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CORRUPÇÃO – DA REALIDADE DAS PRÁTICAS AO 

ENQUADRAMENTO LEGAL  

António João Maia 

 

Os elementos contantes neste documento encontram-se melhor 

explicitados no artigo Prevenir e reprimir a corrupção política em Portugal 

– evolução do quadro legal, que elaboramos em co-autoria com 

Hermenegíldo Borges e que está publicado no livro Corrupção política e 

os media: uma perspectiva comparada, editado em 2014 sob 

coordenação de Isabel Ferin Cunha e Estrela Serrano. 

 

1 - A dimensão do problema da corrupção 

Pela sua natureza, a corrupção e os crimes conexos apresentam uma 

dimensão considerável de cifras negras, ou seja de práticas que não 

chegam nunca ao conhecimento dos sistemas de controlo e repressão, 

designadamente das instituições do sistema de justiça. 

 

A dimensão real do problema da corrupção  

 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptado de Grilo (2005) e Maia (2008) 
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2 – Princípios constitucionais de legitimação do processo criminal 

O procedimento judicial, no âmbito do qual se esclarecem os crimes, 

designadamente de quem foram os seus autores, tem obrigatoriamente 

de obedecer a leis e normativos previamente definidos e concordantes 

com os princípios constitucionalmente assumidos pelo Estado e pela 

sociedade portuguesa. 

Os principais princípios constitucionais relativos ao procedimento criminal 

são os seguintes: 

Artigos constitucionais de suporte e delimitação do procedimento criminal 

Art.º 2º  
 

Estado de direito democrático 
A República Portuguesa é um Estado de direito democrático, baseado na 
soberania popular, no pluralismo de expressão e organização política 
democráticas, no respeito e na garantia de efectivação dos direitos e liberdades 
fundamentais e na separação e interdependência de poderes, visando a 
realização da democracia económica, social e cultural e o aprofundamento da 
democracia participativa. 

Art.º 3º Soberania e legalidade 
N. 3 - A validade das leis e dos demais actos do Estado, das regiões autónomas, 
do poder local e de quaisquer outras entidades públicas depende da sua 
conformidade com a Constituição. 

Art.º 9º Tarefas fundamentais do Estado 
São tarefas fundamentais do Estado:  
b) Garantir os direitos e liberdades fundamentais e o respeito pelos princípios do 
Estado de direito democrático. 

Art.º 20º Acesso ao direito e tutela jurisdicional efectiva 
N,º 3 – A lei define e assegura a adequada protecção do segredo de justiça;  
N.º 4 - Todos têm direito a que uma causa em que intervenham seja objecto de 
decisão em prazo razoável e mediante processo equitativo;  
N.º 5 - Para defesa dos direitos, liberdades e garantias pessoais, a lei assegura 
aos cidadãos procedimentos judiciais caracterizados pela celeridade e prioridade, 
de modo a obter tutela efectiva e em tempo útil contra ameaças ou violações 
desses direitos. 

Art.º 27º Direito à liberdade e à segurança 
N.º 1 – Todos têm direito à liberdade e à segurança;  
N.º2 – Ninguém pode ser total ou parcialmente privado da liberdade, a não ser em 
consequência de sentença judicial condenatória pela prática de ato punido por lei 
com pena de prisão ou de aplicação judicial de medida de segurança;  
N.º3 – Excetua-se deste princípio a privação da liberdade, pelo tempo e nas 
condições que a lei determinar, nos casos seguintes:  

a) Detenção em flagrante delito;  
b) Detenção ou prisão preventiva por fortes indícios de prática de crime doloso 

a que corresponda pena de prisão cujo limite máximo seja superior a três 
anos; 

Art.º 161º  Competência política e legislativa – da Assembleia da República 
Compete à Assembleia da República:  

c) Fazer leis sobre todas as matérias, salvo as reservadas pela Constituição 
ao Governo;  
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Art.º 165º Reserva relativa de competência legislativa – da Assembleia da República 
Nº 1 – É da exclusiva competência da Assembleia da República legislar sobre as 
seguintes matérias, salvo autorização ao Governo: 

c) Definição dos crimes, penas, medidas de segurança e respectivos 
pressupostos, bem como processo criminal; 

p) Organização e competência dos tribunais e do Ministério Público e estatuto 
dos respectivos magistrados, bem como das entidades não jurisdicionais 
de composição de conflitos; 

Art.º 29º 
 

Aplicação da lei criminal 
N.º1 – Ninguém pode ser sentenciado criminalmente senão em virtude de lei 
anterior que declare punível a ação ou a omissão, nem sofrer medida de 
segurança cujos pressupostos não estejam fixados em lei anterior; 
N.º2 – O disposto no número anterior não impede a punição, nos limites da lei 
interna, por ação ou omissão que no momento da sua prática seja considerada 
criminosa segundo os princípios gerais de direito internacional comummente 
reconhecidos;  
N.º3 – Não podem ser aplicadas penas ou medidas de segurança que não 
estejam expressamente cominadas em lei anterior;  
N.º4 – Ninguém pode sofrer pena ou medida de segurança mais graves do que as 
previstas no momento da correspondente conduta ou da verificação dos 
respetivos pressupostos, aplicando-se retroativamente as leis penais de conteúdo 
mais favorável ao arguido;  
N.º5 – Ninguém pode ser julgado mais do que uma vez pela prática do mesmo 
crime;  
N.º6 – Os cidadãos injustamente condenados têm direito, nas condições que a lei 
prescrever, à revisão da sentença e à indemnização pelos danos sofridos 

Art.º 31º Habeas corpus 
N.º1 – Haverá habeas corpus contra o abuso de poder, por virtude de prisão ou 
detenção ilegal, a requerer perante o tribunal competente; 
N.º2 – A providência de habeas corpus pode ser requerida pelo próprio ou por 
qualquer cidadão no gozo dos seus direitos políticos; 
N.º3 – O juiz decidirá no prazo de oito dias o pedido de habeas corpus em 
audiência contraditória. 

Art.º 30º Limites das penas e das medidas de segurança 
N.º1 – Não pode haver penas nem medidas de segurança privativas ou restritivas 
da liberdade com carácter perpétuo ou de duração ilimitada ou indefinida;  
N.º2 – Em caso de perigosidade baseada em grave anomalia psíquica, e na 
impossibilidade de terapêutica em meio aberto, poderão as medidas de segurança 
privativas ou restritivas da liberdade ser prorrogadas sucessivamente enquanto tal 
estado se mantiver, mas sempre mediante decisão judicial;  
N.º3 – A responsabilidade penal é insuscetível de transmissão;  
N.º4 – Nenhuma pena envolve como efeito necessário a perda de quaisquer 
direitos civis, profissionais ou políticos;  
N.º5 – Os condenados a quem sejam aplicadas pena ou medida de segurança 
privativas da liberdade mantêm a titularidade dos direitos fundamentais, salvas as 
limitações inerentes ao sentido da condenação e às exigências próprias da 
respetiva execução. 

Art.º 28º Prisão preventiva 
N.º1 – A detenção será submetida, no prazo máximo de quarenta e oito horas, a 
apreciação judicial, para restituição à liberdade ou imposição de medida de 
coação adequada, devendo o juiz conhecer das causas que a determinaram e 
comunicá-las ao detido, interrogá-lo e dar-lhe oportunidade de defesa;  
N.º 2 – A prisão preventiva tem natureza excecional, não sendo decretada nem 
mantida sempre que possa ser aplicada caução ou outra medida mais favorável 
prevista na lei;  
N.º 3 – A decisão judicial que ordene ou mantenha uma medida de privação da 
liberdade deve ser logo comunicada a parente ou pessoa da confiança do detido, 
por este indicados;  
N.º4 – A prisão preventiva está sujeita aos prazos estabelecidos na Lei. 
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Art.º 32º  Garantias de processo criminal 
N.º 1 – O processo criminal assegura todas as garantias de defesa, incluindo o 
recurso;  
N.º2 – Todo o arguido se presume inocente até ao trânsito em julgado da 
sentença de condenação, devendo ser julgado no mais curto prazo compatível 
com as garantias de defesa;  
N.º 3 – O arguido tem direito a escolher defensor e a ser por ele assistido em 
todos os actos do processo, especificando a lei os casos e as fases em que a 
assistência por advogado é obrigatória; 
N.º 4 – Toda a instrução é da competência de um juiz, o qual pode, nos termos da 
lei, delegar noutras entidades a prática dos actos instrutórios que se não prendam 
directamente com os direitos fundamentais;  
N.º 5 - O processo criminal tem estrutura acusatória, estando a audiência de 
julgamento e os actos instrutórios que a lei determinar subordinados ao princípio 
do contraditório;  
N.º 6 – A lei define os casos em que, assegurados os direitos de defesa, pode ser 
dispensada a presença do arguido ou acusado em actos processuais, incluindo a 
audiência de julgamento;  
N.º 7 – O ofendido tem o direito de intervir no processo, nos termos da lei;  
N.º 8 – São nulas todas as provas obtidas mediante tortura, coacção, ofensa da 
integridade física ou moral da pessoa, abusiva intromissão na vida privada, no 
domicílio, na correspondência ou nas telecomunicações;  
Nº 9 – Nenhuma causa pode ser subtraída ao tribunal cuja competência esteja 
fixada em lei anterior; n.º 10 – Nos processos de contra-ordenação, bem como em 
quaisquer processos sancionatórios, são assegurados ao arguido os direitos de 
audiência e defesa. 

