, devido também ao contexto da nova realidade 
da economia portuguesa após a adesão à CEE, a uma reforma. Esta reforma 
assentou no princípio estrutural da autonomia dos mercados de valores mobi-
liários, implicando a sua desestatização, desgovernamentalização e liberali-
zação, tendo sido concretizada pelo Código do Mercado de Valores Mobiliários, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 142-A/91, de 10 de abril, que, no plano san-
cionatório, se socorreu do direito criminal e do direito das contraordenações. 
Tal opção foi mantida pelo atual Código dos Valores Mobiliários (CdVM), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de novembro, registando-se uma 
cada vez maior complexidade dos serviços e instrumentos oferecidos no 
mercado financeiro e o aparecimento de novos espaços de negociação39. 
Como a liberalização não significou, nem em geral, nem aqui em particular, 
menor intervenção da parte do Estado, a reforma referida foi acompanhada 
pela criação da entidade responsável pela regulação, supervisão, fiscalização 
e promoção dos mercados de valores mobiliários — a CMVM40.

Noutros setores liberalizados — como os serviços de interesse económico 
geral, onde se incluem os serviços de comunicações eletrónicas acessíveis 
ao público, a eletricidade e o gás natural — para além da concorrência, a 
regulação e a supervisão assumiram-se como protagonistas. Já não no con-
texto de um “Estado gerente” mas agora no âmbito de um “Estado garante”41 
foi necessário, por um lado, evitar, “na sequência das privatizações, a forma-
ção de situações de monopólio ou oligopólio, fomentar a concorrência e velar 
pelo adequado funcionamento do mercado”42 e, por outro lado, “preservar o 
interesse de todos os cidadãos no acesso em condições de igualdade a tais 
serviços, garantindo a sua prestação universal, com qualidade, regularidade 

e continuidade”43. Tudo isto se traduziu num aumento das tarefas de controlo 
e de sanção, recorrendo-se mais uma vez ao direito das contraordenações, 

37 Cf. preâmbulo do Decreto-Lei n.º 253/87, de 12 de junho.
38 Cf. preâmbulo do Decreto-Lei n.º 335/87, de 15 de outubro.
39 Cf. preâmbulo do Decreto-Lei n.º 357-A/2007, de 31 de outubro.
40 Cf. , Fernando Teixeira, “A evolução do mercado de capitais português”, in “https://

www.fep.up.pt/docentes/ftsantos/interven%C3%A7%C3%B5es/Economia_Pura_Abril2001.pdf”.
41 Cf. , Carlos Adérito, “Questões Processuais da Responsabilidade das Pessoas 

Colectivas no Domínio do Direito Sancionatório da Regulação”, in Direito Sancionatório das 
Autoridades Reguladoras, Coordenadores: Maria Fernanda Palma, Augusto Santos Dias e 
Paulo de Sousa Mendes, 2009, Coimbra Editora, p. 108.

42 , Maria Fernanda, “O controlo jurisdicional das autoridades reguladoras independentes”, 
in Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 58, julho-agosto, 2006, p. 22.

43 Maçãs (nota 42), p. 22.
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que também captou esses setores, sendo expressão disso, na atualidade e 
entre outros diplomas, a Lei das Comunicações Eletrónicas (LCE), aprovada 
pela Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, e o Regime Sancionatório do Setor 
Energético (RSSE), aprovado pela Lei n.º 9/2013, de 28 de janeiro.

Para além destes serviços económicos de interesse geral atribuídos à 
iniciativa privada, o Estado não abandonou a sua feição fortemente interven-
cionista em relação aos setores onde não “abdicou, até agora, do seu papel 

de participante”44, como a saúde e o abastecimento de água e recolha e 
tratamento de resíduos que foram igualmente objeto da expansão do ilícito 
de mera ordenação social. E seguindo-se a tradição norte-americana, o 
Estado, para garantir, entre o mais, neutralidade política nesses setores da 
atividade económica, atribuiu o exercício dos poderes sancionatórios, quer 
naqueles que foram liberalizados, quer em alguns daqueles em que se man-
tém presente, a autoridades reguladoras independentes45.

O direito das contraordenações marcou presença também em matérias 
associadas à defesa de direitos fundamentais, como o direito à liberdade de 
expressão e o direito à autodeterminação informativa, tendo-se atribuído 
igualmente o exercício dos poderes sancionatórios a entidades administrativas 
independentes, criadas por imposição constitucional (cf. artigos 35.º, n.º 2, e 
39.º, ambos da Constituição)46.

Por fim, a crise financeira, com origem no subprime dos EUA e o alas-
tramento ao continente europeu, gerando a crise das dívidas soberanas, 
suscitou uma profunda reflexão sobre as insuficiências dos mecanismos 
jurídicos e poderes de intervenção dos supervisores, que foi sendo aprofun-
dada e concretizada também através do direito das contraordenações.

Em suma, a complexidade aumentou. E este aumento da complexidade 
foi sendo absorvido, no plano sancionatório e em grande parte, através do 
ilícito de mera ordenação social, ou seja, à medida que ocorriam as transfor-
mações sumariamente descritas o legislador foi-lhes dando resposta recor-
rendo, entre outros instrumentos, ao direito das contraordenações. Contudo, 
fê-lo, aqui como em muitos outros setores, de forma não estruturada e frag-
mentada, acabando por criar um excesso de complexidade. Vejamos.

Assim, é exato que esse movimento de absorção, em parte, foi ao 
encontro da vontade manifestada pelo legislador no preâmbulo do Decreto-Lei 

44  (nota 15), p. 740, nota de rodapé 8.
45 Estas autoridades, mercê da Lei-Quadro das entidades administrativas independentes com 

funções de regulação da atividade económica dos setores privado, público e cooperativo, 
aprovada pela Lei n.º 67/2013, de 28 de agosto, são, sem prejuízo do Banco de Portugal, 
as seguintes: Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões; CMVM;  Autoridade 
da Concorrência;  Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE);  Autoridade Nacio-
nal de Comunicações (ANACOM); Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC); Autoridade 
da Mobilidade e dos Transportes (AMT); Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e 
Resíduos (ERSAR); e Entidade Reguladora da Saúde (ERS).

