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I. 

Com a cadência regular de um relógio suíço o nosso quotidiano é 

invadido por notícias com foco na criminalidade económica, nomeadamente 

na corrupção.  

 Nas áreas de risco, onde estão em causa grandes interesses 

económicos e decisões de enorme relevância na vida colectiva, que deveriam 

ser pautadas unicamente pelo bem comum, pululam indícios duma 

submissão à lógica dos interesses privados e ilegítimos. A degradação da 

qualidade, e da ética, no comportamento de alguns dos decisores públicos 

tem, como contraponto, uma sociedade civil, muitas vezes ausente e 

distante, entretida no palco que lhe é oferecido na discussão das 

denominadas “questões fracturantes” que, com frequência, mais não são do 

que “jogos de sombras” que ocultam questões bem mais complexas, e 

fundamentais, onde se joga o nosso destino colectivo. Uma sociedade civil 
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com fraca capacidade de intervenção, e pouca sensibilidade perante questões 

fundamentais do Estado de Direito, fica indefesa perante a captura deste1-2. 

A “patrimonialização” da coisa pública, isto é, a captura do Estado por 

interesses privados, apresenta hoje a característica fundamental da sua 

globalidade e permanência.  

Subverte o regime democrático e, invadindo todos os sectores do 

Estado, perde a natureza de uma mera deriva conjuntural, assumindo-se 

como estrutural e característica do regime. É transversal às principais forças 

políticas e determinante nas relações entre o sector público e privado. 

A ocupação de cargos públicos em vez de ser o lugar nobre da 

realização da “res publica” transforma-se num objectivo da luta política 

focado no mero exercício do poder em proveito próprio e do “nossos”. Em 

países débeis na fidelidade aos valores da democracia a história dos partidos 

políticos é, muitas vezes, uma descrição da conquista do poder e de 

ocupação do aparelho do Estado. A luta política é, na realidade, muitas vezes 

uma luta dura entre oligarquias que se alternam, e substituem, dentro do 

mesmo sistema. 

Quando coexistem, a democracia e partidocracia cruzam-se com 

regras próprias, apenas formalmente constitucionais, em que estão 

 
1 Segundo o Documento dos Serviços da Comissão Europeia- Relatório relativo a Portugal de 
2020, “Embora o indicador do Banco Mundial sobre o controlo da corrupção tenha permanecido 
relativamente inalterado nos últimos dois anos, os dados de inquérito mais recentes mostram que 
é crescente a perceção, por parte das empresas, de que a corrupção está a alastrar em Portugal 
(atinge 92 %), contando-se entre as piores da UE. A corrupção é particularmente considerada um 
problema na contratação pública, onde 79 % das empresas considera que a corrupção se encontra 
generalizada. O favorecimento e o nepotismo continuam a constituir um grande problema para 49 
% das empresas. A percentagem de pessoas que consideram que a corrupção constitui um 
problema para os negócios da sua empresa diminuiu ligeiramente desde 2017, mas continua a ser 
superior a 50 % (Comissão Europeia, 2019e). O Índice de Perceção da Corrupção de 2019 regista 
também uma deterioração de 2 pontos (Transparency International, 2020)” – 
https://eurex.europa.eu/legalontent/EN/TXT/?qid=1584543810241&uri=CELEX%3A52020SC0521.  
2 Consultar José dos Santos Cabral, Ética e Corrupção, Revista Julgar Online, Setembro de 2015 – 
http://julgar.pt/etica-e-corrupcao/. 

https://eurex.europa.eu/legalontent/EN/TXT/?qid=1584543810241&uri=CELEX%3A52020SC0521
http://julgar.pt/etica-e-corrupcao/
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perfeitamente definidas as fases de desenvolvimento do processo político e, 

nomeadamente, a ocupação do aparelho do Estado. 3 Reportando-nos às 

palavras de Alejandro Nieto a absorção torna-se efectiva, ocupando os 

instrumentos mais eficazes de controle da sociedade: a Administração 

Pública em primeiro lugar e logo os meios de comunicação social, educação e 

cultura, sector público económico e, claro, os organismos de controle4-5. 

Acresce a tudo isto uma incapacidade frequente das instâncias formais 

de controlo, nomeadamente os tribunais, para, em tempo útil e de forma 

eficaz, responderem às exigências duma criminalidade complexa6-7-8. 

A forma como a corrupção ou, mais precisamente, a grande 

criminalidade económica irrompeu, e corrompeu, o tecido social, político e 

económico do nosso país, tornando-se uma constante das últimas décadas, 

constitui uma das características do regime. Lenta, mas gradualmente, a 

 
3 Confrontar O Estado a que o Estado chegou, coordenação de Maria de Lurdes Vale, Editorial 
Gradiva/ Diário de Notícias, 2011. 
4 Paradigmática a afirmação cuja génese remonta a Maquiavel “Para os amigos tudo, para os 
inimigos nada, para os outros cumpra-se a lei”. 
5 Confrontar Os Predadores, de Vítor Matos, Editorial Clube do Autor, 2015. 
6 Alejandro Nieto, El Desgobierno de lo Publico, Grupo Planeta (GBS), 2008, página 93. 
7 O processo denominado “Operação Marquês” iniciou-se em Julho de 2013; a denominada 
“Operação Furacão” iniciou-se em 2005; o processo Monte Branco iniciou-se em Junho de 2011; o 
processo Face Oculta iniciou-se em Outubro de 2008;o Processo Joaquim Raposo/Câmara da 
Amadora iniciou-se em Dezembro de 2001 (e esteve parado cinco anos sem quaisquer 
diligências), terminando por arquivamento; O processo dos submarinos durou de 2006 a 20014 e 
terminou por arquivamento; o processo Dias Loureiro iniciou-se em Fevereiro de 2009 e 
decorreu até Abril de 2017 terminando por arquivamento; o processo Freeport iniciou-se em 
2004 e terminou em 2012 com a absolvição da prática do crime de extorsão (esteve parado vários 
anos) e na decisão absolutória foi determinada a remessa de certidão ao Ministério Público 
porquanto “existiam suspeitas e indícios da prática de um crime grave que recaem sobre pessoa 
que exerceu o cargo de Primeiro-Ministro de Portugal” (sic). Não há notícia sobe o destino de tal 
certidão. 
8 No Relatório do GRECO de conformidade, aprovado em Junho de 2019, relativo ao quarto ciclo 
de avaliação, que incidiu sobre a prevenção da corrupção dos parlamentares, juízes e 
procuradores, constata-se que só uma recomendação sobre quinze foi implementada de forma 
satisfatória. 
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mesma corrupção, e os fenómenos criminais conexos, aproximaram-se do 

núcleo central do poder9-10. 

Na realidade, foi longo o caminho percorrido desde os primeiros 

sintomas, patentes no denominado caso do Aeroporto de Macau11 até aos 

dias de hoje. Num primeiro momento, de forma dispersa, mas na orla do 

poder, irrompendo em simultâneo com o afluxo de fundos comunitários ao 

nosso país, exprimindo-se em fenómenos tão diversos como os processos 

relativos ao Fundo Social Europeu; Junta Autónoma das Estradas, facturas 

falsas para financiamento partidário ou os perdões fiscais concedidos de 

forma atrabiliária. Sucederam-se situações que denotam já uma clara 

 
9 Segundo refere Daniel Kaufmann, director dos Programas Globais do Instituto do Banco 
Mundial, apresentada num artigo publicado em 2005 na revista trimestral do Fundo Monetário 
Internacional, «Finance and Development», ”um país que melhore a sua governação e que parta 
de um baixo nível pode alcançar uma bom termo de desenvolvimento e triplicar o rendimento per 
capita da população”. Nessa sequência defende que o fim da corrupção poderia colocar Portugal 
ao nível de um país como a Finlândia. 
10 Em 25 de Junho de 2019 no jornal “El Mundo” era notícia “Portugal, el país de Europa que 
menos lucha contra la corrupción” referindo-se que “se sitúa por detrás de Turquía, Serbia y 
Rumania en la lista de países que no aplican medidas contra el fraude, según un informe del 
Consejo de Europa adiantando-se “Casi 40 altos cargos -entre ellos ministros, secretarios de 
Estado, altos cargos de comisiones gubernamentales y jefes de gabinetes de la administración- 
están conectados por matrimonio o parentesco, factor que ha generado acusaciones de nepotismo, 
llevado a la dimisión de varios individuos, y la elaboración exprés de una nueva ley que, en 
principio, veta el nombramiento de más familiares de altos cargos a puestos oficiales”. Segundo o 
Jornal “El Pais” de 26 de Março de 2019 “Oposición y socios parlamentarios cargan contra los 
lazos familiares entre miembros del Gobierno português” En el Ejecutivo de António Costa hay un 
matrimonio y un padre y una hija tras la última remodelación ha pasado un mes desde la última 
remodelación del Ejecutivo encabezado por António Costa (Partido Socialista, PS), y sus socios 
parlamentarios (Bloco de Esquerda y Partido Comunista) y la oposición conservadora comienzan 
a cargar contra un Gobierno lleno de familiares. La endogamia política de un país pequeño con 
una clase dirigente escasa ha llegado hasta el extremo de que se sienten en el mismo Consejo de 
Ministros un matrimonio, y un padre y una hija. ….Todos son familiares. 
11 Confrontar Contos Proibidos Memórias de um PS Desconhecido, de Raul Mateus, Publicações 
Dom Quixote, 1996. 
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afectação do poder central como os casos Portucale, BPN12, Freeport ou o 

denominado Processo dos Submarinos13. 