Art.º 34º Inviolabilidade do domicilio e da correspondência 
N.º 1 – O domicílio e o sigilo da correspondência e dos outros meios de 
comunicação privada são invioláveis;  
N.º 2 – A entrada no domicílio dos cidadãos contra a sua vontade só pode ser 
ordenada pela autoridade judicial competente, nos casos e segundo as formas 
previstos na lei;  
N.º 3 – Ninguém pode entrar durante a noite no domicílio de qualquer pessoa sem 
o seu consentimento, salvo em situação de flagrante delito ou mediante 
autorização judicial em casos de criminalidade especialmente violenta ou 
altamente organizada, incluindo o terrorismo e o tráfico de pessoas, de armas e 
de estupefacientes, nos termos previstos na lei;  
N.º 4 - É proibida toda a ingerência das autoridades públicas na correspondência, 
nas telecomunicações e nos demais meios de comunicação, salvos os casos 
previstos na lei em matéria de processo criminal 

Art.º 202º Função jurisdicional 
N.º 1 - Os tribunais são os órgãos de soberania com competência para 
administrar a justiça em nome do povo;  
N.º 2 - Na administração da justiça incumbe aos tribunais assegurar a defesa dos 
direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos, reprimir a violação da 
legalidade democrática e dirimir os conflitos de interesses públicos e privados; n.º 
3 – No exercício das suas funções os tribunais têm direito à coadjuvação das 
outras autoridades;  
N.º 4 - A lei poderá institucionalizar instrumentos e formas de composição não 
jurisdicional de conflitos; 

Art.º 203º Independência – dos tribunais 
Os tribunais são independentes e apenas estão sujeitos à lei. 

Art.º 204º Apreciação da inconstitucionalidade 
Nos feitos submetidos a julgamento não podem os tribunais aplicar normas que 
infrinjam o disposto na Constituição ou os princípios nela consignados. 

Art.º 205º Decisões dos tribunais 
N.º 1 – As decisões dos tribunais que não sejam de mero expediente são 
fundamentadas na forma prevista na lei;  
N.º 2 – As decisões dos tribunais são obrigatórias para todas as entidades 
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públicas e privadas e prevalecem sobre as de quaisquer outras autoridades;  
N.º 3 – A lei regula os termos da execução das decisões dos tribunais 
relativamente a qualquer autoridade e determina as sanções a aplicar aos 
responsáveis pela sua inexecução. 

Art.º 206º Audiências dos tribunais 
As audiências dos tribunais são públicas, salvo quando o próprio tribunal decidir o 
contrário, em despacho fundamentado, para salvaguarda da dignidade das 
pessoas e da moral pública ou para garantir o seu normal funcionamento. 

Art.º 219º Funções e estatuto – do Ministério Público  
N.º1 – Ao Ministério Público compete representar o Estado e defender os 
interesses que a lei determinar, bem como, com observância do disposto no 
número seguinte e nos termos da lei, participar na execução da política criminal 
definida pelos órgãos de soberania, exercer a acção penal orientada pelo 
princípio da legalidade e defender a legalidade democrática;  
N.º 2 – O Ministério Público goza de estatuto próprio e de autonomia, nos termos 
da lei;  
N.º 3 – A lei estabelece formas especiais de assessoria junto do Ministério Público 
nos casos dos crimes estritamente militares;  
N.º 4 – Os agentes do Ministério Público são magistrados responsáveis, 
hierarquicamente subordinados, e não podem ser transferidos, suspensos, 
aposentados ou demitidos senão nos casos previstos na lei;  
N.º 5 – A nomeação, colocação, transferência e promoção dos agentes do 
Ministério Público e o exercício da acção disciplinar competem à Procuradoria-
Geral da República. 

Art.º 272º Polícia  
N.º 1 – A polícia tem por funções defender a legalidade democrática e garantir a 
segurança interna e os direitos dos cidadãos;  
N.º 2 – As medidas de polícia são as previstas na lei, não devendo ser utilizadas 
para além do estritamente necessário;  
N.º 3 – A prevenção dos crimes, incluindo a dos crimes contra a segurança do 
Estado, só pode fazer-se com observância das regras gerais sobre polícia e com 
respeito pelos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos;  
N.º 4 – A lei fixa o regime das forças de segurança, sendo a organização de cada 
uma delas única para todo o território nacional. 

 

 

3 – As regras do processo criminal 

Apresentamos nos próximos quadros os principais artigos que dão forma 

e estruturam os procedimentos criminais  

Artigos de delimitação do procedimento criminal 

Art.º 241º Aquisição da notícia do crime 
O Ministério Público adquire notícia do crime por conhecimento próprio, por 
intermédio dos órgãos de polícia criminal ou mediante denúncia, nos termos dos 
artigos seguintes. 

Art.º 246º Forma e conteúdo da denúncia 
N.º1 – A denúncia pode ser feita verbalmente ou por escrito e não está sujeita a 
formalidades especiais;  
N.º2 – A denúncia verbal é reduzida a escrito e assinada pela entidade que a 
receber e pelo denunciante, devidamente identificado (…);  
N.º3 – A denúncia contém, na medida do possível, a indicação do maior número 
de elementos circunstanciais do crime 

Art.º 247º Registo e certificado da denúncia 
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N.º1 – O Ministério Público procede ou manda proceder ao registo de todas as 
denúncias que lhe forem transmitidas (…). 

Art.º 262º Finalidade e âmbito do inquérito  
N.º1 – O inquérito compreende o conjunto de diligências que visam investigar a 
existência de um crime, determinar os seus agentes e a responsabilidade deles e 
descobrir e recolher as provas, em ordem á decisão sobre a acusação;  
N.º2 – Ressalvadas as excepções previstas neste Código, a notícia de um crime 
dá sempre lugar à abertura de inquérito. 

Art.º 263º Direcção do inquérito 
N.º1 – A direcção do inquérito cabe ao Ministério Público, assistido pelos órgãos 
de polícia criminal; 
N.º2 – Para efeito do disposto no número anterior, os órgãos de polícia criminal 
actuam sob a directa orientação do Ministério Público e na sua dependência 
funcional. 

Art.º 249º Providências cautelares quanto aos meios de prova 
N.º1 – Compete aos órgãos de polícia criminal, mesmo antes de receberem 
ordem da autoridade judiciária competente para procederem a investigações, 
praticar os actos cautelares necessários e urgentes para assegurar os meios de 
prova;  
N.º2 – Compete-lhes, nomeadamente, nos termos do número anterior:  

a) Proceder a exames dos vestígios do crime (…), assegurando a manutenção 
do estado das coisas e dos lugares;  

b) Colher informações das pessoas que facilitem a descoberta dos agentes do 
crime e a sua reconstituição;  

c) Tomar medidas cautelares relativamente a objectos susceptíveis de 
apreensão;  

N.º3 – Mesmo após a intervenção da autoridade judiciária, cabe aos órgãos de 
polícia criminal assegurar novos meios de prova de que tiverem conhecimento, 
sem prejuízo de deverem dar deles notícia imediata àquela autoridade. 

Art.º 253º Relatório 
N.º1 – Os órgãos de polícia criminal que procederem a diligências referidas nos 
artigos anteriores elaboram um relatório onde mencionam, de forma resumida, as 
investigações levadas a cabo, os resultados das mesmas, a descrição dos factos 
apurados e as provas recolhidas;  
N.º 2 – O relatório é remetido ao Ministério Público ou ao juiz de instrução, 
conforme os casos. 

Art.º 256º Flagrante delito  
N.º1 – É flagrante delito todo o crime que se está a cometendo ou se acabou de 
cometer;  
N.º2 – Reputa-se também flagrante delito o caso em que o agente for, logo após o 
crime, perseguido por qualquer pessoa ou encontrado com objectos ou sinais que 
mostrem claramente que acabou de o cometer ou de nele participar;  
N.º 3 – Em caso de crime permanente, o estado de flagrante delito só persiste 
enquanto se mantiverem sinais que mostrem claramente que o crime está a ser 
cometido e o agente está nele a participar. 

Art.º 57º Qualidade de arguido 
N.º1 – Assume a qualidade de arguido todo aquele contra quem for deduzida 
acusação ou requerida instrução num processo penal;  
N.º2 – A qualidade de arguido conserva-se durante todo o decurso do processo. 

Art.º 61º Direitos e deveres processuais  
N.º1 – O arguido goza, em especial, em qualquer fase do processo e, salvas as 
excepções da lei, dos direitos de:  

c)Não responder a perguntas feitas, por qualquer entidade, sobre os factos 
que lhe forem imputados e sobre o conteúdo das declarações que acerca 
deles prestar. 

Art.º 1º Definições legais 
Para efeitos do disposto no presente Código considera-se:  

m) “Criminalidade altamente organizada” as condutas que integram crimes de 
associação criminosa, tráfico de pessoas, tráfico de armas, tráfico de 
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estupefacientes ou de substâncias psicotrópicas, corrupção, tráfico de 
influência ou branqueamento. 

Art.º 86º Publicidade do processo e segredo de justiça - alteração introduzida pela 
Lei n.º 48/2007, de 29 de agosto 
N.º1 – O Processo penal é, sob pena de nulidade, público, ressalvadas as 
excepções previstas na lei;  
N.º2 – O juiz de instrução pode, mediante requerimento do arguido (…) e ouvido o 
Ministério Público, determinar, por despacho irrecorrível, a sujeição do processo, 
durante a fase de inquérito, a segredo de justiça, quando entenda que a 
publicidade prejudica os direitos daqueles sujeitos ou participantes processuais; 
N.º3 – Sempre que o Ministério Público entender que os interesses da 
investigação ou os direitos dos sujeitos processuais o justifiquem, pode 
determinar a aplicação ao processo, durante a fase de inquérito, do segredo de 
justiça, ficando essa decisão sujeita a validação pelo juiz de instrução. 

