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INTRODUÇÃO 

A Subcomissão Permanente de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável analisou e emitiu parecer, no dia 27 de maio de 2021, na sequência do solicitado 

por Sua Excelência o Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, 

sobre a Audição n.º 65/XII-AR – Proposta de Lei n.º 90/XIV (GOV) – “Altera o Código Penal, o 

Código de Processo Penal e leis conexas, implementando medidas previstas na Estratégia 

Nacional Anticorrupção”. 

 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO  

A Proposta de Lei em apreciação, oriundo da Assembleia da República, enquadra-se no disposto 

no n.º 2 do artigo 229.º, da Constituição da República Portuguesa, no n.º 1 do artigo 116.º e 

artigo 118.º, ambos do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores – Lei 

n.º 2/2009, de 12 de janeiro e na Lei n.º 40/96, de 31 de agosto. 

 

Considerando a matéria da presente iniciativa, constata-se que a competência para emitir 

parecer é da Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 

nos termos do artigo 2.º da Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

n.º 1/2021/A, de 6 de janeiro.  

 

APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE  

A Proposta de Lei em análise, visa, conforme plasmado no seu artigo 1.º, proceder à: 

a) Sétima alteração à Lei n.º 34/87, de 16 de julho, alterada pelas Leis n.ºs 108/2001, de 28 

de novembro, 30/2008, de 10 de julho, 41/2010, de 3 de setembro, 4/2011, de 16 de 

fevereiro, 4/2013, de 14 de janeiro, e 30/2015, de 22 de abril, que estabelece os crimes 

de responsabilidade dos titulares de cargos políticos; 
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b) Quinta alteração à Lei n.º 36/94, de 29 de setembro, alterada pelo Decreto-Lei n.º 295-

A/90, de 21 de setembro, e pelas Leis n.ºs 90/99, de 10 de julho, 101/2001, de 25 de 

agosto, 5/2002, de 11 de janeiro, e 32/2010, de 2 de setembro, que estabelece medidas 

de combate à corrupção e criminalidade económica e financeira; 

c) Terceira alteração à Lei n.º 50/2007, de 31 de agosto, alterada pelas Leis n.ºs 30/2015, de 

22 de abril, e 13/2017, de 2 de maio, que estabelece um novo regime de responsabilidade 

penal por comportamentos suscetíveis de afetar a verdade, a lealdade e a correção da 

competição e do seu resultado na atividade desportiva; 

d) Terceira alteração à Lei n.º 20/2008, de 21 de abril, alterada pelas Leis n.ºs 30/2015, de 

22 de abril, e 58/2020, de 31 de agosto, que cria o novo regime penal de corrupção no 

comércio internacional e no sector privado, dando cumprimento à Decisão Quadro n.º 

2003/568/JAI, do Conselho, de 22 de julho; 

e) Quinquagésima terceira alteração ao Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, 

de 23 de setembro; 

f) Trigésima nona alteração ao Código das Sociedades Comerciais, aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 262/86, de 2 de setembro; 

g) Trigésima oitava alteração ao Código de Processo Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

78/87, de 17 de fevereiro. 

Em sede de exposição de motivos, o proponente (Governo da República) fundamente que “O 

programa do XXII Governo Constitucional prevê como um dos seus objetivos fundamentais o 

combate à corrupção, a fim de tornar a ação do Estado mais transparente e justa e de promover 

a igualdade de tratamento entre os cidadãos e o crescimento económico. Considerando a 

importância deste objetivo, a 21 de fevereiro de 2020, foi constituída uma comissão para a 

definição de uma estratégia nacional anticorrupção, que auscultou, nesse âmbito, a Ordem dos 

Advogados, a Ordem dos Notários, a Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, a 

Associação Transparência e Integridade, o Fórum Penal e o Observatório de Economia e Gestão 

da Fraude, e apresentou uma proposta de estratégia que foi revista e aprovada em Conselho de 

Ministros e posteriormente submetida a consulta pública até 20 de outubro de 2020. 