Porém, é num terceiro ciclo que o núcleo central do poder é tocado, 

numa amálgama de relações promiscuas entre interesses privados e públicos 

e de instrumentalização do Estado em proveito próprio. Como numa paleta 

policromática existem notícias de crimes dos mais diversos tipos, e formas, 

que vão desde o denominado Processo “Marquês” até à “Face Oculta”, 

passando por Parcerias Publico Privadas; EDP; rendas da energia; Parque 

Escolar; PT; BES; BPP; BPN; Montepio; Imparidades bancárias, etc.14-15-16-17.  

 
12 Confrontar O Escândalo do BPN, Editoria Gradiva e Diário de Notícias, 2012. 
13 Para uma visão impressiva e detalhada da evolução da corrupção no nosso país, confrontar 
Corrupção – O Labirinto do Minotauro, de José Mouraz Lopes, Almedina 2020; Corrupção, de 
Eduardo Dâmaso, Editorial Objectiva, 2019; Irresponsáveis, de Camilo Lourenço, Editorial 
Matéria Prima, 2014; A Conspiração dos Poderosos, de Luís Rosa, Esfera dos Livros, 2017; Os 
Privilegiados, de Gustavo Sampaio, Esfera dos Livros, 2013; Ligações Perigosas, de Rui Barroso, 
Matéria Prima, 2013; Segredos e Corrupção – O Negócio das armas em Portugal, de António José 
Vilela, Casa das Letras, Março de 2009; A vida e a Morte dos Nossos Bancos, de Helena Garrido, 
Contraponto, 2016; Ligações Perigosas, de Rui Barroso, Editorial Matéria Prima, 2013; Corrupção 
e os Portugueses, de Luís de Sousa e João Triães, Editorial Rui Costa Pinto, 2008; Freeport-
Corrupção ou Perseguição, de João Bénard Garcia, Prime Books, 2009; Os Negócios da China, de 
Anabela Camos e Isabel Vicente, Oficina do Livro, 2016; A Teia do Poder-Amigos, Inimigos e 
Aliados, de Pedro Santos Guerreiro e Fernando Sobral, Editorial Zebra, 2013. Especificamente no 
que concerne às operações “Furacão”, “Monte Branco” e “Marquês”, confrontar António José 
Vilela, Apanhados – As investigações judiciais às fortunas escondidas dos ricos e poderosos, 
Editora Manuscrito, 2017. 
14 Em 2018 um estudo apresentado no Parlamento Europeu pelos Verdes identifica valores anuais 
de 18,2 mil milhões de Euros em custos da corrupção no nosso país. Em termos de custos, e a 
título exemplificativo, apontam-se os seguintes números: BES Angola – 5,7 mil milhões de 
Euros; CGD – financiamento de risco – 1,7 mil milhões de Euros; Novo Banco – 6 mil milhões de 
Euros; BPN – 5 mil milhões de Euros; Rendas eléctricas excessivas – mil milhões de Euros; os 
encargos com as parcerias público privadas ascendem em 2020 a 1.500 milhões de Euros. 
Segundo Paulo de Morais os portugueses irão pagar mais 11 mil milhões de Euros pelas auto 
estradas ex-scut do que aquilo que elas realmente valem (Conf. O Pequeno Livro Negro da 
Corrupção, Editora Influência, 2020, págs. 128 e segs). Especificamente sobre a gestão danosa da 
Caixa Geral de Depósitos – desde os investimentos em Sines (La Seda) até aos créditos ruinosos-
consultar Helena Garrido, Quem meteu a mão na Caixa – A história que envergonha o País –  
Editorial Contraponto, 2018. Nos últimos dez anos as operações de capitalização à banca 
ascenderam a 23,7 mil milhões de Euros (Dossiê Banca-Jornal I de 14/02/2019). 
15 Impressiona a forma como numa violação manifesta do dever de lealdade para com os 
accionistas da Portugal Telecom, gestores desta aplicaram 897 milhões de Euros, provenientes 
da venda da operadora Vivo à Telefónica, na Rioforte, uma entidade virtual já então falida do 
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Falamos de um universo de possível ilicitude corruptiva em termos 

globais que se vai repercutir em níveis mais restritos em áreas como as 

autarquias locais e transparece em instrumentos da administração pública 

como a contratação pública. É visível na forma como a administração central 

e local é colonizada por aqueles que são “afins” em termos partidários e até 

no próprio fenómeno das “portas giratórias” em que, a nível dos partidos do 

arco do poder, se transita deste para as empresas públicas18-19. 

Procurando alguns dos denominadores comuns que são convocados 

pelo enfrentamento do fenómeno da criminalidade económica ao longo dos 

anos é evidente o esforço persistente, quando não denodado, de alguns 

responsáveis do sistema judiciário com o objectivo de criar estruturas 

adequadas, e dotar de meios suficientes, os organismos vocacionados para 

este desafio. Assim, ao longo dos anos, foram criados o DCIAP e o Núcleo de 

Apoio Técnico no Ministério Público e nasceu a Unidade de Informação 

Financeira na PJ20.  

Não obstante as dificuldades de percurso igualmente se desenvolveu, 

ao nível da Magistratura do Ministério Público, um núcleo de Magistrados 

 
universo GES/BES. Por tal forma não só causaram um gigantesco prejuízo aos accionistas, 
grandes e pequenos, como conseguiram destruir a maior empresa tecnológica do nosso país. 
16 Confrontar Cercado Os Dias Fatais de José Sócrates, de Fernando Esteves, Editorial Matéria 
Prima, 2015, José Sócrates – O homem e o Líder, de Rui Costa Pinto, Editoria Exclusivo, 2009. 
17 Confrontar Jogos de Poder, de Paulo Pena, A Esfera dos Livros, 2014, e Privataria, de Mariana 
Mórtagua e Jorge Costa, Bertrand Editora, 2015. 
18 Um total de 13 ex-governantes foram administradores da Caixa Geral de Depósitos entre 2000 
e 2015. 
19 A título de mero exemplo o Vice-Presidente das Estruturas de Portugal foi assessor financeiro 
da concessionária da Algarve litoral que hoje pede uma indemnização de 445 milhões de euros 
ao Estado (Publico de 02-12-2019) 
20 A relação entre Ministério Público; Governo e Polícia Judiciária é particularmente impressiva 
na obra de dois dos principais intervenientes na década de 90 (com leituras distintas quando 
não contrárias sobre alguns dos episódios): Cunha Rodrigues, Memórias Improváveis, Almedina, 
2020, e Laborinho Lúcio, O Julgamento – Uma Narrativa Crítica da Justiça, Editoria Bertrand 
2012. 
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experientes, e empenhados, no combate a este tipo de criminalidade, usando 

os instrumentos legais que, entretanto, surgiram21.  

Porém, a constatação de tal evolução não obscurece a evidência de, à 

excepção de breves períodos, inexistir uma estratégia global, e contínua, no 

combate à corrupção. 

 

II. 

O documento ora apresentado como Estratégia Nacional Contra a 

Corrupção vale, essencialmente, como a demonstração de uma vontade 

efectiva de combater o fenómeno da corrupção. A afirmação publica urbi et 

orbi de um propósito firme de combater a corrupção serve de estímulo, e é 

um sinal positivo, de que se pretende mudar algo e ultrapassar o vazio que se 

tem seguido a sucessivas proclamações no mesmo sentido por parte de 

vários Executivos22. 