Art.º 141º Primeiro interrogatório de arguido detido – alteração introduzida pela Lei n.º 
20/2013, de 21 de fevereiro  
N.º7 – O interrogatório do arguido é efetuado em regra através de registo áudio ou 
audiovisual, só podendo ser utilizados outros meios, designadamente 
estenográficos ou estenotípicos, ou qualquer outro meio técnico idóneo a 
assegurar a reprodução integral daquelas, ou a documentação através de auto, 
quando aqueles meios não estiverem disponíveis.  

Art.º 144º Outros interrogatórios – alteração introduzida pela Lei n.º n.º 20/2013, de 21 
de fevereiro  
N.º2 – No inquérito, os interrogatórios (de arguido) podem ser feitos por órgão de 
polícia criminal no qual o Ministério Público tenha delegado a sua realização, 
obedecendo, em tudo o que for aplicável, às disposições deste capítulo. 

 

Quadro de artigos do código do processo penal relativos às várias fases de 
desenvolvimento do procedimento criminal 
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Art.ºs 262º 
a 273º 

Abertura do Inquérito – primeira fase do procedimento – 
destinada a esclarecer o crime. 
O Inquérito é dirigido pelo Ministério Público, coadjuvado pelos 
Órgãos de Polícia Criminal, apesar de algumas diligências de 
investigação apenas poderem ser autorizadas por um Juiz de 
Instrução. 
As diligências de investigação são reduzidas a auto, que as 
documenta no âmbito do procedimento. 

Art.ºs 124º 
e 127º 

Os métodos de recolha, acondicionamento e avaliação das 
provas. 

Art.ºs 128º 
e 139º 

Recolha de prova testemunhal, que resulta dos testemunhos 
dos sujeitos que, de alguma forma, sejam conhecedores de 
elementos relativos à ocorrência do crime. 

Art.ºs 140º 
a 145º 

Recolha de prova testemunhal, que resulta do interrogatório do 
arguido, o qual, nos termos da lei, tem a faculdade de responder 
se assim o entender. 

Art.º 146º A prova testemunhal pode requere a necessidade de realização 
de acareações, sempre que os testemunhos sobre um mesmo 
facto são contrários 

Art.º 147º a 
149º 

A prova pode resultar também da realização de 
reconhecimentos sobre pessoas e objetos 

Art.º 150º A prova pode resultar ainda da reconstituição dos factos 

Art.ºs 151º 
a 163º 

A prova pode resultar de perícias, que devem ser realizadas 
sempre que a apreciação da prova exija conhecimentos 
técnicos, científicos ou artísticos. 

Art.º 164º a 
170º 

A prova documental resulta da junção ao processo e posterior 
análise técnica (sempre que ela seja necessária) relativamente 
a documentos e ou objetos que tenham tido relacionamentos no 



8 

 

contexto da ocorrência do crime em investigação. 

Art.ºs 171º 
a 190º 

Os meios de obtenção de prova, definem as formas admissíveis 
de acesso às provas e compreendem a realização de: 
- Exames (artºs 171º a 173º); 
- Revistas e buscas (art.ºs 174º a 177º); 
- Apreensões (art.ºs 178º a 186º); 
- Escutas telefónicas (art.º 187º a 190º); 

Art.ºs 191º 
a 218º 

Medidas de coacção e garantia patrimonial, destinadas a 
acautelar os riscos que o arguido (suspeito) se ausente do país, 
perturbe o decurso do inquérito, continue a actividade 
criminosas ou ainda para reduzir riscos de que perturbe a 
ordem e a tranquilidade públicas 

Art.ºs 276º 
a 285º 

Encerramento do inquérito, com duas soluções possíveis: 
- Acusação, se no decurso do Inquérito foram colhidas provas 
da prática do crime e de quem sejam os suspeitos da sua 
autoria; 
- Arquivamento se não foram colhidas provas da ocorrência do 
crime, tendo ocorrido, de quem possam ser os seus autores; 
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Art.ºs 286º 
a 289º 

A Instrução visa a comprovação pelo Juiz de Instrução – que 
dirige o procedimento nesta fase – de decisão de acusação 
deduzida contra o arguido. 
A Instrução não é obrigatória.  
Pode ser solicitada pelo arguido e pelo assistente, após a 
notificação do despacho de acusação. 
A Instrução traduz-se na realização de um conjunto de actos 
que o Juiz de Instrução entenda realizar e por um debate 
instrutório final de avaliação dos elementos colhidos 

Art.º 292º Provas admissíveis 
1 – São admissíveis na instrução todas as provas que não 
forem proibidas por lei; 

Art.º 296º Auto de instrução 
As diligências de prova realizadas em acto de instrução são 
reduzidas a auto, ao qual são juntos os requerimentos 
apresentados pela acusação e pela defesa nesta fase, bem 
como quaisquer documentos relevantes para a decisão da 
causa; 

Art.º 298º Finalidade do debate 
O debate instrutório visa permitir uma discussão perante o juiz, 
por forma oral e contraditória, sobre se, do decurso do inquérito 
e da instrução, resultam indícios de facto e elementos de direito 
suficientes para justificar a submissão do arguido a julgamento; 

Art.º 307º Decisão instrutória 
1 – Encerrado o debate instrutório, o juiz profere despacho de 
pronúncia ou de não pronúncia, o qual é imediatamente lido. A 
leitura equivale à notificação dos presentes 

Art.º 308º Despacho de pronúncia ou de não pronúncia 
1 – Se, até ao encerramento da instrução, tiverem sido 
recolhidos indícios suficientes de se terem verificado os 
pressupostos de que depende a aplicação ao arguido de uma 
pena ou de uma medida de segurança, o juiz, por despacho, 
pronúncia o arguido pelos factos respectivos; caso contrário, 
profere despacho de não pronúncia. 

Art.º 310º Recurso da decisão instrutória 
A decisão instrutória que pronunciar o arguido pelos factos 
constantes da acusação do Ministério Público é irrecorrível e 
determina a remessa imediata dos autos ao tribunal competente 
para o julgamento 
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Art.ºs 311º 
a 380º 

O julgamento é realizado pelo tribunal de primeira instância, e 
destina-se a avaliar as provas e os indícios colhidos na fase de 
Inquérito. 
Em regra o julgamento é público. 

Art.º 340º Princípios gerais 
1 – O tribunal ordena, oficiosamente ou a requerimento, a 
produção de todos os meios de prova cujo conhecimento se lhe 
afigure necessário à descoberta da verdade e à boa decisão da 
causa 

Art.º 341º Ordem de produção da prova 
A produção da prova deve respeitar a ordem seguinte: 

a) Declarações do arguido; 
b) Apresentação dos meios de prova indicados pelo Ministério 

Público, pelo assistente e pelo lesado; 
c) Apresentação dos meios de prova indicados pelo arguido 

Art.º 354º Exame no local 
O tribunal pode, quando o considerar necessário à boa decisão 
da causa, deslocar-se ao local onde tiver ocorrido qualquer 
facto cuja prova se mostre essencial e convocar para o efeito os 
participantes processuais cuja presença entender conveniente; 

Art.º 335º Proibição de valoração de prova 
1 – Não valem em julgamento, nomeadamente para o efeito de 
formação da convicção do tribunal, quaisquer provas que não 
tiverem sido produzidas ou examinadas em audiência; 

Art.º 360º Alegações orais 
1 – Finda a produção da prova, o presidente concede a palavra, 
sucessivamente, ao Ministério Público, aos advogados do 
defensor, para alegações orais nas quais exponham as 
conclusões, de facto e de direito, que hajam extraído da prova 
produzida 

Art.º 375º Sentença condenatória 
1 – A sentença condenatória especifica os fundamentos que 
presidiram à escolha e à medida da sanção aplicada, indicando, 
nomeadamente, se for caso disso, o início e o regime do seu 
cumprimento, outros deveres que ao condenado sejam 
impostos e a sua duração, bem como o plano individual de 
readaptação social; 

Art.º 376º Sentença absolutória 
1 – A sentença absolutória declara a extinção de qualquer 
medida de coacção e ordena a imediata libertação do arguido 
preso preventivamente  
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Art-ºs 399º 
a 468º 

A fase de recurso destina-se à reavaliação da decisão tomada 
em tribunal de primeira instância 

Art.º 399º Princípio geral 
É permitido recorrer dos acórdãos, das sentenças e dos 
despachos cuja irrecorribilidade não estiver prevista na lei.  

Art.º 401º Legitimidade e interesse em agir 
1 – Têm legitimidade para recorrer: 

a) O Ministério Público, de quaisquer decisões, ainda que 
no exclusivo interesse do arguido; 

b) O arguido, de decisões contra ele proferidas; 
2 – Não pode recorrer quem não tiver interesse em agir. 

Art.º 427º Recurso para a relação 
Exceptuados os casos em que há recurso directo para o 
Supremo Tribunal de Justiça, o recurso da decisão proferida por 
tribunal da 1ª instância interpõe-se para a relação  
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Esquematização do percurso do procedimento criminal em Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase de Inquérito 
Obrigatória 

Secreta ou pública 

Dirigida pelo Ministério 
Público, coadjuvado pelos 
órgãos de polícia criminal. 