46 É o caso da Entidade Reguladora para a Comunicação Social e da Comissão Nacional de 
Proteção de Dados.
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n.º 433/82, de 27 de outubro, designadamente quanto à implementação efe-
tiva do ilícito de mera ordenação social, uma vez que o RGCO não criou 
contraordenações, nem previu, como o anterior, a transformação das contra-
venções e transgressões em contraordenações. Assumiu-se apenas como 
diploma de enquadramento.

Acresce ainda não ser inteiramente correto afirmar-se que o instituto 
jurídico do ilícito de mera ordenação social não foi originariamente pensado 
para acolher condutas em algumas das áreas referidas e noutras igualmente 
complexas. Na verdade, logo em 1982, o próprio legislador já antecipava a 
aplicação do novo instituto jurídico às práticas restritivas da concorrência, à 
economia nacional, ao ambiente e à proteção dos consumidores. Paulo Pinto 
de Albuquerque afirma mesmo que “a intenção do legislador era a de regular 

amplos espaços da vida social e económica, neles incluindo objectos altamente 

complexos”47. 
Contudo, certamente que não era expetável um nível de complexificação 

e potencial de danosidade tão elevados nesses e noutros setores, pois o 
RGCO revelava, na sua redação originária, uma pré-compreensão da realidade 
que seria acolhida no novo instituto jurídico caracterizada pela menor gravidade 
e simplicidade, que tipicamente se implicam mutuamente. Isso era visível, 
entre o mais, nos limites máximos das coimas de aplicação subsidiária (cf. 
artigo 17.º), na solução (literal) alcançada para a responsabilidade das pessoas 
coletivas (cf. artigo 7.º), nos prazos curtos de prescrição, nos exíguos prazos 
de recurso (inicialmente fixados em cinco dias) e, em termos gerais, na estru-
tura do processo, que cumpriu o plano traçado por Eduardo Correia de redu-
zir ao mínimo toda a tramitação processual48. 

Em 1995, o legislador revelou estar ciente de que a implementação 
efetiva do instituto jurídico seguiu uma direção mais vasta, dando conta de 
“um crescente movimento de neopunição, com o alargamento notável das 

áreas de actividade que agora são objecto de ilícito de mera ordenação social 

e, do mesmo passo, com a fixação de coimas de montantes muito elevados 

e a cominação de sanções acessórias especialmente severas”49. Concluiu que 
o direito de mera ordenação social não podia continuar a ser olhado como 
um direito de bagatelas penais. 

Neste enquadramento, introduziu, através do Decreto-Lei n.º 244/95, de 
14 de setembro, importantes alterações, qualificadas em termos gerais como 
uma reforma do RGCO e orientadas, entre o mais, para um reforço das 
garantias dos arguidos perante o crescente poder sancionatório da Adminis-
tração e para o aumento da eficácia do sistema punitivo das contraordena-
ções50. 

47 , Paulo Pinto de: “A Reforma do Direito das Contra-ordenações”, in 
Contraordenações Laborais (2.ª edição), CEJ, maio de 2014 (pp. 18-39), p. 18.

48  (nota 6), p. 14.
49 Cf. preâmbulo do Decreto-Lei n.º 244/95, de 14 de setembro.
50 Cf. preâmbulo do diploma.
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Contudo, apesar da referida perceção e da relevância das alterações 
introduzidas, a verdade é que tais modificações do RGCO e bem assim as 
demais introduzidas, quer antes, por via do Decreto-Lei n.º 356/89, de 17 de 
outubro, quer depois, pelo Decreto-Lei n.º 323/2011, de 17 de dezembro, e 
pela Lei n.º 109/2001, de 24 de dezembro, não foram suficientes para ajustar 
o diploma de enquadramento a toda a realidade acolhida pelo instituto jurídico. 
Razão pela qual se chegou à atualidade, por um lado, com um Regime Geral, 
que, segundo José António Veloso, “só tem sentido para pequenas infracções, 

facilmente investigadas, com implicações sociais limitadas, e sujeitas a penas 

ligeiras”51. E, por outro lado, com múltiplos diplomas setoriais que refletem 
uma realidade muito diferente em termos de gravidade e complexidade e que 
não se limitaram a criar as contraordenações, mas introduziram, tal como 
sintetiza Alexandra Vilela, “uma outra dogmática e um outro processo”52.

É o caso, entre outros, de diplomas que regulam, em termos gerais, 
alguns setores específicos e que, a par de outras matérias, incluíram um vasto 
conjunto de normas substantivas e processuais que afastam o Decreto-Lei 
n.º 433/82, de 27 de outubro, tais como o NRJC, o RGICSF, o CdVM e a 
LCE. 

Para além disso, há diplomas especificamente dirigidos à regulação do 
poder sancionatório, que se assumem como leis de enquadramento setoriais, 
como o RSSE, o Decreto-Lei n.º 10/2004, de 9 de janeiro, que estabelece o 
regime aplicável às contraordenações aeronáuticas civis, e a Lei n.º 99/2009, 
de 4 de setembro, que regula o regime quadro das contraordenações do 
sector das comunicações (RGOSC). 

Por fim, há inclusive estatutos de algumas entidades administrativas 
independentes, que contêm normas processuais em matéria de controlo judi-
cial, como é o caso dos Estatutos da AMT, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 
78/2014, de 14 de maio, dos Estatutos da ERS, aprovados pelo Decreto-Lei 
n.º 126/2014, de 22 de agosto, e dos Estatutos da ERSAR, aprovados pela 
Lei n.º 10/2014, de 06 de março53.

Em suma, de proveniências heterogéneas, algumas inusitadas, surgem 
derrogações ao RGCO. Derrogações essas, que conforme se verá, se carac-
terizam não só pela sua multiplicidade, como também pela sua diversidade, 
registando-se, com frequência, soluções diversas para os mesmos temas. 

Assim, no plano substantivo, há infrações cujos limites máximos das 
coimas apresentam diferenças ingentes em relação ao padrão típico assumido 
pelo Regime Geral, e que podem atingir milhões de euros, como sucede, por 

51 Apud Paulo de Sousa Mendes, “O procedimento sancionatório especial por infracções às 
regras da concorrência”, in Direito Sancionatório das Autoridades Reguladoras, Coordenadores: 
Maria Fernanda Palma, Augusto Silva Dias e Paulo de Sousa Mendes, 2009, Coimbra Editora, 
p. 212.

52 , Alexandra, “O Direito Contra-ordenacional: um Direito Sancionatório com Futuro?”, 
Anatomia do Crime, n.º 2, julho-dezembro, 2015, p. 157.