 
21 Leis 17/2019, 55/201, ;109/2009, 20/2008, 19/2008, 5/200 e 97/2001. 
22 Segundo o documento da Comissão Europeia referido em 1, “a prevenção da corrupção 
apresenta algumas lacunas em Portugal, nomeadamente devido à ausência de uma estratégia 
coordenada e à prevalência de uma fragmentação de responsabilidades (Comissão Europeia, 2019). 
A Comissão Eventual para o Reforço da Transparência no Exercício de Funções Públicas, do 
parlamento, criada com o objetivo de racionalizar a legislação anticorrupção, concluiu em 2019 a 
sua missão de três anos. Todavia, não houve uma estratégia clara para orientar este importante 
processo legislativo, que resultou meramente em algumas revisões legislativas esparsas. Por 
exemplo, embora se preveja a nova Autoridade da Transparência no âmbito do Tribunal 
Constitucional para supervisionar as declarações de património e interesses, tal não foi 
complementado por uma reforma que permita uma divulgação mais eficaz das declarações de 
património e interesses (questão também levantada pelo Grupo de Estados contra a Corrupção do 
Conselho da Europa). Na ausência de tal reforma,a Autoridade da Transparência pode enfrentar 
sérios problemas para trabalhar com eficácia na verificação das declarações e na mposição de 
sanções. Em setembro de 2019, foi adotada outra lei que estabelece novas regras para as 
nomeações políticas, na sequência da revelação, através da comunicação social, de diversos casos 
de laços familiares em altos cargos do governo e a nível de gabinetes. Os esforços para promover 
um projeto legislativo com vista a regular as actividades dos grupos de pressão não tiveram 
resultados, uma vez que o Presidente da República remeteu para nova apreciação um projeto 
aprovado pelo Parlamento em junho. Em dezembro, foi anunciada uma estratégia nacional de 
combate à corrupção, incluindo medidas como um relatório nacional sobre o combate à 
corrupção. É necessária uma estratégia clara para se criar um quadro legislativo e político 
coerente e inatacável em matéria de combate à corrupção”. 
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Permitimo-nos elencar alguns dos aspectos que entendemos mais 

relevantes destacando-os do documento apresentados. Assim sucede com: a) 

A importância da Prevenção acentuando o papel a longo prazo da inclusão 

dos curricula e formação cívica dos Jovens; b) A importância a nível da 

Administração desenhando linhas de orientação através de acções de 

formação; de códigos de conduta ética; de mecanismos de supervisão; c) A 

relevância da detecção de riscos nos diversos níveis e formas; d) A 

importância do Regulamento Geral de Prevenção da Corrupção; e) A 

relevância da Criação de uma Agência vocacionada para coordenar a 

corrupção, coordenando sinergias; f) A importância do transplantar para a 

economia privada o rigor éticos e a imposição de directivas em termos de 

prevenção de corrupção: g) A relevância da interoperabilidade entre todos os 

actores do sistema através de plataforma comum; h) A relevância do 

Programa de cumprimento normativo; i) A análise de riscos e plano de 

prevenção; e j) A implementação de canais de denúncia. 

No plano das medidas repressivas em termos penais relevam: a) A 

criação de normas processuais específicas em matéria de responsabilidade 

penal das pessoas colectivas e equiparadas; b) A criação de normas 

processuais para os casos de perda de bens sem condenação, transposição da 

Directiva 2014/42/UE, sobre congelamento e perda de instrumentos e 

produtos do crime; c) A responsabilização das pessoas colectivas pelos 

crimes de corrupção activa e de oferta indevida de vantagens da Lei n.º 

34/87, de 16 de Julho; d) A elevação do limite máximo da pena acessória de 

proibição do exercício de funções; e) A previsão de penas acessórias que 

incapacitem temporariamente os titulares de cargos políticos para serem 

eleitos ou nomeados para tal tipo de cargos; f) A extensão da suspensão 

provisória do processo prevista no artigo 9.º da Lei n.º 36/94, de 29 de 
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Setembro, quer ao crime de corrupção passiva, quer aos crimes de oferta e 

recebimento indevido de vantagem; g) A alteração do Código das Sociedades 

Comerciais, no sentido de obrigar as empresas de grande e média dimensão à 

adopção de programas de prevenção e repressão da corrupção, quer de 

agentes públicos quer privados. 

  

III. 

Porém, sendo esses aspectos positivos, importa agora referir pontos 

que se afiguram menos conseguidos, ou negativos, no documento em causa. 

1 – A primeira questão que nos interpela é a circunstância de a 

afirmação das necessidades da prevenção geral omitir a referência, quanto a 

nós essencial, da existência de um sistema eficaz na repressão deste tipo de 

criminalidade. 

Efectivamente, a opção de vontade pela prática de um acto ilícito pode 

residir em múltiplas razões, mas, uma das mais importantes, é a equação da 

relação custo-benefício, ou seja, a ponderação da possibilidade de ser 

penalizado por aquela prática. A sucumbência da vontade do agente da 

vontade perante o apelo do ilícito reside, em grande parte, na expectativa 

forte de subtracção à responsabilidade criminal. 

O que está em causa, em última análise é a existência de um modelo 

eficiente onde se conjugam uma investigação criminal proficiente e um 

sistema judicial eficaz23. 

 
23 Segundo o OCDE Economic Surveys sobre Portugal (Fevereiro de 2019) There is also a need to 
continue ensuring that the judiciary has the capacity to prosecute economic and financial crimes. 
The Public Prosecution Office and the Criminal Investigation Police must be allocated adequate 
resources to continue undertaking forensic investigations of economic and financial crimes, which 
can be long, complex and resource-intensive. When adjusting for price differences across 
countries, the funding of the public prosecution office on a per capita basis in Portugal is 
comparable with most other European jurisdictions, although it is notably lower than in some 
countries such as Switzerland and the Netherlands in which the available indicators suggest 
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A existência de inquéritos e investigações criminais que demoram 

anos, ou de instruções e julgamentos que se prolongam ao longo do tempo, 

pode ser tudo, mas certamente não é factor de dissuasão deste tipo de 

criminalidade.  

 

2 – Inexiste uma visão estratégica, temporalmente balizada, com 

definição de objectivos concretos. Em causa um plano de acção com um 

caderno de encargos definindo as metas pretendidas e os meios para as 

atingir24. 

Salienta-se, ainda, a importância de uma análise retrospectiva com 

avaliação do resultado dos sucessivos programas de acção de diversos 

Governos e do Ministério Público25. 

 

3 – A estratégia enunciada omite um ponto relevante que é a 

necessidade de uma pronúncia sobre a corrupção política de alto nível que é 

nuclear em todo o sistema. 

 

4 – A mesma estratégia não desenvolve áreas mais sensíveis como a 

fiscalização, e sancionamento, das contas dos partidos e campanhas 

eleitorais. 

 
perceived corruption is very low. It should be noted that such comparisons of budget allocations 
do not take into account cross-country differences in the remits of public prosecution 
offices……..Reliable judicial systems are crucial to make sure laws and regulations are actually 
enforced. In this respect, court judgement should be speedy and effective. To do so, court resources 
should be allocated efficiently through strengthening the governance structure and workload 
assessment (see Chapter 2). Also, specialised courts with national jurisdiction for corruption could 
be considered. Such courts currently operate in some other OECD countries, such as the Slovak 
Republic. The appeal procedures should also be reviewed to prevent abuse.  
24 A Estratégia apresentada é um plano para três anos tendo em consideração o limite 2020-
2024.Ultrapassa o final da legislatura, mas não é uma estratégia de longo prazo.  
25 Conf. Programa de Acção do Ministério Público, Dezembro de 2015 – 
http://www.ministeriopublico.pt/es/node/3360.  

http://www.ministeriopublico.pt/es/node/3360
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5 – Igualmente o documento é omisso numa forma particular de 

corrupção de poder que é a partidarização da Administração Pública.  

Importa distinguir, de forma precisa, os cargos de nomeação política, 

que cessam no fim do mandato, e a carreira na Administração Pública sujeita 

a concursos abertos e competitivos. Acresce a relevância que assumiria a 

proibição da passagem de membros de gabinete dos Governantes e cargos 

públicos directamente para a Administração Pública. 

 

6 – Por igual forma, e paralelamente à referência sobre o tráfico de 

influências e o exercício de lobby, a relevância que assume o desinvestimento 

nos serviços jurídicos do Estado e a sobrevalorização do papel dos grandes 

escritórios de advogados na elaboração ou interpretação de legislação26-27-28. 

 

7 – Igualmente patente a ausência de pronúncia sobre instrumentos 

essenciais da luta contra a corrupção como o branqueamento de capitais em 

que avulta a necessidade de um recorte preciso no que toca à configuração 

que deve assumir o crime a montante para efeitos probatórios. 

 

 
26 No orçamento para 2020, o Governo previa gastar mais de 119 milhões de euros apenas com 
estudos, pareceres, projectos e consultadoria de escritórios de advogados e outros especialistas 
A despesa representava um aumento de 22% em relação aos 97,5 milhões orçamentados em 
2019. Com pouca diferença tal verba equivale ao orçamento da Polícia Judiciária para o mesmo 
ano. 
27 Consultar Susana Coroado, O Grande Lobi – como se influenciam as decisões em Portugal, 
Editorial Objectiva, 2017. 
28 Segundo notícia do jornal Observador de 23 de Fevereiro de 2015, “O Banco de Portugal 
contratou dois assessores jurídicos, um português e outro inglês, para apoiarem o processo de 
resolução do Banco Espírito Santo (BES). Os dois contratos têm um valor igual, de 1,5 milhões de 
euros cada, e um prazo de duração que pode ir até três anos. O preço, que totaliza três milhões de 
euros, ainda é estimado e inclui trabalhos de assessoria jurídica à venda do Novo Banco. De 
acordo com os documentos divulgados no site dos ajustes diretos, os contratos foram adjudicados 
à Vieira de Almeida & Associados e à Allen & Overy em dezembro do ano passado”.  
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8 – Não existe uma tomada de posição, qualquer que ela seja, sobre a 

criminalização do enriquecimento ilícito ou a relevância da prova 

indiciária29. 

 

9 – Para além da referência aos megaprocessos não se equaciona 

nenhuma medida relativa à celeridade processual, e à eficiência do sistema 

judicial, na área específica da criminalidade económica30. 

 

IV. 