Visa a obtenção de indícios 
objetivos da ocorrência do 
crime e de quem possa ser 

o seu autor 

Arquivamento 

O Ministério Público não obteve 
indícios suficientes da verificação do 
crime ou de quem possam ter sido os 

seus autores 
Final do procedimento criminal 

 

Acusação 

O Ministério Público obteve 
indícios suficientes da 

ocorrência do crime e de 
quem possa ser o seu autor 

Continuação do 
procedimento criminal 

Fase de Instrução 
Facultativa 

Secreta ou pública 
Pode ser requerida pelo 

arguido acusado 

Dirigida por Juiz de 
Instrução, coadjuvado 
pelos órgãos de polícia 
criminal. Visa avaliar a 
suficiência dos indícios 
para a submissão do 
arguido a julgamento 

Não-pronúncia 

O juiz de instrução 
considera que não se 
recolheram indícios 

suficientes da ocorrência 
do crime ou de que o 

arguido tenha sido o seu 
autor 

Final do procedimento 

criminal 

Pronúncia 

O juiz de instrução considera que se recolheram indícios 
suficientes da ocorrência do crime e de que o arguido 

acusado tenha sido seu autor 
Continuação do procedimento criminal 

Fase de 
Julgamento 
Obrigatória 

Pública 

No Tribunal de 1ª 
instância, sob a 

forma de sessões 
de audiência, 

onde a prova é 
reproduzida 

perante os juízes 
que o compõem 

Absolvição 

O Tribunal considera que a prova produzida não sustenta a 
ocorrência do crime, ou que o arguido tenha sido o seu 

autor 
 

Condenação 

O tribunal considera que as 
provas produzidas 

sustentam, sem reserva, a 
ocorrência do crime e que o 

arguido foi o seu autor 

Fase de Recursos 
Facultativa 

No Tribunal de 2ª 
instância (Tribunal de 
Relação ou Supremo 
Tribunal de Justiça) 

Pode ser interposto pelo 
Ministério Público, 

Arguido e Assistente 
 

Acórdão de confirmação 
da decisão da primeira 

instância 

O Tribunal considera não 
terem existido os vícios de 

fundamentação da 
decisão 

Acórdão de reenvio do 
procedimento criminal 

para realização de novo 
julgamento em 1ª 

instância 

O tribunal considera terem 
existido vícios de 

fundamentação da 
decisão, de insuficiência 

ou má apreciação da 
prova 
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4 – Os crimes do Código penal e outros previstos em legislação 

avulsa 

Apresentam-se agora os conceitos jurídicos definidores dos diversos 

crimes que podemos considerar incluídos no conceito de corrupção. 

 

4.1 – Os crimes previstos no Código Penal  

Código Penal e posteriores alterações com interesse 

Diploma Súmula 

Decreto-lei n.º 400/82, 
de 23 de Setembro 

Define os crimes de corrupção e demais ilícitos penais praticados por 
funcionários no exercício de funções públicas (artigos 372 a 386) 

Lei n.º 108/2001, de 
28 de Novembro 

Estabelece o quadro de crimes praticados por funcionários em 
organizações estrangeiras e o crime de corrupção no sector privado – 
decorre da aplicação da convenção anti corrupção da OCDE  

Lei n.º 100/2003, de 
15 de Novembro 

Altera o Código de Justiça Miliar, criando os crimes de corrupção no 
âmbito da infidelidade militar 

Lei n.º 11/2004, de 27 
de Março 

Cria o crime de branqueamento de capitais para os proveitos dos 
crimes económicos, incluindo a corrupção, introduzindo alterações ao 
DL nº 325/95, de 2 de Dezembro 

Lei n.º 59/2007, de 04 
de Setembro 

De entre outras componentes, altera o crime de violação de segredo 
por funcionário e actualiza o conceito de funcionário  

Lei n.º 32/2010, de 02 
de Setembro 

Cria o crime de recebimento indevido de vantagem, em complemento 
ao crime de corrupção 

 

 

4.2 – Os crimes previstos em legislação avulsa relativamente à 

corrupção política. 

Convenções e outros documentos internacionais sobre corrupção 

Código internacional das Nações Unidas de conduta para funcionários em funções públicas, 
da Assembleia Geral da ONU, de Janeiro de 1997; 

Convenção relativa à luta conta a corrupção em que estejam implicados funcionários das 
Comunidades Europeias ou dos Estados-Membros da União europeia, assinada em 
Bruxelas a 26 de Maio de 1997; 

Convenção OCDE contra a corrupção, assinada em Paris em 17 de Dezembro de 1997; 

Ação Comum 98/742/JAI das Comunidades Europeias, relativa ao crime de corrupção no 
sector privado 

Convenção Penal Anti Corrupção do Conselho da Europa, assinada em Estrasburgo em 27 
de Janeiro de 1999; 

Convenção ONU contra a Corrupção, assinada na cidade de Mérida, no México, em 31 de 
Outubro de 2003; 

 

 

http://dre.pt/pdf1sdip/1995/03/063A00/13501416.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1995/03/063A00/13501416.pdf
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=109&tabela=lei_velhas&nversao=11
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=109&tabela=lei_velhas&nversao=11
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=109&tabela=lei_velhas&nversao=15
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=109&tabela=lei_velhas&nversao=15
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=109&tabela=lei_velhas&nversao=17
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=109&tabela=lei_velhas&nversao=17
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=109&tabela=lei_velhas&nversao=22
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=109&tabela=lei_velhas&nversao=22
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Legislação avulsa relativa aos crimes praticados por titulares de cargos políticos 

Diploma Súmula 

Lei n.º 34/87, de 
16 de Julho 

Define os crimes praticados por titulares de cargos políticos 

Lei n.º 108/2001, 
de 28 de 
Novembro 

Estabelece o quadro de crimes praticados por funcionários em 
organizações estrangeiras e a corrupção no sector privado – decorre da 
convenção da OCDE 

Lei n.º 30/2008, de 
10 de Julho  

Estende a responsabilidade dos crimes políticos aos Representantes da 
República nas Regiões Autónomas dos Açores e Madeira 

Lei 41/2010, de 3 
de Setembro 

Altera o regime dos crimes praticados por titulares de cargos políticos 

Lei 4/2011, de 16 
de Fevereiro 

Introduz algumas alterações no regime das penas 

 

Legislação avulsa relativa à corrupção na economia e no sector privado 

Diploma Súmula 

DL n.º 28/84, de 
20 de Janeiro 

Define os crimes contra a economia e a saúde pública, nomeadamente a 
fraude na obtenção ou desvio de subsídio 

Lei n.º 13/2001, de 
4 de Junho 

Transpõe para o ordenamento jurídico português a Convenção OCDE 
contra a Corrupção de agentes públicos estrangeiros nas transações 
comerciais internacionais 

Lei n.º 108/2001, 
de 28 de 
Novembro 

Estabelece o quadro de crimes praticados por funcionários em 
organizações estrangeiras e a corrupção no sector privado – decorre da 
convenção da OCDE 

Lei n.º 20/2008, de 
21 de Abril 

Cria o crime de corrupção no comércio internacional privado 

 

Legislação avulsa relativa a medidas de investigação 

Diploma Súmula 

DL n.º 21/80, de 
29 de Fevereiro 

Criação do Gabinete de Perícia Financeiro-Contabilística (na sequência 
do DL 364/77, de 2 de Setembro) (DL nº21/80, de 29 de Fevereiro) 

DL n.º 295-A/90, 
de 21 de 
Setembro 

Cria, na estrutura orgânica da Polícia Judiciária, a Direcção Central de 
Combate à Corrupção, Fraudes e Infrações Económicas e Financeiras 

DL nº 390/91, de 
10 de outubro 

Estabelece o crime de corrupção no fenómeno desportivo 

DL nº 196/93, de 
27 de maio 

Define o regime de incompatibilidades do pessoal de livre designação 

Lei nº 64/93, de 
26 de agosto 

Define o regime de incompatibilidades dos titulares de altos cargos 
públicos 

DL nº 413/93, de 
23 de dezembro 

Define o regime de incompatibilidades do pessoal de livre designação, 
introduzindo alterações ao Decreto-lei n.º 196/93, de 27 de Maio 

Lei n.º 36/94, de 
29 de Setembro 

Estabelece medidas de combate e prevenção à corrupção, 
nomeadamente a possibilidade de a Polícia Judiciária desenvolver 
averiguações preventivas no âmbito da criminalidade económica  

DL nº 325/95, de 
2 de Dezembro 

Estabelece medidas de repressão ao Branqueamento de Capitais 

Lei nº 101/2001, 
de 25 de Agosto 

Define o regime jurídico das ações encobertas para fins de prevenção e 
investigação criminal, nomeadamente para a investigação dos crimes 
de corrupção, peculato, participação económica em negócio e tráfico de 
influências 

Lei nº 5/2002, de Introduz medidas especiais de combate à criminalidade organizada e 
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11 de Janeiro económica e financeira, nomeadamente no acesso a informações 
bancárias 

DL n.º 304/2002, 
de 13 de 
Dezembro 

Criação da UIF (Unidade de Informação Financeira) na estrutura 
orgânica da PJ 

Lei nº 17/2006, de 
23 de maio 

Lei-quadro da política criminal, que determina, de entre outras medidas, 
a inclusão, nos relatórios evolutivos da criminalidade processada, de um 
capítulo específico acerca da corrupção e da criminalidade económica 

Lei nº 50/2007, de 
31 de Agosto 

Atualiza o quadro de crimes de corrupção no fenómeno desportivo, 
inserindo alterações ao Decreto-lei n.º 390/91,de 10 de Outubro 

Lei nº 19/2008, de 
21 de Abril 

Aprova medidas de combate à corrupção através da alteração da Lei nº 
5/2002, de 11 de Janeiro 

Lei nº 25/2008, de 
5 de Junho 

Transpõe para a ordem jurídica nacional diretivas e mecanismos 
preventivos no âmbito da diretiva europeia 2005/60/CE, relativa ao 
crime de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo 

Lei n.º 49/2008, 
de 27 de Agosto 

Lei de organização da Investigação Criminal. Estabelece que a Polícia 
Judiciária tem competência reservada para a investigação da 
criminalidade mais complexa, nomeadamente a corrupção 

Lei n.º 94/2009, 
de 1 de Setembro 

Introduz alterações no quadro de medidas de controlo do sigilo bancário 
nos casos de enriquecimentos injustificado 

Lei nº 36/2010, de 
2 de Setembro 

Cria, no Banco de Portugal, uma base de dados de contas bancárias 
existentes em Portugal 

Lei n.º 37/2010, 
de 2 de Setembro 

Introduz alterações das regras de sigilo bancário 

Lei n.º 42/2010, 
de 3 de Setembro 

Regula a aplicação de medidas para proteção de testemunhas em 
processo penal, alterando a Lei n.º 93/99, de 14 de Julho 

Resolução do 
Conselho de 
Ministros nº 
71/2010, de 10 de 
Setembro 

Cria um grupo de trabalho para estudar e propor medidas de reforço 
dos meios de coordenação na repressão e prevenção da corrupção - na 
sequência do relatório da comissão eventual de acompanhamento 
político do fenómeno da corrupção 

Lei n.º 45/2011, 
de 24 de Junho 

Criação do Gabinete de Recuperação de Ativos 

 

 

4.3 – Medidas legislativas de carácter preventivo das práticas de 

corrupção 

Apresentamos igualmente grelhas identificadoras das principais medidas 

legislativas adotadas por Portugal para prevenir e controlar as práticas 

deste tipo de criminalidade. 

Financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais 

Diploma n.º Súmula 
Lei n.º 97/88, de 17 
de Agosto 

Regula a afixação e inscrição de mensagens de publicidade e 
propaganda 

Lei n.º 72/93, de 30 
de Novembro 

Regime jurídico do financiamento dos partidos políticos e das 
campanhas eleitorais 

Lei n.º 27/95, de 18 
de Agosto 

Introduz pequenas alterações ao regime jurídico do financiamento dos 
partidos políticos e das campanhas eleitorais 

Lei n.º 56/98, de 18 
de Agosto 

Revoga as Leis n.ºs 72/93, de 30 de Novembro e 56/98, de 18 de 
Agosto, criando um novo Regime jurídico do financiamento dos partidos 
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políticos e das campanhas eleitorais 

Lei n.º 23/2000, de 
23 de Agosto 

Introduz pequenas alterações ao regime jurídico do financiamento dos 
partidos políticos e das campanhas eleitorais 

Lei Orgânica n.º 
1/2001, de 14 de 
Agosto 

Introduz pequenas alterações ao regime jurídico do financiamento dos 
partidos políticos e das campanhas eleitorais 

Lei n.º 19/2003, de 
20 de Junho 

Introduz pequenas alterações ao regime jurídico do financiamento dos 
partidos políticos e das campanhas eleitorais 

Decreto-lei n.º 
287/2003, de 12 de 
Novembro 

Introduz alterações ao regime de tributação do património imóvel (com 
referências ao financiamento dos partidos políticos) 

Declaração de 
retificação n.º 
4/2004, de 9 de 
Janeiro 

Introduz algumas correções de gralhas ao texto do Decreto-lei n.º 
287/2003, de 12 de Novembro 

Lei n.º 64-A/2008, 
de 31 de 
Dezembro 

Lei do Orçamento de Estado – Introduz pequenas alterações ao regime 
jurídico de financiamento dos partidos políticos 

Lei n.º 55/2010, de 
24 de Dezembro 

Reduz as subvenções públicas e os limites máximos dos gastos nas 
campanhas eleitorais 

Lei n.º 1/2013, de 3 
de Janeiro 

Nova redução na subvenção e no limite das despesas nas campanhas 
eleitorais, limitando o montante da subvenção que pode ser canalizado 
para as despesas com outdoors 

Regulamento do 
Tribunal 
Constitucional n.º 
16/2013, de 10 de 
Janeiro 

Normalização de procedimentos relativos a contas de partidos políticos 
e de campanhas eleitorais 

  

Regime jurídico de incompatibilidade e impedimentos dos titulares de cargos 
políticos e altos cargos públicos 

Identificação Súmula 
Lei n.º 9/90, de 1 
de Março 

Regime jurídico das incompatibilidades de titulares de cargos políticos e 
altos cargos públicos 

Lei n.º 56/90, de 5 
de Setembro 

Introduz pequenas alterações ao regime jurídico das incompatibilidades 
de titulares de cargos políticos e altos cargos públicos 

Lei n.º 64/93, de 26 
de Agosto 

Novo regime jurídico das incompatibilidades e impedimentos de titulares 
de cargos políticos e de altos cargos públicos, revogando as Leis n.ºs 
9/90, de 1 de Março e 56/90, de 5 de Setembro 

Lei n.º 39-B/94, de 
27 de Dezembro 

Lei o Orçamento de Estado, que introduz pequenas alterações ao 
regime jurídico das incompatibilidades e impedimentos de titulares de 
cargos políticos e de altos cargos públicos 

Declaração de 
retificação n.º 2/95, 
de 15 de Abril 

Correção de gralhas ao texto da Lei n.º 39-B/94, de 27 de Dezembro 

Lei n.º 28/95, de 18 
de Agosto 

Introduz pequenas alterações ao regime jurídico das incompatibilidades 
e impedimentos de titulares de cargos políticos e altos cargos públicos 

Lei n.º 12/96, de 18 
de Abril 

Procede ao alargamento do regime de incompatibilidades 

Lei n.º 42/96 de 31 
de Agosto 

Introduz pequenas alterações ao regime jurídico das incompatibilidades 
e impedimentos de titulares de cargos políticos e de altos cargos 
públicos 

Lei n.º 12/98, de 24 
de Fevereiro 

Regime de incompatibilidades e impedimentos dos autarcas 

Decreto-lei n.º 
71/2007, de 27 de 
Março 

Estatuto do gestor público, introduzindo alterações ao regime jurídico 
das incompatibilidades de altos cargos públicos 
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Lei n.º 30/2008, de 
10 de Julho 

Estatuto dos representantes da República nas regiões autónomas dos 
Açores e Madeira, introduzindo pequenas alterações ao regime jurídico 
das incompatibilidades e impedimentos aos representantes da 
República nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira 

Lei orgânica 
n.º1/2011, de 30 
de Novembro 

Introduz pequenas alterações ao regime jurídico das incompatibilidades 
e impedimentos de titulares de cargos políticos e de altos cargos 
públicos em resultado da transferência de competências dos governos 
civis e dos governadores civis para outras entidades da Administração 
Pública 

 

Diplomas de controlo público da riqueza dos titulares de cargos políticos e de 
altos cargos públicos 

Diploma nº Súmula 

Lei n.º 4/83, de 2 
de Abril 

Define quais sãos os cargos políticos a que se destina a lei, verificando-
se que são praticamente os mesmos que se encontram definidos do 
quadro legal dos crimes praticados por titulares de cargos políticos. Os 
seus titulares têm de apresentar, no prazo de 30 dias após início de 
funções e 60 dias depois de as cessarem, uma declaração com 
elementos identificativos do seu património. Esta declaração é entregue 
no tribunal Constitucional 

Lei n.º 38/83, de 15 
de Outubro 

Reduz o prazo de entrega da declaração 

Lei n.º 25/95, de 18 
de Agosto 

Prevê a aplicação de sanções para as situações de incumprimento da 
entrega da declaração 

Lei n.º 19/2008, de 
21 de Abril 

Determina que o M.P. proceda anualmente à análise das declarações 
apresentadas 

Lei n.º 30/2008, de 
10 de Julho 

Estende a necessidade de apresentação destas declarações aos 
representantes da República nas Regiões Autónomas dos Açores e 
Madeira 

Lei n.º 38/2010, de 
2 de Setembro 

Estende o regime das declarações aos titulares de altos cargos 
públicos, que considera serem os Gestores públicos, os titulares de 
órgão de gestão de empresa participada pelo Estado, quando 
designados por este, os membros de órgãos executivos das empresas 
do sector empresarial local, os membros de órgãos directivos dos 
institutos públicos, os membros das entidades públicas independentes e 
ainda os titulares de cargos de direcção superior de 1º grau e 
equiparados 

 

Outras medidas legislativas de carácter preventivo 

Diploma nº Súmula 

Resolução n.º 
78/79, de 20 de 
Março 

Criação, na Presidência do Conselho de Ministros, de Assessoria 
especializada para o combate à Fraude e à Corrupção  

DL n.º 369/83, de 6 
de Outubro 

Criação da Alta Autoridade Contra a Corrupção 

DL nº 100-A/85, de 
8 de Abril 

Extinção da Assessoria especializada para o combate à Fraude e à 
Corrupção 

Lei n.º 26/92, de 31 
de Agosto 

Extingue a Alta Autoridade Contra a Corrupção 

Lei nº 54/2008, de 
4 de Setembro 

Criação do Conselho de Prevenção da Corrupção 

Recomendação do 
Conselho de 
Prevenção da 
Corrupção nº 

Necessidade de os serviços públicos terem de produzir e adotar Planos 
de Prevenção e Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 
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1/2009, de 1 de 
Julho  

Resolução da 
Assembleia da 
República n.º 
1/2010, de 5 de 
Janeiro  

Constituição, na Assembleia da República da Comissão eventual para 
acompanhamento político do fenómeno da corrupção e para análise 
integrada de soluções para o seu combate 

Resolução da 
Assembleia da 
República, n.º 
2/2010, de 6 de 
Janeiro 

Recomenda que o Ministério Público promova a redução ou isenção de 
pena nas situações em que os autores de crimes de corrupção 
colaborem ativamente com a justiça na descoberta da verdade 