Durante esse período, foram recebidos vários contributos e foi organizada, pelo Ministério da 

Justiça, uma conferência sobre aqueles que considerou serem os principais temas suscitados no 

âmbito da consulta pública: a prevenção da corrupção e os programas de cumprimento 
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normativo; a dispensa de pena; os acordos sobre a pena aplicável; e a criminalização do 

enriquecimento ilícito. 

Em 18 de março de 2021, o Governo aprovou a versão final da Estratégia Nacional Anticorrupção 

2020-2024 (Estratégia). 

A Estratégia, perspetivando com o mesmo grau de importância e necessidade a prevenção, a 

deteção e a repressão da corrupção, erige sete prioridades: i) melhorar o conhecimento, a 

formação e as práticas institucionais em matéria de transparência e integridade; ii) prevenir e 

detetar os riscos de corrupção na ação pública; iii) comprometer o setor privado na prevenção, 

deteção e repressão da corrupção; iv) reforçar a articulação entre instituições públicas e 

privadas; v) garantir uma aplicação mais eficaz e uniforme dos mecanismos legais em matéria 

de repressão da corrupção, melhorar o tempo de resposta do sistema judicial e assegurar a 

adequação e efetividade da punição; vi) produzir e divulgar periodicamente informação fiável 

sobre o fenómeno da corrupção; e vii) cooperar no plano internacional no combate à corrupção. 

A génese da presente iniciativa legislativa é, por conseguinte, a Estratégia, e o seu objetivo é o 

de concretizar algumas das propostas aí apresentadas, essencialmente no que se refere à 

garantia de uma aplicação mais eficaz e uniforme dos mecanismos legais em matéria de 

repressão da corrupção, à melhoria do tempo de resposta do sistema judicial e à adequação e 

efetividade da punição. 

No que toca à matéria de prescrição do procedimento criminal, verificando-se que, em alguns 

casos, a alínea a) do n.º 1 do artigo 118.º do Código Penal contempla apenas as modalidades do 

crime previstas neste Código, deixando incoerentemente de fora aquelas previstas em legislação 

especial, a presente Proposta de Lei, com o intuito de assegurar a harmonia e coerência do 

sistema de repressão, estende o prazo de 15 anos de prescrição do procedimento criminal 

também aos crimes previstos no artigo 20.º, no n.º 1 do artigo 23.º e nos artigos 26.º e 27.º da 

Lei n.º 34/87, de 16 de julho (peculato, participação económica em negócio, abuso de poderes 

e violação de segredo), nos artigos 10.º-A e 12.º da Lei n.º 50/2007, de 31 de agosto (oferta ou 

recebimento indevido de vantagem), nos artigos 36.º e 37.º do Código de Justiça Militar 

(corrupção passiva para a prática de ato ilícito e corrupção ativa) e no artigo 299.º do Código 

Penal, quando a finalidade ou atividade da associação criminosa seja dirigida à prática de um ou 

mais crimes relativamente aos quais se prevê excecionalmente um prazo de 15 anos. Por razões 

de coerência, estende-se igualmente o prazo de 15 anos de prescrição ao crime de prevaricação 

previsto no artigo 11.º da Lei n.º 34/87, de 16 de julho. 
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Com o mesmo objetivo de tornar harmónico o tecido legislativo, são acrescentados, na Lei n.º 

36/94, de 29 de setembro, ao elenco de crimes relativamente aos quais compete ao Ministério 

Público e à Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, realizar, 

sem prejuízo da competência de outras autoridades, ações de prevenção, os crimes de 

recebimento ou oferta indevidos de vantagem, inexistentes no catálogo criminal à data em que 

aquela lei foi aprovada. 

Por outro lado, a complexidade da criminalidade económico-financeira, as dificuldades 

inerentes à sua investigação, a necessidade de recorrer a meios de investigação mais eficazes e 

as suas consequências na vida dos cidadãos, nas finanças do Estado e na economia, justificam 

que o Estado, enquanto legislador, dispense ou atenue a pena do arguido que denuncie o crime 

ou colabore ativamente para a descoberta da verdade, ou admita a suspensão provisória do 

processo quanto ao crime de corrupção ativa. 