Para além daqueles pontos, que fazem despontar a ideia da existência 

de áreas que não mereceram a atenção na estratégia desenhada, igualmente 

existem temas que nos fazem suscitar a maior perplexidade pela 

incongruência que existe entre a micro-visão desenhada e as perspectivas 

macro que são fruto do próprio Programa de Governo ou dele decorrentes. 

Assim, 

1 – Existe contradição entre o papel que se pretende atribuir a 

instâncias de controlo como o Tribunal de Contas, ou Inspecções, e as 

propostas e iniciativas legislativas existentes. 31 Saliente-se que a alteração 

 
29 Consultar Branqueamento de capitais e prova indiciária, de José Santos Cabral, Revista Julgar 
Online, Março de 2020. 
30 O que se passa neste momento com o processo BES é paradigmático da inadequação deste 
processo patente nas dificuldades de obtenção de uma tradução da acusação decorridos que são 
cinco meses sobre a prolação desta. Neste fase processual preliminar assistimos já ao desfilar de 
um catálogo de diligências dilatórias que vão desde a pretensão da concessão de anos para 
estudar o processo e poder deduzir o pedido de instrução até ao pedido de tradução de todo o 
processo, passando pela mudança de moradas para evitar a notificação da acusação.  
31 Segundo o jornal Público de 15 de Dezembro de 2019, a Lei de Financiamento dos Partidos, 
aprovada em Janeiro de 2018 com os votos favoráveis de dois terços da Assembleia da República, 
permitiu a prescrição de multas aplicadas aos partidos no valor de centenas de milhares de 
euros, além de multas de igual ordem cujo pagamento seria exigido a responsáveis partidários. 
De acordo com aquele jornal, as coimas que ficaram por pagar relativamente às contas anuais do 
ano de 2009 situam-se entre os 110 mil e os 4,245 milhões de euros, que são os valores de acordo 
com a moldura penal prevista para as irregularidades em questão. 
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legislativa constante de orçamento suplementar de 2020 veio a alterar o 

artigo 47 da Lei de Organização e Funcionamento do Tribunal de Contas 

isentando de visto prévio “g) Os contratos e demais instrumentos jurídicos 

que tenham por objeto a prestação de serviços de elaboração e revisão de 

projeto, fiscalização de obra, empreitada ou concessão destinada à promoção, 

reabilitação e aquisição de imóveis para habitação acessível ou pública ou o 

alojamento estudantil”. 

 

2 – A valorização das instâncias de controle, inteiramente de aplaudir, 

colide com a circunstância de se ter extinto o único instrumento que existia a 

nível de controle autárquico, como foi o IGAL (substituído pela Inspecção 

das Finanças). 

A corrupção e o urbanismo são dois fenómenos que estão interligados 

e a gestão deste constitui uma das principais fontes do primeiro, 

nomeadamente através das alterações dos planos directores municipais32. 

Igualmente é certo que, segundo o Conselho de Prevenção da 

Corrupção, as autarquias constituem uma grande percentagem da corrupção 

 
32 Recordando documento apresentado pela Transparência e Integridade em 2 de Março de 2012, 
em Lisboa: “A revisão em curso dos Planos Diretores Municipais não promove uma real discussão 
pública. A informação é apresentada aos cidadãos em documentos técnicos com centenas de 
páginas, em linguagem hermética e impercetível. A discussão é corporativa e em circuito fechado. 
Os processos de revisão dos PDM culminam frequentemente na valorização dos terrenos daqueles 
que estão no poder ou têm capacidade de influência, quando não de nomeação, sobre os atores 
políticos. Na maior parte das autarquias, o licenciamento não é feito em função do planeamento 
aprovado, mas sim de forma lenta, ambígua e discricionária – por via duma legislação caótica, 
duma burocracia crónica e de regimes de delegação de competências nem sempre claros. Conflitos 
de interesses: os maiores escritórios de advogados do país elaboram grande parte da legislação 
com relevância económica, explorando depois falhas dessa mesma legislação em benefício dos seus 
clientes privados. A fiscalização é, na maioria dos caos, inexistente ou ineficaz. A Inspeção-Geral 
da Administração Local é inoperante e a Justiça parece não querer funcionar”. 
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– 48% (num total de 288). A maioria é proveniente de câmaras municipais 

(223), seguidos de juntas de freguesia (56) e de empresas municipais (nove)33. 

 

3 – Não se ignora a importância das denominadas Agências Anti-

Corrupção. A existência de uma entidade vocacionada para a repressão deste 

crime específico, dotada de meios adequados e de necessária autonomia, 

congregando os melhores investigadores, peritos e magistrados, constituiu 

um elemento fundamental no desenvolvimento e transparência de países e 

no seu desenvolvimento económico e social. 

Em termos de direito comparado casos como Hong Kong, Singapura, 

ou, mais recentemente, de vários países de Leste, consubstanciam um 

exemplo da importância destas Agências, desde que devidamente 

implementadas. 

Não é esse o modelo que se desenha na Estratégia Nacional, mas sim 

uma instituição cuja actuação se cinge ao domínio da prevenção, impondo-

se, então, a sua articulação com entidades com competências parcialmente 

coincidentes como o Conselho de Prevenção da Corrupção34. 

  

4 – Uma outra perplexidade surge com invocada necessidade de 

transparência na contratação pública, propósito digno dos maiores 

encómios. Porém, tal propósito colide com a proposta de alteração ao Código 

dos Contratos Públicos pendente na Assembleia da República. 

 
33 Confrontar Má Despesa Pública nas Autarquias, de Bárbara Rosa e Rui Oliveira Marques, 
Aletheia Editores, 2013, e Manual de Crimes Urbanísticos, de Luís F. Rodrigues, Editorial Guerra 
e Paz, 2011. 
34 Confrontar Anti Corruption Authorities – https://www.acauthorities.org/ e Anti-corruption 
agencies, U4 Anti-Corruption Resource Centre – https://www.u4.no/topics/anti-corruption-
institutions. 

https://www.acauthorities.org/
https://www.u4.no/topics/anti-corruption-institutions
https://www.u4.no/topics/anti-corruption-institutions
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 A mesma, conforme foi anunciado pelo Governo, visa simplificar, 

desburocratizar e flexibilizar os procedimentos de contratação pública. As 

medidas ali consagradas visam alargar a intervenção e capacidade dos 

decisores públicos e autorizá-los a optar, em vários domínios, por processos 

de ajuste directo e de consulta prévia e, consequentemente, escolherem 

livremente as empresas que vão executar a obra. 

O exemplo histórico dos anos 90 não consagra um bom precedente e 

os fundos europeus, que se avizinham, vão constituir uma enorme 

fascinação, e um poderoso impulso, para repetir práticas e de “contactos 

secretos”, de “concursos feitos à medida” ou de diligências análogas com 

relevância criminal35. 

 

5 – Um outro aspecto cuja relevância se afigura relevante numa 

perspectiva de transparência da Administração Pública é o recrutamento de 

quadros intermédios e superiores da Administração Pública.  

 
35 A proposta de Lei de Lei nº41/XIV/1ª apresentada pelo Governo mereceu no parecer do 
Tribunal de Contas a consideração de que “:1) Por um lado, rompe com linhas de evolução 
legislativa desde 2008, em particular reveladas na revisão aprovada peio Decreto-Lei n.° 111/-
B/2017, v.g. sobre as garantias de imparcialidade, transparência, igualdade, não discriminação, 
efectiva concorrência e ponderação de custo benefício em sede de contratação pública; (2) Por 
outro, algumas das propostas de aliteração, chocar com orientações preconizadas em anúncios 
contemporâneos de politicas públicas, nomeadamente as constantes da "Estratégia Nacional de 
Combate a Corrupção 2020-2024”, recentemente colocada em discussão pública, e a importância 
da prevenção como vector essencial nesse domínio, dal que nesse instrumento, depois de se 
destacar que a contratação publica é uma das áreas em que se justificam aliterações ao quadro 
legai, no sentido de tornar os procedimentos mais transparentes e assim reduzir os contextos 
facilitadores da corrupção urna das prioridades apresentadas seja a adopção de aliterações 
legislativas com esse desiderato e numa linha de continuidade com reformas anteriores. Devido às 
reservas suscitadas pela proposta e em sede de generalidade a proposta de substituição do 
procedimento do concurso público por um outro (em que cinco entidades são convidadas a 
apresentar propostas e depois há uma delas que é escolhida e aceite) só pode acontecer para 
contratos de valor até 750 mil euros.Foi criada uma comissão independente para acompanhar a 
contratação pública no âmbito dos contratos a realizar com os fundo europeus que começam a 
chegar a Portugal no próximo ano. Por outro lado passa a ser obrigatório que os contratos 
públicos que não estejam sujeitos a visto prévio prévio sejam enviados ao Tribunal de Contas num 
prazo de 30 dias após a sua concretização”. 
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Entrecruzam-se aqui concursos públicos, que demoram mais do que 

um ano a ser decididos ou pedidos; nomeações em regime de substituição 

que se prolongam no tempo; candidatos que vencem os concursos depois de 

estarem há anos, ou meses, a exercer o cargo para o qual concorreram e 

várias transferências directas dos gabinetes do Governo para cargos de chefia 

na Administração Pública36-37-38. 