Recomendação do 
Conselho de 
Prevenção da 
Corrupção nº 
1/2010, de 7 de 
Abril 

Necessidades de os serviços públicos publicitarem, através dos sítios 
da internet, os seus Planos de Prevenção e Gestão de Riscos de 
Corrupção e Infrações Conexas 

Resolução da 
Assembleia da 
República n.º 
91/2010, de 10 de 
Agosto 

Recomenda ao governo a necessidade de dotar os Juízes, os 
Magistrados, os Polícias e os Peritos com formação específica, 
nomeadamente em matérias relativas ao combate à corrupção 

Recomendação do 
Conselho de 
Prevenção da 
Corrupção de 6 de 
Julho de 2011 

Necessidade de os serviços tributários promoverem estratégias relativas 
à gestão dos riscos de corrupção e infrações conexas 

Recomendação do 
Conselho de 
Prevenção da 
Corrupção de 14 
de Setembro de 
2011 

Necessidade de definição de medidas de prevenção de riscos de 
corrupção associados aos processos de privatizações 

Recomendação do 
Conselho de 
Prevenção da 
Corrupção n.º 
5/2012, de 7 de 
Novembro  

Necessidade de os serviços públicos promoverem estratégias relativas 
à gestão dos riscos associados às situações de conflitos de interesses 

  

Artigos do Código Penal, do capítulo dos crimes cometidos no exercício 
de funções públicas, que tipificam os crimes cometidos no exercício de 
funções públicas e que correspondem ao conceito social de corrupção 

372º 

Corrupção passiva para ato ilícito 
1 – O funcionário que por si, ou por interposta pessoal, com o seu consentimento ou 
ratificação, solicitar ou aceitar, para si ou para terceiro, sem que lhe seja devida, 
vantagem patrimonial ou não patrimonial, ou a sua promessa, para um qualquer acto 
ou omissão contrários aos deveres do cargo, ainda que anteriores àquela solicitação 
ou aceitação, é punido com pena de prisão de 1 a 8 anos. 
2 — Se o agente, antes da prática do facto, voluntariamente repudiar o oferecimento 
ou a promessa que aceitara, ou restituir a vantagem, ou, tratando-se de coisa fungível, 
o seu valor, é dispensado de pena. 
3 — A pena é especialmente atenuada se o agente auxiliar concretamente na recolha 
das provas decisivas para a identificação ou a captura de outros responsáveis 
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373º 

Corrupção passiva para acto lícito 
1 – O funcionário que por si, ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou 
ratificação, solicitar ou aceitar, para si ou para terceiro, sem que lhe seja devida, 
vantagem patrimonial ou não patrimonial, ou a sua promessa, para um qualquer acto 
ou omissão não contrários aos deveres do cargo, ainda que anteriores àquela 
solicitação ou aceitação, é punido com pena de prisão até 2 anos ou com pena de 
multa até 240 dias. 
2 — Na mesma pena incorre o funcionário que por si, ou por interposta pessoa, com o 
seu consentimento ou ratificação, solicitar ou aceitar, para si ou para terceiro, sem que 
lhe seja devida, vantagem patrimonial ou não patrimonial de pessoa que perante ele 
tenha tido, tenha ou venha a ter qualquer pretensão dependente do exercício das suas 
funções públicas. 
3 — É correspondentemente aplicável o disposto na alínea b) do artigo 364.º e nos 
n.ºs 3 e 4 do artigo anterior. 

374º 

Corrupção activa 
1 — Quem por si, ou por interposta pessoa com o seu consentimento ou ratificação, 
der ou prometer a funcionário, ou a terceiro com conhecimento daquele, vantagem 
patrimonial ou não patrimonial que ao funcionário não seja devida, com o fim indicado 
no artigo 372.º, é punido com pena de prisão de 6 meses a 5 anos. 
2 — Se o fim for o indicado no artigo 373.º, o agente é punido com pena de prisão até 
6 meses ou com pena de multa até 60 dias. 
3 — É correspondentemente aplicável o disposto na alínea b) do artigo 364.º. 

375º 

Peculato 
1 — O funcionário que ilegitimamente se apropriar, em proveito próprio ou de outra 
pessoa, de dinheiro ou qualquer coisa móvel, pública ou particular, que lhe tenha sido 
entregue, esteja na sua posse ou lhe seja acessível em razão das suas funções, é 
punido com pena de prisão de 1 a 8 anos, se pena mais grave lhe não couber por 
força de outra disposição legal. 
2 — Se os valores ou objectos referidos no número anterior forem de diminuto valor, 
nos termos da alínea c) do artigo 202.º, o agente é punido com pena de prisão até 3 
anos ou com pena de multa. 
3 — Se o funcionário der de empréstimo, empenhar ou, de qualquer forma, onerar 
valores ou objectos referidos no n.º 1, é punido com pena de prisão até 3 anos ou com 
pena de multa, se pena mais grave lhe não couber por força de outra disposição legal. 

376º 

Peculato de uso 
1 — O funcionário que fizer uso ou permitir que outra pessoa faça uso, para fins 
alheios àqueles a que se destinem, de veículos ou de outras coisas móveis de valor 
apreciável, públicos ou particulares, que lhe forem entregues, estiverem na sua posse 
ou lhe forem acessíveis em razão das suas funções, é punido com pena de prisão até 
1 ano ou com pena de multa até 120 dias. 
2 — Se o funcionário, sem que especiais razões de interesse público o justifiquem, der 
a dinheiro público destino para uso público diferente daquele a que está legalmente 
afectado, é punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 120 dias. 
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377º 

Participação económica em negócio 
1 — O funcionário que, com intenção de obter, para si ou para terceiro, participação 
económica ilícita, lesar em negócio jurídico os interesses patrimoniais que, no todo ou 
em parte, lhe cumpre, em razão da sua função, administrar, fiscalizar, defender ou 
realizar, é punido com pena de prisão até 5 anos. 
2 — O funcionário que, por qualquer forma, receber, para si ou para terceiro, vantagem 
patrimonial por efeito de acto jurídico—civil relativo a interesses de que tinha, por força 
das suas funções, no momento do acto, total ou parcialmente, a disposição, 
administração ou fiscalização, ainda que sem os lesar, é punido com pena de prisão 
até 6 meses ou com pena de multa até 60 dias. 
3 — A pena prevista no número anterior é também aplicável ao funcionário que 
receber, para si ou para terceiro, por qualquer forma, vantagem patrimonial por efeito 
de cobrança, arrecadação, liquidação ou pagamento que, por força das suas funções, 
total ou parcialmente, esteja encarregado de ordenar ou fazer, posto que não se 
verifique prejuízo para a Fazenda Pública ou para os interesses que lhe estão 
confiados. 

378º 

Violação de domicílio por funcionário 
O funcionário que, abusando dos poderes inerentes às suas funções, praticar o crime 
previsto no n.º 1 do artigo 190.º, ou violar o domicílio profissional de quem, pela 
natureza da sua actividade, estiver vinculado ao dever de sigilo, é punido com pena de 
prisão até 3 anos ou com pena de multa. 

379º 

Concussão 
1 — O funcionário que, no exercício das suas funções ou de poderes de facto delas 
decorrentes, por si ou por interposta pessoa com o seu consentimento ou ratificação, 
receber, para si, para o Estado ou para terceiro, mediante indução em erro ou 
aproveitamento de erro da vítima, vantagem patrimonial que lhe não seja devida, ou 
seja superior à devida, nomeadamente contribuição, taxa, emolumento, multa ou 
coima, é punido com pena de prisão até 2 anos ou com pena de multa até 240 dias, se 
pena mais grave lhe não couber por força de outra disposição legal. 
2 — Se o facto for praticado por meio de violência ou ameaça com mal importante, o 
agente é punido com pena de prisão de 1 a 8 anos, se pena mais grave lhe não couber 
por força de outra disposição legal. 

380º 

Emprego da força pública contra a execução da lei ou de ordem legítima 
O funcionário que, sendo competente para requisitar ou ordenar emprego da força 
pública, requisitar ou ordenar este emprego para impedir a execução de lei, mandado 
regular da justiça ou ordem legítima de autoridade pública, é punido com pena de 
prisão até 2 anos ou com pena de multa até 240 dias. 

381º 

Recusa de cooperação 
O funcionário que, tendo recebido requisição legal de autoridade competente para 
prestar a devida cooperação à administração da justiça ou a qualquer serviço público, 
se recusar a prestá-la, ou sem motivo legítimo a não prestar, é punido com pena de 
prisão até 1 ano ou com pena de multa até 120 dias. 

382º 

Abuso de poder 
O funcionário que, fora dos casos previstos nos artigos anteriores, abusar de poderes 
ou violar deveres inerentes às suas funções, com intenção de obter, para si ou para 
terceiro, benefício ilegítimo ou causar prejuízo a outra pessoa, é punido com pena de 
prisão até 3 anos ou com pena de multa, se pena mais grave lhe não couber por força 
de outra disposição legal. 
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383º 

Violação de segredo por funcionário 
1 — O funcionário que, sem estar devidamente autorizado, revelar segredo de que 
tenha tomado conhecimento ou que lhe tenha sido confiado no exercício das suas 
funções, ou cujo conhecimento lhe tenha sido facilitado pelo cargo que exerce, com 
intenção de obter, para si ou para outra pessoa, benefício, ou com a consciência de 
causar prejuízo ao interesse público ou a terceiros, é punido com pena de prisão até 3 
anos ou com pena de multa. 
2 — Se o funcionário praticar o facto previsto no número anterior criando perigo para a 
vida ou para a integridade física de outrem ou para bens patrimoniais alheios de valor 
elevado é punido com pena de prisão de um a cinco anos. 
3 — O procedimento criminal depende de participação da entidade que superintender 
no respectivo serviço ou de queixa do ofendido. 