53 Cf. nota 45.
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exemplo, com as do NRJC54, do RGICSF55, do CdVM56, da LCE57 e do RSSE58, 
sobretudo no caso de pessoas coletivas. A negligência é punida como regra, 
ao contrário da lógica de excecionalidade assumida pelo artigo 8.º, n.º 1, do 
RGCO e há diplomas que inclusive, em sentido diverso do estipulado no 
RGCO e sem justificação, preveem uma redução para metade quer dos limi-
tes mínimo, quer máximos, como o RGOSC59. As contraordenações, não raras 
vezes, são classificadas em função da gravidade, com classificações biparti-
das, como no RGICSF60, ou tripartidas, como no CdVM61, na LCE e no RSSE62, 
adotando-se nomenclaturas não inteiramente coincidentes. Para além disso, 
há diplomas, como a LCE, que introduzem um fator de complexidade adicio-
nal ao diferenciarem os sujeitos visados, no caso de pessoas coletivas, de 
acordo com a sua dimensão, entre “microempresas, pequenas empresas, 
médias empresas e grandes empresas”63. 

No que respeita ao limite máximo da moldura legal abstrata, regista-se 
a existência de diplomas que preveem limites máximos determináveis e não 
limites fixos64, como o NRJC, e outros que combinam os dois critérios65, como 
o RSSE. Verifica-se ainda, em alguns casos, o agravamento do limite máximo 
para além do disposto no artigo 18.º, n.º 2, do RGCO66, adotando-se soluções 
distintas, e alguns diplomas preveem a reincidência, em moldes diferentes67. 
Também a dispensa e redução da coima são contempladas por alguns regi-
mes, como sucede no NRJC e no RSSE68, em função de parâmetros distintos. 
Há ainda diplomas que preveem a suspensão da execução da coima, como 
o RGICSF, o CdVM e o RGOSC69. 

Do mesmo modo, a responsabilidade das pessoas coletivas é alvo de 
regimes diferenciados, sendo importante recordar, quanto a esta temática, que 
o RGCO, na redação literal do artigo 7.º, n.º 2, estipula o seguinte: “as pes-

soas colectivas ou equiparadas serão responsáveis pelas contra-ordenações 

praticadas pelos seus órgãos no exercício das suas funções”. Vejamos alguns 
exemplos. No NRJC, faz-se depender a responsabilidade das pessoas cole-
tivas de factos praticados em seu nome e no interesse coletivo por pessoas 

54 Cf. artigo 69.º, n.º 2, do NRJC.
55 Cf. artigos 210.º, 211.º e 211.º-A, todos do RGICSF.
56 Cf. artigo 388.º, n.º 1, do CdVM.
57 Cf. artigo 113.º da LCE.
58 Cf. artigo 32.º do RSSE.
59 Cf. artigo 4.º.
60 Cf. artigos 210.º e 211.º, ambos do RGICSF.
61 Cf. artigo 388.º, n.º 1, do CdVM.
62 Cf. artigos 113.º da LCE e 32.º do RSSE.
63 Cf. artigo 7.º da Lei n.º 99/2009, de 4 de setembro.
64 Cf. artigo 69.º, n.º 2, do NRJC.
65 Cf. artigo 32.º do RSSE.
66 Cf. artigos 211.º-A do RGICSF e 388.º, n.º 2, do CdVM.
67 Cf. artigos 9.º da Lei n.º 99/2009, de 4 de setembro, e 31.º do RSSE.
68 Cf. artigos 75.º e ss. do NRJC e 40.º e ss., do RSSE.
69 Cf. artigos 223.º do RGICSF, 415.º do CdVM e 31.º da Lei n.º 99/2009, de 4 de setembro.
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que nelas ocupem uma posição de liderança ou por quem atue sob a auto-
ridade das pessoas referidas em virtude de uma violação dos deveres de 
vigilância ou controlo que lhes incumbem70. No RGICSF, para além dos factos 
praticados por titulares dos cargos de administração, gerência, direção ou 
chefia, no exercício das suas funções, alarga-se a punição das pessoas cole-
tivas em relação a infrações cometidas por mandatários, representantes ou 
trabalhadores em seu nome e no seu interesse, a não ser que o agente tenha 
atuado contra ordens ou instruções expressas da pessoa coletiva71. O CdVM 
prevê um regime similar, mas com algumas nuances: aludindo apenas aos 
titulares dos órgãos sociais, mandatários, representantes ou trabalhadores; 
prevendo a prática do ato no exercício das funções, em nome da pessoa 
coletiva e por sua conta como fatores de conexão alternativos; e esclarecendo 
que as ordens ou instruções passíveis de excluir a responsabilidade têm de 
ser, para além de expressas, concretas, individuais e transmitidas ao agente 
por escrito, antes da prática do facto72.

No plano processual, as derrogações ao Regime Geral verificam-se 
sobretudo nos seguintes pontos: regulação mais minuciosa da fase organica-
mente administrativa; adoção do princípio da oportunidade em maior extensão 
e, bem assim, de formas processuais especiais e mecanismos de consenso; 
reforço do papel das autoridades administrativas na fase judicial73; alteração 
do regime dos recursos; e introdução de algumas referências à fase de 
impugnação judicial. 

Quanto ao primeiro ponto, sublinha-se a existência de normas sobre 
notificações74, prazos75, segredo de justiça76, confidencialidades77, acesso ao 
processo78, tradução de documentos79, meios de obtenção de prova, como 
pedidos de informações, buscas e apreensões80, meios de prova81 e prova 
em termos gerais82, sempre em moldes não inteiramente coincidentes. Alguns 
diplomas dividem a fase organicamente administrativa em subfases de inqué-
rito, instrução e decisão83 e regulam, uns com mais e outros com menos 
pormenor, os elementos que devem ser transmitidos ao arguido para efeitos 
de exercício do direito de defesa, estipulando ora prazos fixos, ora variáveis 

70 Cf. artigo 73.º, n.º 2, do NRJC.
71 Cf. artigo 203.º do RGICSF.
72 Cf. artigo 401.º do CdVM.
73  (nota 15), p. 752.
74 Cf. artigos 16.º do NRJC, 217.º do RGICSF, 411.º do CdVM, 27.º do RGOSC e 8.º do RSSE.
75 Cf. artigos 14.º do NRJC e 6.º do RSSE.
76 Cf. artigos 32.º do NRJC, 214.º-A do RGICSF, 408.º-A do CdVM e 20.º do RGOSC.
77 Cf. artigos 30.º do NRJC e 22.º do RSSE.
78 Cf. artigos 33.º do NRJC e 25.º do RSSE.
79 Cf. artigo 410.º-A do CdVM.
80 Cf. artigos 15.º, 18.º 19.º e 20.º do NRJC, 7.º, 11.º e 12.º do RSSE e 215.º do RGICSF.
81 Cf. artigos 218.º do RGICSF, 409.º do CdVM e 24.º do RGOCS.
82 Cf. artigo 31.º do NRJC.
83 Cf. NRJC e RSSE.
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entre um limite e um máximo, ora prazos não inferiores a um determinado 
limite84. O RGICSF define inclusive os requisitos da decisão final85.