A concessão de um tratamento penal menos severo – nomeadamente com a atenuação especial 

da pena, com a dispensa de pena ou com a suspensão provisória do processo – tem já inscrição 

em institutos vigentes na ordem jurídica nacional, incluindo quanto ao crime de corrupção. 

Há, porém, razões para introduzir alterações ao direito vigente, que têm em conta a necessidade 

de garantir uma aplicação mais eficaz e uniforme do denominado «direito premial» em matéria 

de corrupção, superando entraves injustificados à aplicação do respetivo regime jurídico, assim 

como certas incorreções que vêm sendo apontadas pela doutrina. Em primeiro lugar, considera-

se que os regimes de dispensa e atenuação especial da pena, em matéria de corrupção de 

funcionários – artigo 374.º-B do Código Penal –, de corrupção de titulares de cargos políticos ou 

altos cargos públicos – artigo 19.º-A da Lei n.º 34/87, de 16 de julho –, de corrupção de agentes 

desportivos – artigo 13.º da Lei n.º 50/2007, de 31 de agosto –, e de corrupção no comércio 

internacional e no setor privado – artigo 5.º da Lei n.º 20/2008, de 21 de abril – devem tornar-

se uniformes. 

Assim, relativamente a todos os mencionados crimes de corrupção, o regime da dispensa de 

pena deixa de ser aplicado com a mera omissão da prática do ato mercadejado, exigindo-se 

sempre a colaboração do agente do crime, a qual deixa também de estar restringida pelo “prazo 

máximo de 30 dias após a prática do ato”. 

Prevê-se um regime diferente 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 contrário aos deveres do cargo não tiver ainda sido praticado; nas restantes hipóteses, 
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pode haver dispensa de pena mesmo que o ato ou omissão não contrário aos deveres do cargo 

tenha sido praticado ou tenha havido recebimento ou oferta indevidos de vantagem. 

Caso o agente denuncie o crime em todos os seus contornos antes da instauração do 

procedimento criminal, a dispensa torna-se obrigatória, havendo sempre intervenção de juiz, de 

instrução ou de julgamento, na verificação dos seus pressupostos. Se o agente colaborar 

decisivamente para a descoberta da verdade durante a fase de inquérito ou instrução, mesmo 

que não tenha denunciado o crime antes da instauração do procedimento criminal, a dispensa 

de pena pode ter lugar caso se verifiquem os pressupostos das alíneas a), b), e c) do n.º 1 do 

artigo 74.º do Código Penal. 

Se tais pressupostos estiverem verificados, mesmo nos casos em que a dispensa de pena é 

obrigatória, pode haver lugar ao arquivamento em caso de dispensa de pena, conforme previsto 

no artigo 280.º do Código de Processo Penal; de contrário, é em julgamento que o arguido deve 

ser dispensado de pena. 

A dispensa de pena passa igualmente a abranger os crimes que, não sendo cometidos contra 

bens eminentemente pessoais, sejam efeito dos crimes de recebimento ou oferta indevidos de 

vantagem ou de corrupção, ou que se tenham destinado a continuar ou a ocultar estes crimes 

ou as vantagens dos mesmos provenientes, desde que o agente os tenha denunciado ou tenha 

contribuído decisivamente para a sua descoberta. 

A decisão judicial que decrete em julgamento a dispensa de pena é uma sentença condenatória, 

de acordo com o n.º 3 do artigo 375.º do Código de Processo Penal, pelo que não ficam 

prejudicados o regime da perda alargada de bens (artigo 12.º da Lei n.º 5/2002, de 11 de 

janeiro), a possibilidade de aplicar penas acessórias ou os efeitos da pena.  

A pena é especialmente atenuada se os arguidos colaborarem ativamente na descoberta da 

verdade até ao encerramento da audiência de julgamento em primeira instância, contribuindo 

de forma relevante para a prova da sua responsabilidade ou para a prova da responsabilidade 

de outros. 