 

V. 

Não se concorda com: 

1 – Amplitude dos acordos negociados de sentença. 

Aquele que constitui um dos principais, senão o principal, eixo das 

propostas constantes da Estratégia centra-se nos acordos negociados de 

sentença, que são justificados como “uma alteração ao Código de Processo 

Penal no sentido de prever a possibilidade de celebração de um acordo sobre a 

pena aplicável, na fase de julgamento, assente na confissão livre e sem reservas 

 
36 Regime de nomeação em substituição-Nos termos disposto no artigo 27º, nº 1, do estatuto do 
pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado, 
aprovado pela Lei nº 2/2004, de 15 de Janeiro, e como também se previa nos anteriores estatutos 
(artigo 21º da Lei nº 49/99, de 22 de Junho, e artigo 8º do Decreto-Lei nº 323/89, de 26 de Setembro), 
os cargos dirigentes podem ser exercidos em regime de substituição nos casos de ausência ou 
impedimento do respectivo titular ou por vacatura do lugar;2ª-Em tal situação, e em conformidade 
com o disposto no nº 6 do artigo 27º da Lei nº 2/2004, e como igualmente se estabelecia nos demais 
preceitos legais citados na conclusão anterior, o substituto tem direito à totalidade das 
remunerações e demais abonos e regalias correspondentes, em abstracto, ao cargo ocupado em 
regime de substituição e não à remuneração que o substituído concretamente auferisse por, 
nomeadamente, se encontrar já integrado em determinado escalão da sua categoria, ou mercê da 
titularidade, conferida por lei, de um específico estatuto remuneratório. 
37 Segundo o Observador de 6 de Maio de 2020 – https://observador.pt/opiniao/o-ps-e-o-estado-
aos-amigos-tudo-aos-outros-a-lei/, nos últimos 145 concursos conduzidos pela Comissão de 
Recrutamento e Selecção para a Administração Pública (CRESAP) o PS dominou pelo menos 118. 
38 Jornal Observador de 3 de Outubro de 2019: “Há dirigentes a exercer durante meses ou anos 
sem concurso. Outros vencem o concurso, mas depois de já estarem no cargo. Como o regime de 
substituição beneficia os candidatos escolhidos pelo Governo” – 
https://observador.pt/especiais/dirigentes-do-estado-das-nomeacoes-sem-concurso-aos-
concursos-que-confirmam-nomeacoes-ja-feitas/.  

https://observador.pt/opiniao/o-ps-e-o-estado-aos-amigos-tudo-aos-outros-a-lei/
https://observador.pt/opiniao/o-ps-e-o-estado-aos-amigos-tudo-aos-outros-a-lei/
https://observador.pt/especiais/dirigentes-do-estado-das-nomeacoes-sem-concurso-aos-concursos-que-confirmam-nomeacoes-ja-feitas/
https://observador.pt/especiais/dirigentes-do-estado-das-nomeacoes-sem-concurso-aos-concursos-que-confirmam-nomeacoes-ja-feitas/
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dos factos imputados ao arguido, independentemente da natureza ou da 

gravidade do crime imputado, constitui uma opção que devemos acompanhar”. 

Relativamente à inovação proposta permitimo-nos referir que, 

posteriormente ao Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 10 de Abril de 

2013, nenhum elemento foi aduzido que invalidasse os argumentos nele 

constantes sendo certo que, por maior que seja o apreço pelas palavras do 

Professor Figueiredo Dias; pela excelência dos juristas alemães ou pela valia 

das directivas de algumas Procuradorias Distritais do Ministério Público, não 

serão tais circunstâncias que irão transformar uma ideia, porventura válida, 

em letra de lei. 

Assumido tal ponto prévio estamos em crer que uma precisão que se 

impõe à partida é determinar se aquilo com que se pretende é dotar o 

sistema judicial de um instrumento que imprima uma maior celeridade, 

enfrentando o avolumar da carga processual ou antes se pretende introduzir, 

de forma subliminar, uma forma de colaboração premiada. Na verdade, ou 

falamos de possibilidade de um acordo nascido de uma auto-confissão ou a 

génese deste mesmo acordo reside na hétero-confissão com a imputação a 

terceiros de responsabilidade criminal39. 

Ultrapassada essa primeira questão ficam por definir questões 

relevantes que passam pela determinação do momento em relação ao qual o 

 
39 Essencialmente o que está em causa na abordagem do direito premial é a colaboração ou 
delação premiada que existirá sempre que um arguido informa sobre factos penalmente 
relevantes que têm aptidão para fundamentar a responsabilidade penal de terceiro. A 
colaboração assumirá assim o duplo significado de auto e de hetero incriminação: o 
colaborador, em princípio, confessará factos com relevo criminal de que ele próprio tenha sido 
agente pois que através dos mesmos obteve conhecimento de factos de terceiro e, mediante a 
expectativa dum prémio em termos da sua menor responsabilização criminal, delatará terceiros 
que com ele hajam comparticipado em tais factos ou que hajam tido participação em outros 
factos que com esses tenham conexão. As contrapartidas legais que poderão advir para o mesmo 
arguido podem ser múltiplas incidindo a maior parte das vezes na redução ou a isenção das 
penas aplicáveis aos crimes que lhe sejam imputados, a aplicação de um regime de execução de 
pena mais favorável ou a dispensa de procedimento criminal.  
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acordo se pode concretizar, isto é, se o mesmo é admissível no inquérito ou 

se deve ser aferido unicamente na fase de julgamento.  

Paralelamente, questionamo-nos sobre qual o papel que se pretende 

atribuir ao juiz: será uma intervenção meramente homologatória, reportada 

à verificação dos pressupostos formais, ou deverá o mesmo assumir um papel 

activo na obtenção do acordo40? 

 Importa, ainda, ter presente o regime de impedimentos a que deverá 

ficar sujeito o mesmo juiz caso o acordo não seja obtido41.  

Genericamente diremos, ainda, que nos causa alguma perplexidade o 

apelo tão veemente a uma figura que consubstancia um corte com princípios 

que desde sempre nortearam o nosso direito processual penal sem que 

primeiro se extraíssem todas as potencialidades de diversificação processual, 

como é o caso da suspensão provisória do processo ou do processo 

sumaríssimo. 

O que definitivamente não é admissível é que, a pretexto da 

necessidade de celeridade, e das exigências de eficiência, se estenda um 

instrumento vocacionado para a pequena e média criminalidade, ou seja, 

para crimes punidos com pena até cinco anos, a todos os crimes, qualquer 

que seja a sua gravidade e natureza, tal como se consigna na Estratégia.  

 
40 Em última análise os denominados acordos negociados de sentença podem emergir de duas 
configurações totalmente distintas no que concerne ao papel do juiz. Na Alemanha, cabe ao Juiz 
presidente e à defesa o papel mais activo na negociação do acordo e o seu fundamento encontra-
se na simplificação e de aceleração do processo. No celebrado pattegiamento italiano a 
negociação efectua-se entre o Ministério Público e o acusado, celebrando um acordo que 
sujeitam à apreciação do Juiz nas fases preliminares ou de Julgamento. A intervenção deste 
situa-se num plano formal, ou de mero controle, examinando a adequação da qualificação e a 
razoabilidade da medida da pena proposta. O instituto aplica-se em casos cuja pena concreta 
não exceda os cinco anos de prisão com exclusão de determinado tipo de crimes. 
41 Igualmente importa elucidar de qual a situação dos comparticipantes, quando apenas alguns 
confessarem? Por outro lado, será admissível o Acordo se forem imputados vários crimes em 
concurso que podem englobar, ou não, crimes puníveis com penas cujo limite máximo seja 
superior a cinco anos? 
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Não vislumbramos que tal mutação coperniquiana do nosso processo 

penal seja facilmente compreendido pelo cidadão comum42. 

  

2 – A neutralização dos mega processos 

Argumenta-se que “importa alterar o artigo 30.º do Código de Processo 

Penal, estabelecendo expressamente a possibilidade de cessar a conexão 

quando esta puder levar ou tenha levado ao não cumprimento dos prazos de 

duração máxima da instrução a denominada Estratégia aponta para a redução 

do número de mega processos”. 

 Tal objectivo da Estratégia surge na sequência da “cruzada” 

empreendida contra os grandes processos, ou mega processos, que surgiu 

nos últimos anos no mundo judiciário43. A mesma será mais compreensível 

quando oriunda de quem tem um interesse estratégico em que a visão 

parcelar dos factos oculte uma perspectiva global, e holística, dos mesmos. 

Porém, pressupondo o bom cumprimento das regras de conexão, a 

existência de mega processos é inevitável perante uma mega criminalidade 

em que a complexidade, e gravidade dos casos, são um lugar comum. 

Os processos complexos existem em todos os países e a forma de os 

enfrentar não é o caminho fácil de “partir em fatias” aquilo que é uma 

realidade única, mas dotar o sistema de instrumentos eficazes. 