Relativamente ao segundo ponto, são muito variadas as soluções adotadas, 
desde a sujeição da instauração do processo de contraordenação ao princípio 
da oportunidade86, como sucede no NRJC, passando pela prolação de decisões 
de arquivamento do inquérito mediante imposição de condições87, como se 
verifica no NRJC e no RSSE, pela suspensão do processo com a notificação 
do infrator para, no prazo fixado, sanar a irregularidade em que incorreu ou 
procedimentos de advertência, como se verifica no RGICSF e no CdVM88, pela 
previsão de procedimentos de transação89, sendo exemplos disso o NRJC e o 
RSSE, pela consagração de formas especiais como o processo sumaríssimo90, 
o que ocorre no RGICSF e no CdVM, e pela sujeição do pagamento voluntário 
da coima a requisitos diferentes dos previstos no RGCO91, como se regista no 
RGOSC. A novidade mais recente, em matéria de soluções de consenso, é o 
regime especial de atenuação extraordinária da sanção, introduzido pela Lei n.º 
28/2017, de 30 de maio, no CdVM, que prevê, em síntese, reduções da coima 
e das sanções acessórias no caso de confissão e/ou colaboração probatória. 

Quanto ao terceiro ponto, trata-se talvez da matéria que mais soluções 
convergentes apresenta nos vários diplomas setoriais que respeitam a enti-
dades administrativas independentes e que derrogam o RGCO. Assim, em 
termos gerais, quase todos atribuem à entidade administrativa os seguintes 
direitos ou faculdades: direito de apresentarem alegações; direito de se opo-
rem à prolação da decisão por simples despacho; direito de não concordarem 
com a desistência da acusação pelo Ministério Público; e direito de recorrerem 
autonomamente das decisões passíveis de recurso92.

No que respeita ao quarto ponto, há regimes que reduziram o prazo de 
impugnação para 15 dias úteis, como o RGICSF93, e outros que aumentaram 
para 30 dias úteis, como o NRJC e o RSSE94. Regista-se ainda a previsão, 
em alguns diplomas, de efeito meramente devolutivo como regra95, condicio-
nando-se o efeito suspensivo a requisitos distintos, e a consagração de 
regimes diferentes quanto ao recurso de decisões interlocutórias96.

84 Cf. artigos 219.º-A do RGICSF, 25.º do NRJC, 17.º do RSSE e 414.º-A do CdVM.
85 Cf. artigo 222.º do RGICSF.
86 Cf. artigos 7.º e 8.º do NRJC.
87 Cf. artigos 23.º do NRJC e 15.º do RSSE.
88 Cf. artigos 214.º do RGICSF e 413.º do CdVM.
89 Cf. artigos 27.º do NRJC e 19.º do RSSE.
90 Cf. artigos 227.º-A do RGICSF, 414.º do CdVM e 21.º do RGOSC.
91 Cf. artigo 23.º do RGOSC.
92 Cf. artigos 228.º, n.º 2, e 231.º, n.º 3, do RGICSF, 87.º do NRJC, 13.º da LCE, 49.º do RSSE 

e 416.º do CdVM.
93 Cf. artigo 228.º, n.º 1.
94 Cf. artigos 87.º, n.º 1, do NRJC e 49.º, n.º 1, do RSSE.
95 Cf. artigos 67.º, n.º 5, dos Estatutos da ERS, 84.º, n.ºs 4 e 5, do NRJC, e 43.º, n.º 4, dos 

Estatutos da ERSAR.
96 Cf. artigo 85.º do NRJC.
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Relativamente ao quinto ponto, por norma, há lugar ao afastamento da 
proibição da reformatio in pejus e esclarece-se, em vários diplomas, como o 
RGICFS, o NRJC, o CdVM, o RSSE e a LCE, que, se houver lugar a audi-
ência de julgamento, o tribunal decide com base na prova realizada na audi-
ência, bem como na prova produzida na fase administrativa do processo de 
contraordenação97. Esta última solução não é uma derrogação ao RGCO. 
Contudo, incompreensivelmente, os Estatutos da ERS, no artigo 67.º, n.º 10, 
estipulam que se houver lugar a audiência de julgamento, o tribunal decide 
com base na prova realizada na audiência. 

Por fim, em matéria de prescrição registam-se alterações, sobretudo 
quanto ao regime de suspensão, prevendo-se, por exemplo, no artigo 74.º, 
n.º 7, do NRJC, que a suspensão durante a fase de impugnação judicial não 
pode ultrapassar 3 anos. Por sua vez, no artigo 209.º do RGICSF adota-se 
um regime mais complexo, que, no limite, pode conduzir a um prazo de sus-
pensão máximo de 10 anos, “quando as infrações sejam puníveis com coima 

superior a 1 500 000,00, tratando-se de pessoas coletivas, ou com coima 

superior a 500 000,00, tratando-se de pessoas singulares” e se tiver havido 
recurso para o Tribunal Constitucional. No CdVM, encontra-se um terceiro 
regime distinto no artigo 418.º. Para além de elevar o prazo de prescrição 
das contraordenações muito graves para 8 anos, prevê-se a suspensão do 
prazo em caso de confirmação, total ou parcial, pelo tribunal de primeira 
instância ou pelo tribunal de recurso da decisão administrativa de condenação, 
cessando a mesma em relação às infrações imputadas em que seja proferida, 
em sede de recurso, uma decisão de absolvição.