Neste contexto, é ainda proposta a alteração do artigo 283.º do Código de Processo Penal, no 

sentido de estatuir que a acusação deduzida pelo Ministério Público deverá conter, sob pena de 

nulidade, as circunstâncias relevantes para a atenuação especial da pena que deve ser aplicada 

ao arguido ou para a dispensa da pena em que este deve ser condenado. 
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Relativamente ao instituto da suspensão provisória do processo, a presente proposta de lei 

prevê, no artigo 9.º da Lei n.º 36/94, de 29 de setembro, o alargamento da sua aplicação ao 

crime de oferta indevida de vantagem e torna admissível o seu uso na fase de instrução. A 

incorporação da oferta indevida de vantagem inscreve-se numa lógica de igualdade de 

tratamento relativamente à corrupção ativa, considerando a similitude destes tipos legais. 

Por outro lado, deixa-se claro que é oponível à arguida que seja pessoa coletiva ou entidade 

equiparada a injunção de adotar ou implementar programas de cumprimento normativo 

adequados a prevenir a prática de crimes de recebimento ou oferta indevidos de vantagem ou 

de corrupção. 

A Estratégia recomenda igualmente a revisão do conceito de funcionário constante do artigo 

386.º do Código Penal, considerando a evolução verificada ao nível do setor público empresarial, 

da justiça militar e do conceito de titular de alto cargo público, e para melhor cumprimento das 

exigências decorrentes do princípio da legalidade criminal. 

Neste contexto, propõe-se alterar o artigo 386.º do Código Penal, consagrando como conceito 

base de funcionário o de empregado público civil, isto é, aquele que tenha um vínculo de 

emprego público, por tempo indeterminado ou a termo. Em essência, atualiza-se as noções do 

Código Penal de funcionário civil e de agente administrativo. 

Inclui-se também no conceito de funcionário o militar. Justifica-se este acrescento pelo facto de, 

no atual Código de Justiça Militar, se preverem apenas crimes de natureza estritamente militar. 

A referência ao desempenho de cargos públicos por virtude de vínculo especial visa abranger, 

essencialmente, os titulares de altos cargos públicos não integrados no setor empresarial. 

É certo que a classificação destes titulares de altos cargos públicos como funcionários poderia 

fundar-se em outras normas já hoje previstas no artigo 386.º do Código Penal. No entanto, 

considera-se justificável a sua previsão autónoma, nomeadamente em face das molduras penais 

agravadas no que respeita aos crimes de recebimento indevido de vantagem e de corrupção, 

mas também às obrigações declarativas constantes da Lei n.º 52/2019, de 31 de julho. 

Os titulares de altos cargos públicos integrados no setor empresarial serão considerados 

funcionários nos termos das normas aplicáveis à qualificação como funcionários daqueles que 

exercem funções em entidades empresariais. 

Identifica-se também enquanto funcionários o notário, o tradutor, o intérprete e o técnico que 

auxilie o tribunal em inspeção judicial, podendo estas classificações importar, nomeadamente, 
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ao nível dos crimes de recebimento e oferta indevidos de vantagem e corrupção, mas também 

dos crimes de falsificação ou contrafação de documento e abuso de poder. 

Ao nível das entidades de utilidade pública, propõe-se rever o artigo 386.º no sentido de deixar 

claro que só são funcionários aqueles que desempenhem ou participem no desempenho de 

função pública administrativa em pessoa coletiva de utilidade pública, não bastando assim o 

mero exercício de funções. 

Reconhece-se outrossim de modo expresso a condição de funcionário àqueles que 

desempenhem ou participem no desempenho de funções públicas em associação pública. 

Com vista a tornar as penas aplicáveis aos crimes de corrupção e crimes conexos mais efetivas, 

propõe-se alterar o regime da pena acessória de proibição do exercício de função previsto no 

artigo 66.º do Código Penal. 

Em primeiro lugar, estendendo o período máximo de duração da pena acessória de cinco para 

10 anos. 

Em segundo lugar, admitindo que tal pena acessória seja aplicada também a gerentes e 

administradores de sociedade que adote qualquer um dos tipos previstos no Código das 

Sociedades Comerciais (isto é, de qualquer sociedade, comercial ou não, que adote o tipo de 

sociedade em nome coletivo, de sociedade por quotas, de sociedade anónima, de sociedade em 

comandita simples ou de sociedade em comandita por ações) que cometam um crime de 

recebimento ou oferta indevidos de vantagem ou de corrupção, previstos no Código Penal ou 

em legislação avulsa. 