 
42 O acordo dirigido a uma fixação antecipada não pode colidir com o princípio da 
jurisdicionalidade, bem como o princípio da culpa. A determinação da medida concreta da pena 
do juiz compete ao juiz, e não ao Ministério Público, e deve obedecer ao disposto no art. 59.º do 
Código Penal, consagrando a culpabilidade como factor relevante para a fixação do quantum da 
pena. Na sequência das palavras de Figueiredo Dias, "um acordo sobre a medida concreta da pena 
não pode ser considerado admissível, pois que tal significaria uma violação do princípio da culpa e 
aproximaria de novo o acordo da troca, negócio ou barganha. Ao tribunal, e só a ele, pertence 
ponderar todas as circunstâncias do caso que relevam para a culpa e a prevenção e, em função 
delas, encontrar o exacto quantum de pena – Acordos sobre a sentença em Processo Penal, pág. 51. 
43 “Monstros ingeríveis”, como foram apelidados na Comissão Parlamentar de Assuntos 
Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, em 10 de Março de 2012. 
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Fundamentalmente o que existe é uma criminalidade do século XXI e 

Tribunais do início do século XX onde está ausente a especialização em áreas 

mais complexas ou inexiste a dotação de assessores, e peritos, que 

acompanhem a tarefa do tribunal.  

A gestão processual continua a ser um terreno praticamente 

desconhecido em muitos dos nossos tribunais. 

A separação de processos, apreciando separadamente factos em que 

deveriam ser julgados em conjunto, mas que se articulam e conexionam, irá 

produzir um efeito em cadeia a partir do momento em que se inicie o 

primeiro julgamento44. 

Como afirma a organização Transparência e Integridade “Os 

chamados “megaprocessos” são aqueles que demonstram efectivamente reais 

os contornos, relações e abrangência dos fenómenos criminais, entre os quais 

a corrupção e a criminalidade conexa. Logo, a separação de processos para 

evitar os megaprocessos, essencialmente nos crimes de corrupção, pode 

resultar no bloqueio de respostas, tanto aos circuitos das vantagens 

eventualmente recebidas, como à génese da concordância entre corruptores e 

corrompidos. Isto é, as vantagens de determinada acção ou conduta, podem 

estar tão desfasadas no tempo ou nos níveis de intervenientes, que parcelar 

processos pode diluir o nexo causal entre estes e ferir o nexo causal, já tão 

difícil neste tipo de investigação”. 

 Não se desconhece o tempo excessivo que demoram determinados 

processos e fases processuais como o inquérito; a instrução e o julgamento. 

Tais demoras são, em grande parte imputáveis a factores exógenos ao 

 
44 Os processos relacionados com o Fundo Social Europeu ou como o fax de Macau (em que 
separando-se os processos se condenou o corruptor e se se absolveu o corrompido) são um mero 
exemplo das consequências de uma inadvertida imposição legal de desconexão processual. 
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processo e outras à própria gestão processual e não será a alteração das 

regras processuais no sentido proposto que irá alterar tal circunstância. 

Existem mega processos porquanto existe mega criminalidade. 

 

3 – A proposta relativa ao agendamento processual e à coordenação de 

datas é utópica em julgamentos mais complexos com um número elevado de 

intervenientes. 

A necessidade de compatibilizar agendas irá provocar hiatos, e 

interrupções, em julgamentos que pela sua importância deveriam ser, tanto 

quanto possível, contínuos, sem quaisquer pausas que não as decorrentes da 

lei.  

A ser considerada em letra de lei a proposta irá ser mais um factor de 

demora, quando não de invocação de patologias processuais. 

 

5 – Como adiante se indicará não se concorda com a minimização da 

figura de dispensa de pena. 

 

6 – A proposta apresentada aponta no sentido do termo da Lei n.º 

34/87 igualmente não merece aplauso.  

Argumenta-se que “considerando a génese e razão de ser da Lei dos 

Crimes da Responsabilidade de Titulares de Cargos Políticos e a necessidade de 

afastar dúvidas jurídicas suscitadas pela alteração de 2010, se deve retirar os 

“titulares de altos cargos públicos” da Lei n.º 34/872”. 

O diploma em causa tem uma carga simbólica intensa e visa um bem 

jurídico concreto que se situa na especial responsabilidade em que se 

encontram aqueles que têm por função a gestão da “res pública”. Não se 

vislumbra porque motivo, num momento particularmente impressivo em 
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termos de fortes indícios de actos ilícitos praticados por governantes, se 

entende por adequado abandonar o sinal de uma especial responsabilidade 

que sobre os mesmos recai. 

 

VI. 

Direito Premial45 

Relativamente às propostas relativas ao denominado direito premial 

importa precisar que no nosso direito penal são diversos os afloramentos do 

mesmo. 

Assim, na perspectiva de uma colaboração do agente do crime na 

actividade probatória, está prevista a atenuação especial da pena nos crimes 

de branqueamento de capitais, artigo 368.º-A, e corrupção passiva, artigos 

nos 373.º e 374.º-B do Código Penal. Igualmente estão previstas atenuações 

ou isenções da pena em legislação extravagante, a propósito de certas formas 

ou tipos de criminalidade. A Lei n.º 36/94, de 29 de Setembro, relativa ao 

Combate à Corrupção e Criminalidade Económica e Financeira prevê 

algumas medidas de valorização penal da colaboração do arguido. No âmbito 

do tráfico de estupefacientes, o artigo 31.º da Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de 

Janeiro, prevê também a possibilidade de atenuação ou dispensa da pena 

quando agente auxilie concretamente na recolha de investigação criminal-de 

provas decisivas para a identificação ou a captura de outros responsáveis.  

Refira-se, ainda, que, no que respeita ao terrorismo, a Lei n.º 52/2003, 

de 22 de Agosto – Lei de Combate ao Terrorismo – foi prevista a atenuação 

especial da pena quando “o agente abandonar voluntariamente a sua 

actividade, afastar ou fizer diminuir consideravelmente o perigo por ela 

 
45 Consultar O direito premial e o seu contexto, de José Santos Cabral, Revista Julgar Online, 
Fevereiro de 2020. 
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provocado ou auxiliar concretamente na recolha das provas decisivas para a 

identificação ou a captura de outros responsáveis”, artigos 2.º, 3.º e 4.º da Lei.  

Existe uma diferença essencial entre este tipo de benefícios, cuja 

genética assenta na colaboração, e os previstos nos artigos 71.º e 72.º do 

Código Penal, cuja fonte é a figura do arrependido, assente na auto-

confissão, e que consubstanciam normas genéricas, aplicáveis a todos os 

tipos de crimes. 

A valoração das declarações de arguido “colaborador” só poderá ter 

lugar após a prestação das mesmas em audiência de julgamento com sujeição 

ao princípio do contraditório, valoradas em função da sua contribuição para 

a descoberta da verdade material no decurso do processo e nas diversas fases 

que o mesmo comporta. A avaliação do carácter decisivo das provas 

indicadas pelo “colaborador” deverá ser feita através de um juízo de prognose 

póstuma o que se traduz na circunstância de o tribunal avaliar da relevância 

do contributo do arguido na fase de investigação, tendo em vista a sua 

eficácia para a descoberta de outros agentes do crime. 

Entendemos que, actualmente, as normas supra convocadas que, por 

facilidade de comunicação, englobaremos no conceito genérico de direito 

premial, têm uma reduzida utilidade prática. Efectivamente, criaram-se 

mecanismos para premiar uma colaboração do arguido, mas os mesmos têm 

pouco efeito útil. 

 Tal sucede porquanto se retiraram garantias ao arguido que pretenda 

colaborar com a justiça. Contrariamente ao que sucede no Brasil ou nos 

Estados Unidos, não existe um acordo prévio entre o Ministério Público e o 

arguido que defina os termos da pretendida, e outorgada, colaboração, os 

seus objectivos e os seus limites. O arguido colaborador é solicitado para 

auxiliar concretamente na obtenção, ou produção de provas, decisivas para a 
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identificação; captura de outros responsáveis ou para a descoberta da 

verdade material, sem que exista uma contrapartida certa e concretizada, ou 

meramente previsível, em relação à sua situação processual e ao benefício 

decorrente da pretendida colaboração.  

No direito penal português o arguido-colaborador é colocado numa 

situação de incerteza que o leva, na maior parte das vezes, a não assumir os 

riscos duma colaboração activa em troca do nada que lhe é oferecido. Em 

última análise é uma questão de ponderação económica em termos custo-

benefício. 

Entendemos que a construção dum direito premial com um mínimo 

de eficácia passa, necessariamente, pelo reconhecimento efectivo do papel 

do arguido na colaboração que presta. 

Adquiridos tais pressupostos importa avaliar a bondade das propostas 

constantes da estratégia nacional contra corrupção. 