Os exemplos precedentes, que constituem apenas uma parte do universo 
colonizado pelo direito das contraordenações, inclusive no âmbito dos diplomas 
aplicáveis às entidades administrativas independentes compreendidos nas com-
petências do TCRS, demonstram que, atualmente, a complexidade é muito 
elevada neste ramo do direito, sendo de salientar, em particular, a existência de 
soluções diferenciadas para os mesmos temas. E, se algumas se justificam por 
especificidades do setor, a vasta maioria pouco tem de especial, como, por 
exemplo, as normas relativas a notificações, prazos ou segredo de justiça, ou, 
no mínimo, podiam ser aplicáveis a um conjunto de contraordenações equiva-
lentes, com um determinado grau de gravidade, em setores de atividade distintos. 

Isto revela que a complexidade reinante não é inevitável e, não sendo 
inevitável, é excessiva. Também não tenho dúvidas em concluir que se trata 
de um excesso de complexidade desestruturante, nocivo, conforme procurarei 
demonstrar infra. Contudo, antes de incidir sobre essa temática é necessário 
efetuar uma ressalva, designadamente para salientar que esse excesso de 
complexidade não compromete a autonomia do direito das contraordenações. 
Tema que abordarei de seguida.

97 Cf. artigos 88.º, n.º 1, e 87.º, n.º 8, ambos do NRJC, 230.º, n.ºs 2 e 3, do RGICSF, 416.º, 
n.ºs 5 e 9, do CdVM, 13.º, n.º 10, da LCE, 49.º, n.º 8, e 50.º, n.º 1, ambos do RSSE.
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V. AUTONOMIA DO DIREITO DAS CONTRAORDENAÇÕES

A introdução no ilícito de mera ordenação social de condutas mais graves, 
punidas com coimas muito elevadas, só por si e sem análise dos respetivos 
elementos típicos, indicia a impraticabilidade de definir a autonomia do ilícito 
de mera ordenação social, traçando a fronteira entre o direito penal e o direito 
contraordenacional, mediante o recurso ao critério qualitativo do desvalor 
ético-social do facto. Perante sanções tão elevadas dificilmente não se encon-
trarão entre as infrações que as preveem condutas que não são axiologica-
mente neutras. Contudo, isto não compromete a autonomia do direito das 
contraordenações. 

Com efeito, se já em 1979 e ao contrário daquilo que o legislador apo-
logeticamente defendia no preâmbulo do Decreto-Lei nº 232/79., de 24 de 
julho, o referido critério qualitativo era fortemente contestado, hoje pode-se 
afirmar que está, em larga medida, ultrapassado. 

Considerando apenas algumas das posições adotadas sobre a matéria 
pela doutrina nacional, é sustentável afirmar, por exemplo, com Alexandra 
Vilela, que o direito das contraordenações inclui, para além de condutas des-
tituídas de relevância axiológica, outras que violam efetivamente bens jurídicos 
portadores de dignidade penal. No entanto, são subtraídas ao direito penal 
por falta de carência de tutela penal98 e, nessa medida, “possuem uma marca 

de água distinta do crime que lhes confere uma diferente feição e que, em 

consequência, carecem de uma outra dogmática e de um processo diferente 

dos do direito penal”99.
Por sua vez, Nuno Brandão sustenta não ser possível uma diferenciação 

qualitativa ao nível dos factos, porquanto quer o direito penal, quer o direito 
contraordenacional estão constitucionalmente habilitados a proteger bens 
jurídicos constitucionalmente relevantes e os princípios da dignidade penal e 
da necessidade da pena assumem uma feição negativa ou excludente100. 
Nesta medida, conclui o Autor que a autonomia material se deve sustentar 
na sanção, ou seja, é a “natureza não privativa da liberdade do direito contra-

-ordenacional que dá fundamento ao tratamento constitucional diferenciado 

que lhe é dispensado e abre caminho à previsão de regimes legais, substan-

tivos e processuais, substancialmente distintos entre um ordenamento e 

outro”101.
Sendo de sufragar os critérios referidos, não se pode olvidar que a sua 

aplicação, no domínio das pessoas coletivas, que é bastante expressivo em 
termos práticos, se depara com uma dificuldade essencial: a inexistência de 
uma diferença qualitativa entre a multa e a coima, face à impossibilidade 

98  (nota 15), p. 356.
99  (nota 15), p. 356.
100  (nota 3), p. 941.
101  (nota 3), p. 942.
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natural de conversão da pena de multa em prisão subsidiária e, em geral, à 
aplicação de penas privativas de liberdade. Pode-se afirmar que “[p]ara uma 

pessoa colectiva a multa e a coima medem-se exclusivamente em moeda e 

não tanto numa potencial privação da liberdade, não existindo diferenças em 

caso de incumprimento da sanção: tanto na pena de multa, como na coima, 

o máximo que pode suceder à pessoa colectiva condenada é a execução dos 

seus bens ou direitos suscetíveis de penhora”102.
Trata-se, contudo, de um obstáculo aparente, por três razões. Em primeiro 

lugar, a responsabilidade das pessoas coletivas não exclui, em geral, a res-
ponsabilidade das pessoas singulares que conformaram a vontade da pessoa 
coletiva e que, no domínio do RGCO, se funda no artigo 16.º. Por conseguinte, 
a opção pelo direito contraordenacional, com todas as diferenças que implica 
face ao direito penal, é justificada em nome das consequências previstas para 
as pessoas singulares que impulsionaram a atuação da pessoa coletiva. 

Em segundo lugar, a reforma do Código Penal de 2007, por via da Lei 
n.º 59/2007, de 04 de setembro, introduz algumas diferenças essenciais ao 
nível das sanções, ao prever a dissolução como pena principal para as pes-
soas coletivas — cf. artigos 90.º-A, n.º 1 e 90.º-F, ambos do Código Penal 
— e ao consagrar a vigilância judiciária como uma pena de substituição das 
penas de multa não superiores a 600 dias (cf. artigo 90.º-E do Código Penal).

Por fim, há que levar em conta também “o forte simbolismo que ainda 

caracteriza a punição penal e o muito maior estigma social de um processo 

penal”103, que, note-se, também é importante para as pessoas coletivas, para 
quem, muitas vezes, a reputação e a imagem são valores com expressão 
económico-financeira elevada.