Em terceiro lugar, admitindo que a pena acessória de proibição do exercício de funções possa 

ser aplicada aos agentes dos crimes de recebimento ou oferta indevidos de vantagem ou de 

corrupção cuja pena tenha sido dispensada. 

Em quarto lugar, consagrando esta pena acessória na Lei n.º 34/87, de 16 de julho. Esta pena 

acessória não prejudica os efeitos das penas já legalmente previstos para o Presidente da 

República e para os membros dos órgãos autárquicos. 

A presente proposta de lei colmata ainda uma omissão consistente na não previsão de 

responsabilidade de pessoas coletivas e entidades equiparadas pela prática dos crimes de oferta 

indevida de vantagem e de corrupção ativa face a titulares de cargos políticos, previstos na Lei 

n.º 34/87, de 16 de julho. 
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Versa-se outrossim sobre o regime geral das penas aplicáveis a pessoas coletivas e entidades 

equiparadas, constante dos artigos 90.º-A e seguintes do Código Penal. 

As soluções propostas, mantendo o elenco de penas principais, acessórias e de substituição 

presentemente previstas, clarificam alguns aspetos da sua aplicação, e permitem atribuir 

relevância aos programas de cumprimento normativo, promovendo o compromisso do setor 

privado na prevenção, deteção e repressão da corrupção. 

Assim, propõe-se que a adoção e implementação, antes da prática do crime, de programa de 

cumprimento normativo adequado a prevenir a prática do crime ou de crimes da mesma espécie 

seja causa de atenuação especial da pena aplicável à pessoa coletiva ou entidade equiparada. 

A adoção e implementação desses programas depois da prática do crime e até à audiência de 

julgamento deve ser considerada na determinação da medida concreta dos dias de multa. 

De outra banda, explicita-se o critério de aplicação de penas acessórias e a possibilidade de este 

tipo de penas ser aplicado juntamente com uma pena de substituição, nomeadamente nos casos 

em que a pessoa coletiva ou entidade equiparada não adotou ou não implementou um 

programa de cumprimento normativo. Explicita-se também o critério de escolha das penas de 

substituição, apontando a relevância dos programas de cumprimento normativo. 

Ao nível da pena de substituição de vigilância judiciária, prevê-se que a pessoa coletiva ou 

entidade equiparada possa ser acompanhada por um representante judicial, pelo prazo de um 

a cinco anos, de modo a que este controle a adoção ou implementação de programa de 

cumprimento normativo adequado a prevenir a prática do crime cometido e de crimes da 

mesma espécie. 

É admissível que o tribunal condene a pessoa coletiva ou entidade equiparada em pena de 

vigilância judiciária, do mesmo passo que ordena a adoção e implementação de programa de 

cumprimento normativo adequado a prevenir a prática dos referidos crimes, atendendo à 

natureza acessória da pena de injunção judiciária. 

A pena de injunção judiciária deve ser cumulável com as penas acessórias de proibição de 

celebrar contratos e de privação do direito a subsídios, subvenções ou incentivos, atenta a sua 

relevância preventivo-especial. Nota-se que, por força do n.º 2 do artigo 11.ºdo Código Penal, a 

pessoa coletiva ou entidade equiparada é responsável pela prática do crime de violação de 

imposições, proibições ou interdições, previsto no artigo 353.º do mesmo diploma, pelo que 

está acautelada a reação ao incumprimento da injunção. 
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O uso dos vocábulos «adoção» e «implementação» visa deixar claro que não basta conceber um 

programa, havendo que aplicá-lo na prática. 

Considerando a génese e razão de ser da Lei n.º 34/87, de 16 de julho – explicitada no n.º 3 do 

artigo 117.ºda Constituição da República Portuguesa, segundo o qual «a lei determina os crimes 

de responsabilidade dos titulares dos cargos políticos, bem como as sanções aplicáveis e os 

respetivos efeitos» – e a necessidade de afastar dúvidas jurídicas suscitadas pela alteração de 

2010 que aí incluiu os «titulares de altos cargos públicos», transfere-se a referência a estes 

daquela lei para o Código Penal. 