As mesmas consubstanciam-se em dois eixos essenciais: 

–No que concerne à dispensa de pena, e nos termos do documento 

apresentado, refere-se que “a mesma pressupõe sempre que o crime 

seja denunciado em todos os seus contornos antes da instauração do 

procedimento criminal, eliminando-se a possibilidade de dispensa de 

pena associada à mera omissão da prática do ato mercadejado; 

verificados, pelo juiz de julgamento, os pressupostos de que depende, 

deve tornar-se obrigatória a dispensa de pena, eliminando-se a previsão 

de um “prazo máximo de 30 dias após a prática do ato” como seu 

pressuposto; Deve estabelecer-se um regime diferenciado para a 

corrupção para ato ou omissão ilícitos: nas hipóteses de corrupção para 

ato ou omissão ilícitos, a dispensa de pena só deve ser admissível se o 

ato ou omissão contrários aos deveres do cargo não tiverem ainda sido 
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praticados; nas restantes hipóteses, pode haver dispensa de pena mesmo 

que o ato ou omissão não contrários aos deveres do cargo tenham sido 

praticados ou tenha havido recebimento ou oferta indevidos de 

vantagem. 

Deve ficar expressamente excluída a aplicação do arquivamento em 

caso de dispensa da pena nos termos do artigo 280.º do Código de 

Processo Penal, por se entender que é o julgamento a fase adequada 

para a aplicação do instituto, relativamente a este tipo de crimes”. 

O segundo item foca a suspensão provisória do processo que, no 

entender da proposta, “deve alargar-se a aplicação do instituto aos crimes de 

corrupção passiva e recebimento e oferta indevidos de vantagem, tornando-se 

admissível a sua utilização na fase de instrução”. 

Subjacente a esta opção está a ideia de que “não se pode excluir a 

hipótese de o corrompido decidir retractar-se, com as mesmas consequências, 

no plano politico-criminal, já reconhecidas relativamente ao corruptor activo. 

A incorporação do recebimento ou oferta indevidos de vantagem inscreve-se 

numa lógica de igualização de tratamento relativamente à corrupção, 

considerando a similitude dos dois tipos legais.” 

Relativamente a tais propostas causa perplexidade a falta de audácia 

que as mesmas consubstanciam. Na verdade, assumida a importância que 

assume a colaboração do arguido que contribui decisivamente para 

descoberta da verdade, fornecendo elementos relevantes, quando não 

essenciais, para apuramento da sua responsabilidade e de terceiros, e 

conhecida, ainda, a irrelevância que assumem os afloramentos de direito 

premial existentes actualmente no nosso ordenamento jurídico, admira 

como é que se propõe algo que, com pouca diferença, é o repetir do mesmo. 
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Efectivamente, a dispensa de pena é um instrumento de grande 

relevância e não pode ficar reduzido na sua eficácia à denúncia do crime 

antes da instauração do procedimento criminal. 

Reduzir a possibilidade de colaboração ao momento antecedente à 

instauração do procedimento criminal pouco, ou nenhum, significado tem. 

Só perante a espada de Dâmocles que representa a possibilidade de ser 

responsabilizado criminalmente é que o arguido estará na disposição de 

sopesar a possibilidade de uma colaboração  

Assim, em nosso entender, deverá ser dispensado da pena quem 

denuncie o crime antes da instauração do procedimento criminal ou quem 

tiver contribuído de forma decisiva para a descoberta da verdade até ao 

encerramento do inquérito (artigos 374.º-B, n.º 1, do Código Penal e 19.º-A, 

n.º 1, da Lei n.º 34/87, de 16 de Julho, e artigo 280.º do Código de Processo 

Penal). 

Questão distinta é determinar se, na dispensa de pena aplicada nestes 

moldes, deve ficar expressamente excluída a aplicação do arquivamento nos 

termos do artigo 280.º do Código de Processo Penal. Aqui não vislumbramos 

porque motivo se deverá criar uma excepção ao regime geral. 

Concorda-se com a extensão do instituto de suspensão provisória do 

processo ao corruptor e, assim, na sua aplicação ao crime de corrupção, o 

Ministério Público, com a concordância do juiz de instrução, poderá 

suspender provisoriamente o processo, mediante a imposição ao arguido de 

injunções e regras de conduta, se o arguido denunciar o crime ou contribuir 

decisivamente para a descoberta da verdade; 

Por igual forma deverá ser objecto de atenuação especial da pena o 

arguido que, até ao encerramento da audiência em primeira instância, 
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confessar o crime e contribuir de forma decisiva na obtenção de provas 

decisivas para a sua responsabilização e a de outros comparticipantes 

Para além do exposto o reconhecimento da importância da 

colaboração só poderá ter respaldo numa admissão formal de tal importância 

pelo Ministério Público que, ao encerrar o inquérito, e em face da valoração 

da prova que foi produzida na sequência da prestação do arguido 

colaborador, reclamará para este um estatuto processual próprio que 

conduzirá à atenuação especial, ou dispensa da pena, face às normas de 

direito premial que se encontram contempladas no direito substantivo 

(podendo inclusive estender tal reclamação à forma de execução da pena).Na 

verdade, a valoração da colaboração só poderá ser feita pelo detentor da 

acção penal o qual tem a capacidade para, globalmente, equacionar o 

contributo do arguido colaborador. 

O reclamar de tal estatuto de colaborador arguido deverá ser objecto 

de promoção expressa ali se aduzindo a respectiva fundamentação. 

Em sede de audiência de julgamento o arguido, que ali confirmará o 

seu contributo, será objecto da concessão de tal estatuto com as inerentes 

consequências a nível da pena aplicável e/ou da sua execução. 

Caso entenda que não se verificam os pressupostos da concessão do 

estatuto processual de colaborador, com as consequências reclamadas a nível 

de atenuação, competirá ao juiz do julgamento justificar a sua divergência 

em relação ao proposto pelo Ministério Público. 

 

VII. 

No seguimento da presente proposta permitimo-nos adiantar algumas 

considerações em termos de possíveis alterações legais, ou de modificação da 
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prática judiciária, com eventual relevância em termos de eficiência ou e 

celeridade: 

 

1 – Um primeiro ponto sobre o qual importa reflectir refere-se ao 

sistema de recursos actualmente vigente. Efectivamente, a versão inicial do 

actual Código de Processo Penal era dotada de lógica e racionalidade: das 

decisões do tribunal singular recorria-se em termos de direito e de facto para 

o Tribunal da Relação e das decisões do tribunal colectivo recorria-se em 

termos de direito para o Supremo Tribunal de Justiça46. 

As sucessivas alterações do sistema de recursos, cada uma pautada por 

uma lógica própria, ausente de perspectiva global, conduziram a um sistema 

incoerente em que é o próprio tribunal recorrido que determina a 

recorribilidade da decisão proferida, o que é consequência da aferição da 

recorribilidade em termos da pena concreta aplicada e não da pena abstracta 

aplicável47.  

A ampliação da possibilidade de recurso das decisões do tribunal 

colectivo para o Tribunal da Relação em termos de matéria de facto 

provocou um aumento exponencial de exigência em termos de aumento de 

quadros de Magistrados que, estamos certos, não teve correspondência nos 

resultados obtidos. E, se é certo que a alteração da matéria de facto das 

decisões do tribunal colectivo se apresenta como residual, igualmente é certo 

que a necessidade de aumento de quadros nos tribunais superiores provocou 

 
46 O artigo 410.º do Código de Processo Penal constituía uma válvula de escape do sistema 
permitindo a apreciação dos vícios da decisão nomeadamente a incongruência em termos de 
matéria de facto. 
47 Artigo 400.º, n.º 1, alínea f), do CPP não são recorríveis os acórdãos condenatórios proferidos, 
em recurso, pelas relações, que confirmem decisão de 1.ª instância e apliquem pena de prisão 
não superior a 8 anos. 



Breves notas sobre a Estratégia Nacional contra a Corrupção 
 

José António Henriques dos Santos Cabral 

 

 Online, janeiro de 2021 | 29 

uma emigração para estes dos juízes mais experientes na primeira instância 

com as inevitáveis consequências. 

O aparecimento dos denominados grandes processos, ou mega 

processos, julgados em tribunal colectivo, quando não em tribunal de júri, 

suscita a atenção para a tarefa ciclópica que constitui a repetição no tribunal 

de recurso de grande parte, quando não da quase totalidade, do julgamento 

da matéria de facto operado em sede de primeira instância. 

 O actual regime de recursos, nomeadamente no que toca à 

impugnação da matéria de facto da decisão do tribunal colectivo, não é 

eficaz e, como se referiu, bem mais adequada e coerente era a visão inicial do 

Código de Processo Penal. 

 

2 – Consideramos que será de equacionar a possibilidade de alteração 

do regime de subida dos recursos dirigidos ao Tribunal Constitucional, 

nomeadamente no que toca ao efeito48. 