Conclui-se, assim, ser conceptualmente viável a inclusão no direito das 
contraordenações, sem comprometer a sua autonomia, de condutas com 
naturezas muito diversas e que podem ir, no extremo, a infrações destinadas 
a proteger bens jurídicos constitucionalmente relevantes. Para além de con-
ceptualmente possível, não entra em colisão com o RGCO, na medida em 
que o diploma adotou um critério formal, ao estipular, no artigo 1.º, que cons-
titui contraordenação todo o facto ilícito e censurável que preencha um tipo 
legal no qual se comine uma coima.

É certo que isso poderá conduzir a maior complexidade interna, por via 
da definição de diferentes classificações de contraordenações, conforme já 
existe em alguns diplomas e propõe Alexandra Vilela, numa classificação 
bipartida104. Contudo, o que é importante e se quer realçar, neste momento, 
é que o excesso gerado não põe em causa a figura do ilícito de mera orde-
nação social.

102 , Nuno, “Questões contraordenacionais suscitadas pelo novo Regime Legal da 
Mediação de Seguros”, in Revista Portuguesa de Ciência Criminal, ano 17, n.º 1 (janeiro-
março de 2017), pp. 86-87.

103  (nota 102), p. 87.
104  (nota 52), p. 153.
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Quanto ao montante das coimas, é uma questão de aferição da sua 
compatibilidade com o princípio da proporcionalidade (cf. artigo 18.º da Cons-
tituição), que deve ser efetuada, tomando por referência não o padrão típico 
definido pelo RGCO, que tem subjacente uma pré-compreensão desajustada 
das condutas que podem ser acolhidas por este instituto jurídico em termos 
de gravidade e complexidade, mas em função dos interesses e bens jurídicos 
protegidos por cada uma das infrações. 

E nessa ponderação, há que levar em conta a jurisprudência do Tribunal 
Constitucional no sentido de que o tribunal “só deve censurar as soluções 

legislativas que cominem sanções que sejam desnecessárias, inadequadas 

ou manifesta e claramente excessivas, pois tal o proíbe o artigo 18.º, n.º 2, 

da Constituição. Se o Tribunal fosse além disso, estaria a julgar a bondade 

da própria solução legislativa, invadindo indevidamente a esfera do legislador 

que, aí, há-de gozar de uma razoável liberdade de conformação” — cf., entre 
outros, os acórdãos do TC n.º 574/95 e n.º 313/2013105.

VI. O EXCESSO DE COMPLEXIDADE DESESTRUTURANTE

Esclarecida a questão da autonomia, vejamos, então, quais são os aspe-
tos nocivos do referido excesso de complexidade, que o tornam desestrutu-
rante. São cinco na minha perspetiva.

Em primeiro lugar, há o problema da insegurança e incerteza jurídicas, 
decorrentes da necessidade de articulação dos regimes especiais com o 
RGCO, que não é linear.

Efetivamente, conforme salientam José Lobo Moutinho, Tito Rendas e 
Miguel Gorjão-Henriques, a propósito do artigo 13.º, n.º 1, do NRJC, a apli-
cação do RGCO, a título subsidiário106, pressupõe a existência de uma lacuna, 
que não é equivalente à falta de previsão, pois“[p]ode bem suceder que, 

embora de forma não expressa, a omissão do Direito primário não subsista 

— ou não subsista com o alcance que à primeira vista tem — na medida em 

que a ausência de regra expressa tenha, na verdade, o sentido de ser um 

certo modo de regular a questão em causa”107. 
Acresce ainda que “a primazia do direito primário aponta no sentido de 

que, havendo analogia interna, deve ela ser preferida à remissão para o direito 

subsidiário”108.

105 In “www.tribunalconstitucional.pt”.
106 Note-se que a larga maioria dos diplomas prevê, como estatuto de aplicação do RGCO, a 

sua aplicação a título subsidiário, ou no próprio texto da norma ou na epígrafe do preceito 
— cf. artigos 407.º do CdVM, 232.º do RGICSF, 36.º da Lei n.º 99/2009, de 4 de setembro, 
e 45.º do RSSE.

107 Lei da Concorrência, Comentário Conimbricense, Almedina, Coimbra, 2013, p. 176.
108  (nota 107), p. 177.
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Por fim, tratando-se de uma remissão para normas que foram pensadas, 
pelo menos, para outra realidade, a sua aplicação deve ser estruturalmente 
analógica109. 

Em segundo lugar, há o problema da incoerência. Com efeito, mesmo 
sem levar em conta as contradições existentes entre o RGCO e os diplomas 
especiais, verifica-se entre estes a adoção de soluções opostas sem justifi-
cação. Veja-se o caso do referido artigo 67.º, n.º 10, dos Estatutos da ERS. 

Neste plano, Paulo Pinto de Albuquerque chega mesmo a afirmar que 
“o processo contraordenacional [se] tornou o âmbito do direito sancionatório 

público onde mais gravemente se viola o princípio da igualdade”110. Mesmo 
que se considere que a consequência para essas antinomias sistémicas não 
seja a violação do princípio da igualdade, ainda assim elas podem suscitar 
patologias interpretativas.

Em terceiro lugar, há o problema do desequilíbrio. Na apresentação do 
Comentário Conimbricense à Lei da Concorrência regista-se que, no processo 
de adoção da Lei n.º 19/2012, se verificou “um nítido e problemático dese-

quilíbrio em favor da Autoridade da Concorrência” e que, pese embora tenha 
permitido, ao contrário do que sucedeu em 2003, “uma consulta pública e um 

debate relativamente plural” faltou, entre o mais, “uma verdadeira abertura na 

discussão de soluções que podem ser consideradas como violadoras dos 

direitos e garantias fundamentais das empresas e demais “visados” nos 

processos”111.
É o caso, nitidamente, do artigo 84.º, n.ºs 4 e 5, do NRJC112, quando 

aplicável às decisões finais condenatórias, que foi seguido por outros diplomas, 
conforme já referido. Considera-se verificar-se o mesmo quanto ao regime de 
recurso das decisões interlocutórias previsto no NRJC, no entendimento de 
que afasta o artigo 55.º do RGCO e tem sempre efeito devolutivo.