Esta alteração não afeta as molduras penais agravadas já aplicáveis aos funcionários titulares de 

altos cargos públicos. 

É ainda alterado o artigo 23.º desta lei, respeitante ao crime de participação económica em 

negócio, consonando-o com o crime homónimo do Código Penal. 

Assim, quanto ao seu n.º 1, é subtraído o segmento que prevê a cumulação de pena de prisão 

com pena de multa, equiparando esta redação à redação do n.º 1 do artigo 377.º do Código 

Penal. 

A moldura penal prevista no n.º 2 do artigo 23.º é também alterada, tornando-se esta 

equivalente à prevista no n.º 2 do artigo 377.ºdo Código Penal. 

A Estratégia contém igualmente um conjunto de propostas visando a promoção da resolução 

célere e eficiente dos processos-crime. 

Neste contexto, e em primeiro lugar, propõe-se alterar as regras relativas à conexão e separação 

dos processos, previstas nos artigos 24.º, 30.º e 264.º do Código de Processo Penal. 

Deixando-se claro que cabe apenas ao Ministério Público, na fase de inquérito, decidir sobre a 

conexão ou separação de processos, admite-se como fundamento para a não conexão de 

processos a previsão, pelo Ministério Público ou pelo tribunal, de que tal conexão implicará a 

ultrapassagem dos respetivos prazos de inquérito ou da instrução. A decisão de não ordenar a 

conexão dos processos com este fundamento é da livre resolução da autoridade judiciária 

competente. 

Paralelamente, prevê-se como motivos para ordenar a separação de processos as circunstâncias 

de a conexão afetar gravemente e de forma desproporcionada a posição de qualquer arguido, 

a par da já prevista separação caso haja na mesma um interesse ponderoso e atendível de 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
 
 
 
 

 
______________________________________________________________________________________________ 

CAPADS|11 

qualquer um deles ou de a conexão ter sido causa de ultrapassagem dos prazos de inquérito ou 

de instrução, conforme os casos. 

Propõe-se também suprimir o vocábulo «grave» da alínea b) do n.º 1 do artigo 30.º do Código 

de Processo Penal. 

Conquanto não resulte da Estratégia, propõe-se intervir ao nível da prova testemunhal, 

propondo que cada sujeito ou interveniente processual não possa indicar mais do que cinco 

testemunhas por facto. 

Este limite não prejudica o limite total de 20 testemunhas, já constante da lei, nem impede que 

sobre cada facto deponham mais de cinco testemunhas, bastando para o efeito que cada sujeito 

ou interveniente processual indique testemunhas diferentes. 

Tal como já acontecia quanto ao limite total de 20 testemunhas, este limite também poderá ser 

ultrapassado, nos termos previstos no Código de Processo Penal. 

Deixa-se claro para evitar possíveis litígios, que a circunstância de uma testemunha depor sobre 

facto por referência ao qual não foi indicada não impede o tribunal de valorar tal depoimento. 

Julga-se igualmente útil à celeridade e eficiência processuais a consagração expressa da 

possibilidade de o tribunal, se entender conveniente, realizar uma sessão ou audiência prévias, 

em fase de instrução ou julgamento, respetivamente. 

Esta sessão ou audiência terá como objetivo facilitar o agendamento dos atos de instrução e do 

debate instrutório ou da audiência de julgamento, cuja realização contínua, crê-se, sairá 

favorecida. 

De modo a que a audiência prévia facilite verdadeiramente o agendamento da audiência de 

julgamento, deve permitir-se que o tribunal conheça de antemão os meios de prova indicados 

por todos os sujeitos e intervenientes processuais. 

Assim, propõe-se inverter a regra presentemente estabelecida de fixar a data da audiência de 

julgamento antes da receção da contestação. 

Ainda no domínio da celeridade e eficiência processuais, propõe-se a consagração no Código de 

Processo Penal da possibilidade de formar acordo sobre a pena aplicável. 