 

 
48 Reportando-nos às palavras de Jorge dos Reis Bravo- OBEGEF – Observatório de Economia e 
Gestão de Fraude-Para um modelo de segurança e controlo da criminalidade económico-
financeira – https://obegef.pt/wordpress/wp-content/uploads/2013/01/wp018.pdf, “No que toca 
ao sistema de controlo judiciário da criminalidade económico financeira, cremos que o quadro é 
muito decepcionante: processos e “megaprocessos” arrastando-se em ritmos lentíssimos, de 
acordo com expedientes processuais legalmente consentidos – recursos, arguições de nulidades e 
aclarações, reclamações, recursos para o Tribunal Constitucional –, que fazem retardar a decisão 
final e definitiva, muitas vezes tão distanciada da data dos factos que perde qualquer eficácia 
dissuasora (quando a pretenda ter) e virtualmente desajustada à realidade actual dos próprios 
envolvidos; procedimentos ruinosos, do ponto de vista do cálculo financeiro, pelo extraordinário 
dispêndio de meios na própria investigação, nos actos de logísticos de apoio e de secretaria, na 
realização de diligências e seu adiamento ou desdobramento, culminando em resultados 
surpreendentes”. Acrescentaremos um breve exemplo como hipótese de trabalho em relação a 
um grande processo de natureza económico financeira (v.g., BES): processo iniciado em 2014 e 
objecto de acusação em 2020 + 2 anos de instrução + 1 ano de recurso do despacho de pronúncia 
+ 4 anos de julgamento + 2 anos de julgamento do recurso no tribunal da Relação + 1 ano de 
recurso no Supremo Tribunal de Justiça + 1 ano no Tribunal Constitucional, ou seja, termo do 
processo numa perspectiva benévola, no ano de 2031 (dezassete anos sobre o seu início). 
Recorde-se que a audiência de o julgamento do processo BPN demorou cinco anos. 

https://obegef.pt/wordpress/wp-content/uploads/2013/01/wp018.pdf
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3 – O julgamento de crimes relacionados com a área da criminalidade 

económica e financeira implica o apetrechamento com conhecimentos 

específicos que só poderão ser adquiridos através da especialização. Tal 

capacitação, que hoje já encontramos em núcleos da Magistratura do 

Ministério Público, necessita de ser implementada a nível da Magistratura 

Judicial. 

Directamente relacionada com tal especialização encontramos a 

necessidade de criação de jurisdições especializadas49. 

 

4 – A instrução deve ter por fim apenas a comprovação judicial da 

decisão de acusar e não pode servir para outra finalidade que não esta que a 

lei lhe determina. Designadamente, não deverá ser utilizada para repetir o 

que na investigação já se consumou; para a realizar de novo, ou como refere 

um autor para “permitir a adopção de uma estratégia prática de defesa 

consistente em considerar a instrução, mais não seja, como um ensaio geral de 

defesa, com futuros ganhos na sua maturação e aperfeiçoamento …”50. 

Actualmente a fase da instrução consiste, na quase totalidade dos 

casos, na repetição quase integral das diligências que tiveram lugar em sede 

inquérito, consubstanciando um pré-julgamento, o que, manifestamente, 

não é o seu objectivo. 

 
49 Conf. Tribunaux anti-corruption spécialisés: Une cartographie comparative, Sofie Arjon 
Schütte, Matthew C. Stephenson (2017), Bergen, Chr. Michelsen Institute (U4 Issue 2017:1), Anti-
Corruption Resource Centre – https://www.cmi.no/publications/6222-tribunaux-anti-
corruption-specialises. 
50 Raul Soares da Veiga, «O Juiz de Instrução e a Tutela dos Direitos Fundamentais», apud 
Jornadas de Direito Processual Penal e Direitos Fundamentais, coord. Maria Fernanda Palma, 
Almedina, 2004. 

https://www.cmi.no/publications/6222-tribunaux-anti-corruption-specialises
https://www.cmi.no/publications/6222-tribunaux-anti-corruption-specialises
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Na esteira do pensamento de Figueiredo Dias pensamos que chegou o 

momento de terminar com esta fase processual, exceptuando a possibilidade 

de comprovação de decisão de arquivamento51.  

 

5 – Sistema de nulidades e proibições de prova 

Causa perplexidade a forma como, muitas vezes, à afirmação da 

existência de uma nulidade ou de uma proibição de prova se segue, de forma 

sequencial e reflexa, a confirmação do caracter absoluto daquela proibição, 

ou nulidade, e a consequente invalidação sem restrições da prova alcançada 

e produzida. 

No conflito entre valores igualmente merecedores de tutela 

constitucional, como é o caso das liberdades ou da garantia individual e o 

interesse da comunidade num processo penal justo e eficaz, importa uma 

ponderação das valorações conflituantes e, necessariamente a aferição da 

proporcionalidade entre a intensidade do vicio e as suas consequências o 

que, em muitas situações, conduzirá a um princípio do aproveitamento do 

actos processuais52. 

 

 
51 Refere o mesmo Mestre que “Continuo todavia a prever o dia em que a instrução será eliminada 
como fase processual autónoma; (…). Uma tal eliminação será consequência, por uma parte, de o 
modelo preconizado pelo CPP para esta fase — como simples comprovação por um juiz de 
instrução da decisão do MP de deduzir acusação ou de arquivar o inquérito — não ter podido ser 
até hoje cumprido pela praxis; antes ter sido frequentemente desvirtuado em direcção a um 
simulacro de julgamento, antecipado e provisório, inadmissível à luz dos princípios gerais e de um 
mínimo de eficiência, jurídica e socialmente exigível, do processo penal. Distorção que persistiu 
mesmo depois que a revisão de 1998 tentou, timidamente embora, atalhar a esta perversão. E sem 
que possa prever-se com fundamento, como também opinou Nuno Brandão, que as alterações 
agora introduzidas façam esperar que a situação se modifique.» Em «Sobre a Revisão de 2007 do 
Código de Processo Penal Português», Revista Portuguesa de Ciência Criminal, ano 18, n.ºs. 2 e 3, 
Abril-Setembro 2008. 
52 Elucidativo sobre o exposto é o acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 15-09-2011. 
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6 – Importa rever o regime de prescrição das contraordenações 

aplicadas pelas entidades reguladoras. 

Entendemos por adequado aumentar o prazo da prescrição de oito 

para dez anos e a redução do número de testemunhas, bem como a 

necessidade de reprodução de prova no julgamento da impugnação judicial53. 

 

7 – Estamos em crer da importância da consagração no processo penal 

de um regime análogo ao do regime de revista excepcional do código de 

processo civil – artigo 672.º – quando esteja em causa uma questão cuja 

apreciação, pela sua relevância jurídica, seja claramente necessária para uma 

melhor aplicação do direito. 

 

8 – Importa que o Conselho Superior da Magistratura tenha presente a 

destrinça entre o valor fundamental da independência do Juiz, que é 

intocável, e regras de gestão normal como a obrigação de cumprimento de 

prazos ou o inaceitável e artificial prolongamento de diligências 

processuais54. 

 

9 – Inexiste na presente proposta qualquer pronuncia sobre o crime de 

enriquecimento ilícito, sendo certo que esta é uma área em que importa dar 

cumprimento ao disposto no artigo 20 da Convenção das Nações Unidas 

Contra a Corrupção, cujo art. 20.º recomenda aos Estados membros que, 

“Sem prejuízo da sua Constituição e dos princípios fundamentais do seu 

 
53 Em 4 de Abril de 2014, em 13 processos contraordenacionais analisados pelo Jornal i, cinco 
prescreveram e três correm o risco de prescrever. No total, Estado arrisca-se a perder 86 
milhões. 
54 Notícia do Jornal Público de 28 de Dezembro de 2018, “Operação Marquês-Caso Sócrates: 
instrução será feita num máximo de cinco tardes por mês. O arranque está previsto para o final de 
Janeiro e já há diligências marcadas até Maio”. 
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sistema jurídico, cada Estado Parte deverá considerar a adopção de medidas 

legislativas e de outras que se revelem necessárias para classificar como 

infracção penal, quando praticado intencionalmente, o enriquecimento ilícito, 

isto é o aumento significativo do património de um agente público para o qual 

ele não consegue apresentar uma justificação razoável face ao seu rendimento 

legítimo”. 

Este é um tema que, desde há vários anos, causa divisões em termos 

doutrinais que, estamos em crer, poderão ser ultrapassadas através da 

construção de um tipo criminal que, visando proteger como bem jurídico a 

imparcialidade, e transparência, do exercício de determinados cargos, 

nomeadamente os abrangidos pela Lei n.º 52/2019, se revele como uma acção 

típica do agente. 

Como tal se poderá configurar a obrigação de actuar daquele que, 

exercendo aquelas funções, e tendo o dever de declarar, não noticie, como é 

seu dever, uma posterior aquisição de património55-56. 

Terminando como se começou estamos em crer que o combate à 

corrupção, e criminalidade conexa, só será vencido quando a sociedade civil 

do nosso País tenha consciência da sua importância e exigir respostas que 

tardam. 

 

(Coimbra, 7 de Dezembro de 2020) 

 
55 Neste sentido a proposta da Associação Sindical dos Juízes Portugueses constante do parecer 
sobre o documento em análise 
56 Um dos mais precisos comentários relativos à pronúncia do Tribunal Constitucional 
Português foi produzido por Isidoro Blanco Cordero, El delito de enriquecimiento ilícito desde la 
perspectiva europea. Sobre su inconstitucionalidad declarada por el Tribunal Constitucional 
portuguésm Revue Electronique de l’AIDP, 2013 – http://hdl.handle.net/10045/42235.  

http://hdl.handle.net/10045/42235