Veja-se ainda, noutros setores, o artigo 67.º, n.º 6, dos Estatutos da ERS, 
e, bem assim, o artigo 43.º, n.º 5, dos Estatutos da AMT, que preveem um 
prazo de trintas dias úteis para a entidade administrativa remeter os autos ao 
Ministério Público, podendo juntar alegações. O que significa que dispõe de 
um prazo para alegar superior ao do arguido para apresentar o recurso de 
impugnação, sujeito ao RGCO. Os Estatutos da ERS contêm ainda outra 
norma com problemas da mesma natureza, designadamente o artigo 67.º, n.º 
2, que atribui à ERS legitimidade para recorrer autonomamente de quaisquer 
sentenças e despachos que não sejam de mero expediente, incluindo os que 
versem sobre nulidades e outras questões prévias ou incidentais, ou sobre a 
aplicação de medidas cautelares. Considerando que, à luz do RGCO, não 
são admissíveis recursos de despachos interlocutórios proferidos durante a 

109  (nota 107), p. 177.
110  (nota 47), p. 20.
111 , Manuel Lopes, , José Luís da Cruz, , Carolina, , 

Miguel, , Gonçalo, Almedina, Coimbra, 2013, p. 10.
112 Cf. nota 29.
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fase de impugnação judicial com efeitos apenas intraprocessuais, a norma 
referida parece significar que só a ERS o poderá fazer. É evidente que este 
entendimento não será de sufragar, mas o certo é que a redação da lei aponta 
nesse sentido.

Desconhece-se o processo de adoção dos demais diplomas setoriais, 
para além do NRJC. Contudo, parece evidente que se trata de um problema 
de mais fácil verificação na legislação setorial e que não ocorreria ou, pelo 
menos, seria minimizado se o processo de discussão e elaboração da lei 
fosse universal e, por isso, distanciado de um setor de regulação específico.

Em quarto lugar, há o problema da fuga para o direito administrativo. 
Este risco esteve presente aquando da elaboração do NRJC, por imposição 
dos compromissos assumidos pelo Estado Português com o Fundo Monetário 
Internacional, o Banco Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional no 
Memorando de Entendimento sobre as Condicionalidades de Política Econó-
mica, adotado a 17.05.2011, que previa expressamente o seguinte: “[s]impli-

ficar a lei, separando claramente as regras sobre a aplicação de procedimen-

tos de concorrência das regras de procedimentos penais, no sentido de 

assegurar a aplicação efectiva da Lei da Concorrência” (ponto 7.20). É certo 
que também estipulava, em termos gerais, uma revisão da Lei da Concorrên-
cia, tornando-a não só o mais autónoma possível do Código de Processo 
Penal, como também do direito administrativo (cf. ponto 7.20). Contudo, o 
objetivo último era harmonizá-la com o enquadramento legal da concorrência 
da UE, o que implicaria uma aproximação ao direito administrativo, porque é 
essa a matriz do direito europeu da concorrência. 

O legislador contornou a questão, entre o mais: eliminando referências 
expressas de índole criminal, como a sujeição da Autoridade da Concorrência, 
no exercício dos seus poderes sancionatórios, aos mesmos deveres dos 
órgãos de polícia criminal (antes prevista no artigo 17.º, n.º 1, corpo, da Lei 
n.º 18/2003, de 11 de junho); regulando com pormenor o processo sanciona-
tório; e designando o RGCO como diploma de aplicação subsidiária (cf. artigo 
13.º, n.º 1, do NRJC).

Não obstante esta resistência, considera-se que a inabilidade atual do 
Regime Geral na sua função de diploma de enquadramento pode potenciar 
dissentimentos sobre a matriz do direito das contraordenações, suscetíveis 
de extrapolar para o plano interpretativo e que sobrevalorizam indevidamente 
o elemento orgânico e a natureza administrativa das matérias ou assumem 
que um direito contraordenacional de matriz mais próxima ao direito penal e 
ao direito processual penal não é eficaz para garantir os interesses em causa.

Este risco torna-se maior à medida que os Tribunais Administrativos adqui-
rem competência para apreciar e decidir as impugnações judiciais de decisões 
da Administração Pública que apliquem coimas, como já sucedeu em 2015, em 
matéria de urbanismo (cf. artigo 4.º, n.º 1, alínea l), do Estatutos dos Tribunais 
Administrativos, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 214-G/2015, de 2 de 
outubro). Não que se discorde, por princípio, de tal regra de competência neste 
tipo de setores, mas porque semelhante fator, no contexto de excesso de 
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complexidade desestruturante que caracteriza atualmente o direito das contra-
ordenações, pode potenciar a referida fuga para o direito administrativo.

Por fim, há o problema da ineficiência, quer pela quantidade de diplomas 
que é necessário ter presente na gestão e decisão dos processos, o que 
minimiza os efeitos positivos da especialização, quer em consequência dos 
demais problemas referidos. Com efeito, as dificuldades de articulação entre 
os regimes especiais e o RGCO, multiplicadas pelo número de diplomas 
especiais que preveem soluções diferenciadas, as incoerências, os desequi-
líbrios e a fuga para o direito administrativo geram discussões, incidentes, 
recursos, atrasos processuais, ou seja, entorses e dispêndio de recursos e 
tempo que afetam a eficiência do sistema. 

Acresce ser certo e seguro que a complexidade vai aumentar. O que, 
aliás, se começa a percecionar na prática, nomeadamente em processos 
desencadeados por reclamações e queixas de consumidores — mais cons-
cientes dos seus direitos, o que, sendo inequivocamente positivo, é também 
um reflexo da complexidade crescente —, que são agrupadas no mesmo 
processo e, não raras vezes, envolvem contraordenações previstas em diplo-
mas diferentes e sujeitas a normas substantivas e processuais distintas. O 
excesso de complexidade pode conduzir à incapacidade de resposta com o 
mínimo de eficiência, já não se tratando apenas de maior esforço.

Tudo isto permite que se conclua que o direito das contraordenações 
necessita de um novo ponto de ordem para eliminar o excesso de complexi-
dade desestruturante que se gerou.

VII. O NOVO PONTO DE ORDEM

Razões da mais variada natureza, fáceis de alcançar, impõem que, em 
processos de mudança, se mantenha o que já demonstrou ser uma boa 
solução, à luz dos valores e objetivos prosseguidos, e modificar o que gera 
efeitos nocivos.