384º 

Violação de segredo de correspondência ou de telecomunicações 
O funcionário de serviços dos correios, telégrafos, telefones ou telecomunicações que, 
sem estar devidamente autorizado: 
a) Suprimir ou subtrair carta, encomenda, telegrama ou outra comunicação confiada 
àqueles serviços e que lhe é acessível em razão das suas funções; 
b) Abrir carta, encomenda ou outra comunicação que lhe é acessível em razão das 
suas funções ou, sem a abrir, tomar conhecimento do seu conteúdo; 
c) Revelar a terceiros comunicações entre determinadas pessoas, feitas pelo correio, 
telégrafo, telefone ou outros meios de telecomunicações daqueles serviços, de que 
teve conhecimento em razão das suas funções; 
d) Gravar ou revelar a terceiro o conteúdo, total ou parcial, das comunicações 
referidas, ou tornar-lhe possível ouvi-las ou tomar delas conhecimento; ou 
e) Permitir ou promover os factos referidos nas alíneas anteriores; é punido com pena 
de prisão de 6 meses a 3 anos ou com pena de multa não inferior a 60 dias. 

385º 

Abandono de funções 
O funcionário que ilegitimamente, com intenção de impedir ou de interromper serviço 
público, abandonar as suas funções ou negligenciar o seu cumprimento é punido com 
pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 120 dias. 

386º 

Conceito de funcionário 
1 — Para efeito da lei penal a expressão funcionário abrange: 
a) O funcionário civil; 
b) O agente administrativo; e 
c) Quem, mesmo provisória ou temporariamente, mediante remuneração ou a título 
gratuito, voluntária ou obrigatoriamente, tiver sido chamado a desempenhar ou a 
participar no desempenho de uma actividade compreendida na função pública 
administrativa ou jurisdicional, ou, nas mesmas circunstâncias, desempenhar funções 
em organismos de utilidade pública ou nelas participar. 
2 — Ao funcionário são equiparados os gestores, titulares dos órgãos de fiscalização e 
trabalhadores de empresas públicas, nacionalizadas, de capitais públicos ou com 
participação maioritária de capital público e ainda de empresas concessionárias de 
serviços públicos. 
3 — São ainda equiparadas ao funcionário, para efeitos do disposto nos artigos 372.º a 
374.º: 
a) Os magistrados, funcionários, agentes e equiparados da União Europeia, 
independentemente da nacionalidade e residência; 
b) Os funcionários nacionais de outros Estados—Membros da União Europeia, quando 
a infracção tiver sido cometida, total ou parcialmente, em território português; 
c) Todos os que exerçam funções idênticas às descritas no n.º 1 no âmbito de 
qualquer organização internacional de direito público de que Portugal seja membro, 
quando a infracção tiver sido cometida, total ou parcialmente, em território português. 
d) Todos os que exerçam funções no âmbito de procedimentos de resolução 
extrajudicial de conflitos. 
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Artigos previstos em legislação avulsa relativos à crimes praticados por titulares de 
cargos políticos e altos cargos públicos 

Previstos na lei n.º 34/87, de 16 de Julho 

1º 

Âmbito da presente lei 
A presente lei determina os crimes de responsabilidade que titulares de cargos 
políticos cometam no exercício das suas funções, bem como as sanções que lhes são 
aplicáveis e os respetivos efeitos. 

2º 

Definição genérica 
Consideram-se praticados por titulares de cargos políticos no exercício das suas 
funções, além dos como tais previstos na presente lei, os previstos na lei penal geral 
com referência expressa a esse exercício ou os que mostrem terem sido praticados 
com flagrante desvio ou abuso da função ou com grave violação dos inerentes 
deveres. 

3º 

Cargos políticos 
São cargos políticos, para os efeitos da presente lei: 
a) O de Presidente da República; 
b) O de Presidente da Assembleia da República; 
c) O de deputado à Assembleia da República; 
d) O de membro do Governo; 
e) O de deputado ao Parlamento Europeu; 
f) O de ministro da República para região autónoma; 
g) O de membro de órgão de governo próprio de região autónoma; 
h) O de governador de Macau, de secretário-adjunto do Governo de Macau ou de 
deputado à Assembleia Legislativa de Macau; 
i) O de membro de órgão representativo de autarquia local; 
j) O de governador civil. 

11º 

Prevaricação 
O titular de cargo político que conscientemente conduzir ou decidir contra direito um 
processo em que intervenha no exercício das suas funções, com a intenção de por 
essa forma prejudicar ou beneficiar alguém, será punido com prisão de dois a oito 
anos. 

12º 

Denegação de justiça 
O titular de cargo político que no exercício das suas funções se negar a administrar a 
justiça ou a aplicar o direito que, nos termos da sua competência, lhe cabem e lhe 
foram requeridos será punido com prisão até dezoito meses e multa até 50 dias. 

13º 

Desacatamento ou recusa de execução de decisão do tribunal 
O titular de cargo político que no exercício das suas funções recusar acatamento ou 
execução que, por dever do cargo, lhe cumpram a decisão de tribunal transitada em 
julgado será punido com prisão até um ano. 

14º 

Violação de normas de execução orçamental 
O titular de cargo político a quem, por dever do seu cargo, incumba dar cumprimento a 
normas de execução orçamental e conscientemente as viole: 
a) Contraindo encargos não permitidos por lei; 
b) Autorizando pagamentos sem o visto do Tribunal de Contas legalmente exigido; 
c) Autorizando ou promovendo operações de tesouraria ou alterações orçamentais 
proibidas por lei; 
d) Utilizando dotações ou fundos secretos, com violação das regras da universalidade 
e especificação legalmente previstas; será punido com prisão até um ano. 

15º 

Suspensão ou restituição de direitos, liberdades e garantias 
O titular de cargo político que, com flagrante desvio das suas funções ou com grave 
violação dos inerentes deveres, suspender o exercício de direitos, liberdades e 
garantias não susceptíveis de suspensão, ou sem recurso legítimo aos estados de sítio 
ou de emergência, ou impedir ou restringir aquele exercício, com violação grave das 
regras de execução do estado declarado, será condenado a prisão de dois a oito anos, 
se ao facto não corresponder pena mais grave por força de outra disposição legal. 
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16º 

Corrupção passiva para acto ilícito 
1 - O titular de cargo político que no exercício das suas funções, por si ou interposta 
pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, solicitar ou aceitar dinheiro, 
promessa de dinheiro ou qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial a que não 
tenha direito, para si ou para o seu cônjuge, parentes ou afins até ao 3.º grau, para a 
prática de acto que implique violação dos deveres do seu cargo ou omissão de acto 
que tenha o dever de praticar e que, nomeadamente, consista: 
a) Em dispensa de tratamento de favor a determinada pessoa, empresa ou 
organização; 
b) Em intervenção em processo, tomada ou participação em decisão que impliquem 
obtenção de benefícios, recompensas, subvenções, empréstimos, adjudicação ou 
celebração de contratos e, em geral, reconhecimento ou atribuição de direitos, 
exclusão ou extinção de obrigações, em qualquer caso com violação da lei; será 
punido com prisão de dois a oito anos e multa de 100 a 200 dias. 
2 - Se o acto não for, porém, executado ou se não se verificar a omissão, a pena será 
a de prisão até dois anos e multa até 100 dias. 
3 - Se, por efeito da corrupção, resultar condenação criminal em pena mais grave do 
que as previstas nos nºs 1 e 2, será aquela pena aplicada à corrupção. 

17º 

Corrupção passiva para acto lícito 
O titular de cargo político que no exercício das suas funções, por si ou interposta 
pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, solicitar ou receber dinheiro, 
promessa de dinheiro ou qualquer vantagem patrimonial ou não patrimonial a que não 
tenha direito, para si ou para o seu cônjuge, parentes ou afins até ao 3.º grau, para a 
prática de acto ou omissão de acto não contrários aos deveres do seu cargo e que 
caibam nas suas atribuições será punido com prisão até um ano ou multa até 100 dias. 

18º 

Corrupção activa 
O titular de cargo político que no exercício das suas funções der ou prometer a 
funcionário ou a outro titular de cargo político, por si ou por interposta pessoa, dinheiro 
ou outra vantagem patrimonial ou não patrimonial que a estes não sejam devidos com 
os fins indicados no artigo 16.º será punido, segundo os casos, com as penas do 
mesmo artigo. 

19º 

Isenção de pena 
1 - O infractor que, nos casos dos artigos anteriores, voluntariamente repudiar 
oferecimento ou promessa que tenha aceitado ou restituir o que indevidamente tiver 
recebido antes de praticado o acto ou de consumada a omissão ficará isento de pena. 
2 - Fica igualmente isento de pena o infractor que, nos casos dos artigos 16.º e 17.º, 
participe o crime às autoridades competentes antes de qualquer outro co infrator e 
antes de ter sido iniciado procedimento criminal pelos correspondentes factos, sendo 
irrelevante a sua participação simultânea. 
3 - A isenção de pena prevista no n.º 1 só aproveitará ao agente de corrupção activa 
se o mesmo voluntariamente aceitar o repúdio da promessa ou a restituição do 
dinheiro ou vantagem que houver feito ou dado. 