O tribunal, o Ministério Público e o arguido, obrigatoriamente assistido por defensor, poderão 

acordar, após audição do assistente e antes do início da audiência de julgamento, o limite 

máximo da pena aplicável, bem como o da pena acessória eventualmente aplicável. 
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Este acordo tem como pressuposto a confissão livre, integral e sem reservas dos factos 

imputados ao arguido. 

Havendo coarguidos e não sendo possível obter a confissão livre, sem reservas e coerente de 

todos eles, pode ainda assim formar-se acordo com algum ou alguns dos coarguidos. 

Neste caso, é também pressuposto do acordo que o arguido renove a confissão em audiência 

de julgamento, para que esta, sujeita a contraditório, possa ser valorada enquanto meio de 

prova, nos termos do n.º 4 do artigo 345.ºdo Código de Processo Penal. 

Esta situação não impede que o arguido que tenha celebrado acordo beneficie da discussão da 

causa quanto aos comparticipantes. 

O acordo não abrange nem prejudica a perda de bens, ainda que alargada. 

Na falta de acordo, a confissão não pode ser utilizada como prova. 

A audiência prévia pode ser um momento adequado para a celebração do acordo sobre a pena 

aplicável, não se pretendendo, contudo, fazer desta audiência o único momento admissível para 

o efeito. Se o acordo não for celebrado em sede de audiência prévia, devem ser, todavia, 

observadas as regras de documentação aplicáveis aos acordos celebrados nesta audiência. 

Paralelamente, cumpre sublinhar que a participação de juiz em negociação frustrada não é 

sempre considerada como causa de impedimento para intervenção desse juiz em audiência de 

julgamento. 

Com efeito, entende-se que nem todas as negociações frustradas têm a virtualidade de tornar 

ou demonstrar um juiz parcial, salientando-se que as exigências de fundamentação das 

sentenças e acórdãos penais, implicando a indicação e exame crítico das provas, bem como o 

direito ao recurso, também acautelam e refreiam possíveis petições de princípio e vícios de 

raciocínio, que podem decorrer, já hoje, do mero facto de o juiz de julgamento ter acesso 

irrestrito aos autos, conhecendo de antemão todos os elementos de prova coligidos durante o 

inquérito e a instrução. 

A consagração da participação de juiz em qualquer negociação malograda como impedimento 

desvirtuaria, outrossim, um dos objetivos da figura dos acordos sobre a pena aplicável, que 

passa por tornar a fase de julgamento mais célere e eficiente. 
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Deste modo, consagra-se como impedimento apenas o caso em que a frustração do acordo 

ocorre posteriormente à confissão dos factos pelo arguido, documentada nos termos previstos 

no proposto n.º 11 do artigo 312.º. 

Estas figuras, crê-se, acautelam de forma adequada e proporcional eventuais riscos de 

parcialidade, sem estabelecer desnecessários e automáticos entraves ao processo. 

Com vista, igualmente, ao reforço da eficiência e celeridade em fase de julgamento, admite se 

que as sentenças por crime ou crimes puníveis com pena de prisão cujo limite máximo não seja 

superior a cinco anos possam redigir-se de modo semelhante ao previsto para as sentenças 

escritas em processo sumário. 

A Estratégia chama a atenção, no tocante ao Código das Sociedades Comerciais, para «a 

relevância direta [em matéria de corrupção das] disposições penais que [o] integram […], 

nomeadamente as que se referem aos crimes de aquisição ilícita de quotas ou ações (artigo 

510.º) e de informações falsas (artigo 519.º), os quais são punidos, porém, com penas 

manifestamente irrisórias». 

É ainda negativamente salientada nesta Estratégia a ausência de incriminação da «escrituração 

fraudulenta, de grande relevância instrumental em matéria de criminalidade económico 

financeira». 

Esta é, por conseguinte, uma boa oportunidade para rever as normas penais do Código das 

Sociedades Comerciais, corrigindo alguns dos seus erros e desarmonias sistemáticas, bem como 

revendo as respetivas molduras sancionatórias. 