No direito das contraordenações, a parte de continuidade consiste em 
encontrar o ponto de ordem dentro do próprio instituto jurídico do ilícito de 
mera ordenação social, que deve manter a sua matriz originária, garantindo-
-se, por um lado, a preservação da integridade do direito criminal e, por outro 
lado, a proteção de direitos individuais fundamentais, que uma aproximação 
ao direito administrativo poria em causa.

Quanto à parte de mudança, há quem proponha, no âmbito específico 
das matérias compreendidas nas competências do TCRS, que a solução ideal 
seria a “consolidação num regime de contraordenações para entidades sujei-

tas a supervisão, que contemple as respetivas especificidades; e dispensa e 

aplicação subsidiária de quaisquer outros instrumentos legais”113. Acrescenta-

113 , Contraordenações e Crimes no Mercado 
de Valores Mobiliários, Almedina, 2015, p. 214. A mesma proposta foi apresentada pelo Senhor 
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-se que seria “uma solução consistente com a criação do Tribunal da Con-

corrência, da Regulação e Supervisão”114.
Não se partilha este entendimento. Em primeiro lugar, porque dificilmente 

se conseguiria uma regulamentação completa do instituto jurídico e sem a 
existência de remissões para o RGCO e deste para o direito penal e para o 
direito processual penal poder-se-iam construir soluções, por analogia (sempre 
que admissível, evidentemente), tomando por referência o direito administra-
tivo115. Em segundo lugar, porque, nessa perspetiva de completude, não se 
iria eliminar o excesso de complexidade, pois introduzir-se-ia uma fratura no 
instituto jurídico, passível de gerar patologias e entorses interpretativas. Numa 
perspetiva mais incompleta, de aplicação subsidiária do RGCO, a solução 
apresentada não afastaria, pelo menos, os problemas de insegurança e incer-
teza jurídica referidos.

Por tais razões, a parte de mudança, na minha perspetiva, passa neces-
sariamente pela reforma do RGCO, devolvendo-lhe, na plenitude, a sua 
função de diploma de enquadramento, sendo possível, tal como sucede na 
parte geral do Código Penal e no Código de Processo Penal para o direito 
criminal, prever soluções gerais para todas as contraordenações e soluções 
diferentes em função da sua gravidade ou de outros critérios diferenciadores 
relevantes, deixando-se para os diplomas especiais apenas aquilo que é 
efetivamente específico de uma determinada matéria ou setor de atividade.

Nesta medida, acompanha-se a proposta de Alexandra Vilela no sentido 
de que “em abono de uma sistematização e harmonização de todo o ilícito 

de mera ordenação social, seria pertinente rever o RGCO, tendo presente a 

consolidação dos princípios estruturantes deste tipo de ilícito, mesmo que tal 

signifique alterar ou até mesmo revogar algumas normas, a fim de que tenha-

mos um diploma atual e não caduco e, dentro da medida em que tal se 

revelasse exequível, deveriam ser abertas as portas para a possibilidade de 

existirem contraordenações gravosas, de relevância ético-social, e outras 

simples e, nessa sequência, flexibilizar a aplicação das normas aos dois tipos 

de contraordenações”116. 
Este é o caminho a seguir, mesmo que se venha a traduzir num diploma 

muito mais robusto, completo e extenso — numa palavra, complexo — do 
que o atual. Nem, por isso, o direito contraordenacional deixará de ter auto-
nomia. Há que aceitar a complexidade que não se pode, nem se deve evitar 
e eliminar excessos nocivos.

Magistrado do Ministério Público Coordenador, à data, do Tribunal Judicial da Comarca de 
Santarém, Dr. Paulo Morgado de Carvalho, nas 1.as Jornadas do Tribunal da Concorrência, 
Regulação e Supervisão, realizadas em 31 de março de 2016.

114  (nota 113), p. 214.
115 Cf. nota 18.
116  (nota 52), p. 159.
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VIII. CONCLUSÕES

Em face das asserções precedentes alcançam-se as seguintes conclu-
sões:

a) o Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de outubro, foi, à data, um ponto de 
ordem na complexidade existente no direito sancionatório, complexi-
dade essa que se traduzia, em síntese, numa hipertrofia do direito 
criminal e dos Tribunais, potenciada pelo Estado social;

b) e foi um bom ponto de ordem, com inegáveis virtudes, designada-
mente a sua matriz, caracterizada pelo afastamento em relação ao 
direito administrativo e aproximação ao direito penal e processual 
penal, que assegurou garantias fundamentais;

c) a dinâmica humana complexificou-se após o Decreto-Lei n.º 433/82, 
de 27 de outubro, levando o legislador a recorrer, em larga medida, 
ao direito das contraordenações para lhe dar resposta, incluindo no 
instituto jurídico realidades diferentes em termos de gravidade e 
complexidade daquelas que foram pensadas aquando da entrada em 
vigor do RGCO;

d) essa absorção da complexidade foi efetuada de forma desestruturada 
e fragmentada, tendo o legislador mantido, no essencial, um RGCO 
desajustado a parte da realidade incluída no instituto e introduzido 
múltiplas derrogações em diplomas especiais, prevendo, sem justifi-
cação, soluções diferenciadas sobre as mesmas matérias e gerando, 
em consequência, um excesso de complexidade;

e) tal excesso de complexidade não compromete a autonomia do ilícito 
de mera ordenação social, uma vez que se mostra ultrapassado o 
critério do desvalor ético-social do facto e o instituto jurídico permite 
acolher infrações de gravidade muito diferente, algumas mesmo 
violadoras de bens jurídicos constitucionalmente protegidos, mas que 
escapam ao direito criminal por não carecerem da tutela penal ou 
cuja opção por uma pena não privativa de liberdade ou por sanções 
diversas das previstas no Código Penal para as pessoas coletivas 
justifica diferenças de regime;

f)  o referido excesso de complexidade é, em todo o caso, desestrutu-
rante, porque gera problemas de insegurança e incerteza jurídica, 
incoerência, desequilíbrio, fuga para o direito administrativo e inefi-
ciência, que, no futuro e em virtude do aumento de complexidade, 
podem conduzir à incapacidade de resposta;

g) a solução ou o novo ponto de ordem deverá ser a reforma do RGCO, 
devolvendo-lhe a sua função de diploma de enquadramento, com 
soluções aptas a ajustarem-se às diferentes tipologias de contraor-
denações, deixando para os diplomas especiais a regulação dos 
aspetos que são efetivamente específicos a uma determinada maté-
ria ou setor de atividade.