20º 

Peculato 
1 - O titular de cargo político que no exercício das suas funções ilicitamente se 
apropriar, em proveito próprio ou de outra pessoa, de dinheiro ou qualquer outra coisa 
móvel que lhe tiver sido entregue, estiver na sua posse ou lhe for acessível em razão 
das suas funções será punido com prisão de três a oito anos e multa até 150 dias, se 
pena mais grave lhe não couber por força de outra disposição legal. 
2 - Se o infractor der de empréstimo, empenhar ou, de qualquer forma, onerar 
quaisquer objectos referidos no número anterior, com a consciência de prejudicar ou 
poder prejudicar o Estado ou o seu proprietário, será punido com prisão de um a 
quatro anos e multa até 80 dias. 
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21º 

Peculato de uso 
1 - O titular de cargo político que fizer uso ou permitir a outrem que faça uso, para fins 
alheios àqueles a que se destinam, de veículos ou outras coisas móveis de valor 
apreciável que lhe tenham sido entregues, estiverem na sua posse ou lhe forem 
acessíveis em razão das suas funções será punido com prisão até dezoito meses ou 
multa de 20 a 50 dias. 
2 - O titular de cargo político que der a dinheiro público um destino para uso público 
diferente daquele a que estiver legalmente afectado será punido com prisão até 
dezoito meses ou multa de 20 a 50 dias. 

22º 

Peculato por erro de outrem 
O titular de cargo político que no exercício das suas funções, mas aproveitando-se do 
erro de outrem, receber, para si ou para terceiro, taxas, emolumentos ou outras 
importâncias não devidas, ou superiores às devidas, será punido com prisão até três 
anos ou multa até 150 dias. 

23º 

Participação económica em negócio 
1 - O titular de cargo político que, com intenção de obter para si ou para terceiro 
participação económica ilícita, lesar em negócio jurídico os interesses patrimoniais 
que, no todo ou em parte, lhe cumpra, em razão das suas funções, administrar, 
fiscalizar, defender ou realizar será punido com prisão até cinco anos e multa de 50 a 
100 dias. 
2 - O titular de cargo político que, por qualquer forma, receber vantagem patrimonial 
por efeito de um acto jurídico-civil relativo a interesses de que tenha, por força das 
suas funções, no momento do acto, total ou parcialmente, a disposição, a 
administração ou a fiscalização, ainda que sem os lesar, será punido com multa de 50 
a 150 dias. 
3 - A pena prevista no número anterior é também aplicável ao titular de cargo político 
que receber, por qualquer forma, vantagem económica por efeito de cobrança, 
arrecadação, liquidação ou pagamento de que, em razão das suas funções, total ou 
parcialmente, esteja encarregado de ordenar ou fazer, posto que se não verifique 
prejuízo económico para a Fazenda Pública ou para os interesses que assim efetiva. 

Previstos na lei n.º 108/2001, de 28 de Novembro 

3º 

Cargos políticos 
2 — Para efeitos do disposto nos artigos 16º a 19º, equiparam-se aos titulares de 
cargos políticos nacionais os titulares de cargos políticos da União Europeia, 
independentemente da nacionalidade e residência e, quando a infracção tiver sido 
cometida, no todo ou em parte, em território português, os titulares de cargos políticos 
de outros Estados-Membros da União Europeia. 

16º 

Corrupção passiva para acto ilícito 
1 — O titular de cargo político que no exercício das suas funções, por si ou por 
interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, solicitar ou aceitar, para si 
ou para terceiro, sem que lhe seja devida, vantagem patrimonial ou não patrimonial, ou 
a sua promessa, para um qualquer acto ou omissão contrários aos deveres do cargo, 
ainda que anteriores àquela solicitação ou aceitação, é punido com pena de prisão de 
2 a 8 anos. 
2 — Se, por efeito da corrupção, resultar condenação criminal em pena mais grave do 
que a prevista no número anterior, será aquela pena aplicada à corrupção. 

17º 

Corrupção passiva para acto lícito 
1 — O titular de cargo político que no exercício das suas funções, por si ou por 
interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, solicitar ou aceitar, para si 
ou para terceiro, sem que lhe seja devida, vantagem patrimonial ou não patrimonial, ou 
a sua promessa, para um qualquer acto ou omissão não contrários aos deveres do 
cargo, ainda que anteriores àquela solicitação ou aceitação, é punido com pena de 
prisão até 3 anos ou com pena de multa até 300 dias. 
2 — Na mesma pena incorre o titular de cargo político que por si, ou por interposta 
pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, solicitar ou aceitar, para si ou para 
terceiro, sem que lhe seja devida, vantagem patrimonial ou não patrimonial de pessoa 
que perante ele tenha tido, tenha ou venha a ter qualquer pretensão dependente de 
exercício das suas funções. 
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18º 

Corrupção activa 
1 — Quem por si, ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, 
der ou prometer a titular de cargo político, ou a terceiro com conhecimento daquele, 
vantagem patrimonial ou não patrimonial que ao titular de cargo político não seja 
devida, com o fim indicado no artigo 16º, é punido com pena de prisão de 6 meses a 5 
anos. 
2 — Se o fim for o indicado no artigo 17º, o agente é punido com pena de prisão até 6 
meses ou com pena de multa até 60 dias. 
3 — O titular de cargo político que no exercício das suas funções, por si ou por 
interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, der ou prometer a 
funcionário ou a outro titular de cargo político, ou a terceiro com conhecimento destes, 
vantagem patrimonial ou não patrimonial que não lhes seja devida, com os fins 
indicados no artigo 16º, é punido com a pena prevista no mesmo artigo. 

Previstos na lei n.º 30/2008, de 10 de Julho 

10º 

Titular de cargo político 
O Representante da República, como titular de cargo político, está sujeito ao 
respectivo regime jurídico para efeitos de: 
b) Incompatibilidades e impedimentos; 
c) Controlo público de riqueza; 
d) Crimes de responsabilidade. 

Previstos na lei n.º 41/2010, de 3 de Setembro 

1º 

Âmbito da presente lei 
A presente lei determina os crimes da responsabilidade que titulares de cargos 
políticos ou de altos cargos públicos cometam no exercício das suas funções, bem 
como as sanções que lhes são aplicáveis e os respectivos efeitos. 

16º 

Recebimento indevido de vantagem 
1 — O titular de cargo político ou de alto cargo público que, no exercício das suas 
funções ou por causa delas, por si, ou por interposta pessoa, com o seu consentimento 
ou ratificação, solicitar ou aceitar, para si ou para terceiro, vantagem patrimonial ou 
não patrimonial, que não lhe seja devida, é punido com pena de prisão de 1 a 5 anos. 
2 — Quem, por si ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, 
der ou prometer a titular de cargo político ou alto cargo público, ou a terceiro por 
indicação ou conhecimento deste, vantagem patrimonial ou não patrimonial que não 
lhe seja devida, no exercício das suas funções ou por causa delas, é punido com pena 
de prisão até 5 anos ou com pena de multa até 600 dias. 
3 — Excluem -se dos números anteriores as condutas socialmente adequadas e 
conformes aos usos e costumes. 

17º 

Corrupção passiva 
1 — O titular de cargo político ou de alto cargo público que no exercício das suas 
funções ou por causa delas, por si ou por interposta pessoa, com o seu consentimento 
ou ratificação, solicitar ou aceitar, para si ou para terceiro, vantagem patrimonial ou 
não patrimonial, ou a sua promessa, para a prática de um qualquer acto ou omissão 
contrários aos deveres do cargo, ainda que anteriores àquela solicitação ou aceitação, 
é punido com pena de prisão de 2 a 8 anos. 
2 — Se o acto ou omissão não forem contrários aos deveres do cargo e vantagem não 
lhe for devida, o titular de cargo político é punido com pena de prisão de 2 a 5 anos. 
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18º 

Corrupção activa 
1 — Quem, por si ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, 
der ou prometer a titular de cargo político ou alto cargo público, ou a terceiro por 
indicação ou com o conhecimento destes, vantagem patrimonial ou não patrimonial 
com o fim indicado no n.º 1 do artigo 17º, é punido com pena de prisão de 2 a 5 anos. 
2 — Se o fim for o indicado no n.º 2 do artigo 17º, o agente é punido com pena de 
prisão até 5 anos. 
3 — O titular de cargo político ou de alto cargo público que no exercício das suas 
funções ou por causa delas, por si ou por interposta pessoa, com o seu consentimento 
ou ratificação, der ou prometer a funcionário ou a outro titular de cargo político ou de 
alto cargo público, ou a terceiro com o conhecimento deste, vantagem patrimonial ou 
não patrimonial que não lhe seja devida, com os fins indicados no artigo 17º, é punido 
com as penas previstas no mesmo artigo. 

3 a 

Altos cargos públicos 
Para efeitos da presente lei, são considerados titulares de altos cargos públicos: 
a) Gestores públicos; 
b) Titulares de órgão de gestão de empresa participada pelo Estado, quando 
designados por este; 
c) Membros de órgãos executivos das empresas que integram o sector empresarial 
local; 
d) Membros dos órgãos directivos dos institutos públicos; 
e) Membros das entidades públicas independentes previstas na Constituição ou na lei; 
f) Titulares de cargos de direcção superior do 1.º grau e equiparados. 

18 a 

Violação de regras urbanísticas 
1 — O titular de cargo político que informe ou decida favoravelmente processo de 
licenciamento ou de autorização ou preste neste informação falsa sobre as leis ou 
regulamentos aplicáveis, consciente da desconformidade da sua conduta com as 
normas urbanísticas, é punido com pena de prisão até 3 anos ou multa. 
2 — Se o objecto da licença ou autorização incidir sobre via pública, terreno da 
Reserva Ecológica Nacional, Reserva Agrícola Nacional, bem do domínio público ou 
terreno especialmente protegido por disposição legal, o agente é punido com pena de 
prisão de 1 a 5 anos ou multa. 

Previstos na lei n.º 4/2011, de 16 de Fevereiro 

19º 

Agravamento da pena 
2 — Se a vantagem referida nos artigos 16.º a 18.º for de valor consideravelmente 
elevado, o agente é punido com a pena aplicável ao crime respectivo agravada em um 
terço nos seus limites mínimo e máximo. 

 