Importa notar que estas normas se mantiveram praticamente inalteradas desde a sua entrada 

em vigor, apesar das profusas alterações às restantes normas do Código das Sociedades 

Comerciais a que estão ligadas, gerando-se incongruências entre elas. 

É neste contexto que se propõe alterar os artigos 511.º, 512.º e 513.º, adaptando-os às 

presentes competências do gerente e administrador da sociedade em matéria de amortização 

de quotas ou ações, e reverter a revogação tácita a que foi sujeito o artigo 523.º, por alteração 

ocorrida no artigo 35.º, todos daquele Código. 

No que toca às molduras penais, e como notado na Estratégia, as mesmas são hoje insuficientes 

face às exigências de política criminal. De facto, a comunidade já não se mostra tolerante aos 

atos ilícitos e de má gestão ocorridos em contexto societário, considerando as suas potenciais 

repercussões sociais e económicas. 
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Na revisão proposta, mantém-se como padrão orientador a pena aplicável ao crime de 

infidelidade: prisão até três anos ou pena de multa. 

As penas estruturam-se em um, dois ou três anos de prisão, mantendo-se o juízo de gravidade 

das condutas formado pelo legislador originário. 

Em casos particulares, têm-se em conta as penas previstas em outros crimes do Código Penal, 

por se adequarem melhor aos crimes societários em causa: assim, refere-se a pena do crime de 

coação, previsto no artigo 154.º do Código Penal, à pena do crime de perturbação de assembleia 

social, previsto no artigo 516.º do Código das Sociedades Comerciais, referindo-se também a 

pena do crime de uso de documento de identificação ou de viagem alheio, previsto no artigo 

261.º do Código Penal, à pena do crime de participação fraudulenta em assembleia social, 

previsto no artigo 517.º do Código das Sociedades Comerciais. 

Propõe-se ainda eliminar a figura da multa complementar – tal como se faz para o artigo 23.º da 

Lei n.º 34/87, de 16 de julho – atentos os inconvenientes político-criminais que lhe estão 

associados, e que vêm justificando o seu paulatino desaparecimento. 

Paralelamente, propõe-se incriminar, através do novo artigo 519.º-A, a apresentação de contas 

adulteradas ou fraudulentas, colhendo inspiração na proposta de incriminação da Escrituração 

Fraudulenta constante do Projeto do Código das Sociedades Comerciais. 

Por fim, prevê-se modificar o artigo 527.º, por força da previsão das novas penas e com o 

propósito de diminuir ou atenuar incoerências existentes face às normas gerais de direito 

penal”. 

 

 

APRECIAÇÃO NA ESPECIALIDADE  

Da análise da especialidade importa referir que não foram apresentadas quaisquer propostas 

de alteração. 
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SÍNTESE DA POSIÇÃO DOS PARTIDOS  

O Grupo Parlamentar do PS emitiu parecer favorável à presente iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do PSD emitiu parecer de abstenção à presente iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do BE emitiu parecer de abstenção à presente iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do PPM não emitiu parecer à presente iniciativa. 

A Representação Parlamentar do PAN emitiu parecer favorável à presente iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do CDS-PP, com assento na Comissão, sem direito a voto, não emitiu 
parecer à presente iniciativa. 
 

Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 195.º do Regimento, a Comissão deu conhecimento 

da presente Proposta de Lei ao Grupo Parlamentar do CHEGA e à Representação Parlamentar 

do IL, já que os mesmos não integram esta Comissão, os quais não se pronunciaram. 

 

 

 

CONCLUSÕES E PARECER  

A Subcomissão Permanente de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável deliberou, por maioria, com os votos a favor do PS e PAN, e as abstenções do PSD 

e BE, dar parecer favorável ao Audição n.º 65/XII-AR – Proposta de Lei n.º 90/XIV (GOV) – 

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

previstas na Estratégia Nacional Anticorrupção”. 

 

Santa Cruz das Flores, 27 de maio de 2021. 

 

O Relator, 

 

 (José Gabriel Eduardo) 
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O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

 

 

A Presidente 
 

(Bárbara Torres Chaves) 


