
NOTA PRÉVIA:

A presente compilação foi elaborada com o objectivo de servir como ferramenta de trabalho da

signatária e encontra-se, e encontrar-se-á pela sua própria natureza e conteúdo, carente de

permanente actualização.

Apesar de tal carência, optou-se pela sua publicação e divulgação, por forma a dar a conhecer aos

Colegas esta ferramenta, que esperamos venha a ser útil.

Queremos ainda deixar umas palavras de agradecimento: à Exma. Sra. Procuradora da República,

Dra. Liliana Palhinha, pelo incentivo dado e pela disponibilidade que manifestou em nos

acompanhar ao longo da elaboração deste trabalho; ao Exmo. Sr. Procurador da República, Dr.

José Espada Niza, pelas sugestões dadas, que permitiram que o trabalho ganhasse mais

consistência e dessa forma ficasse mais rico; ao Sindicato dos Magistrados do Ministério

Público, que, pelo interesse demonstrado, fez com que se decidisse a sua publicação e divulgação.
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I. ALIMENTOS

1. Garantia dos alimentos devidos a menores – Lei 75/98, de 19 de Novembro

- Artigo 5º: Aqueles que omitirem factos relevantes para a concessão da prestação de

alimentos pelo Estado em substituição do devedor ficam sujeitos a procedimento

criminal por crime de burla.

II. AMBIENTE

1. Reserva Agrícola Nacional – DL 186/89, de 14 de Junho

- Artigo 39º, nº 2: Cessação das acções violadoras do regime da RAN

________________________

A. ANOTAÇÕES

§ 1. Alterado pelo DL 274/92, de 12 de Dezembro.

2. Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – DL 555/99, de 16 de Dezembro

- Artigo 100º: Desrespeito dos actos administrativos e falsas declarações ou informações

________________________

A. ANOTAÇÕES

§ 1. Revogou o DL 445/91, de 20 de Novembro, com excepção do disposto nos artigos 26º e 27º;o

DL 448/91, de 29 de Novembro; o DL 83/94, de 14 de Março; o DL 92/95, de 9 de Maio e os

artigos 9º e 165º a 168º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, aprovado pelo DL

38.382, de 7 de Agosto de 1951.

§ 2. Alterado pelas Leis 13/2000, de 20 de Julho, 30-A/2000, de 20 de Dezembro, 15/2002, de 22

de Fevereiro e pelo DL 177/2001, de 4 de Julho.
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§ 3. A Lei 13/2000 suspendeu até ao dia 31 de Dezembro de 2000 a vigência do DL 555/99, sendo

repristinada a legislação referida no artigo 129º deste diploma.

§ 4. No nº 1 do artigo 100º estabelece-se que o desrespeito dos actos administrativos que

determinem qualquer das medidas de tutela da legalidade urbanística previstas neste diploma

constitui crime de desobediência (cfr. artigo 348º do Código Penal).

§ 5. No nº 2 do artigo 100º preceitua-se que as falsas declarações ou informações prestadas pelos

responsáveis referidos nas alíneas e) e f) do nº 1 do artigo 98º, isto é os autores dos projectos e o

director técnico da obra ou quem esteja mandatado pelo dono da obra, nos termos de

responsabilidade ou no livro de obra integram o crime de falsificação de documentos, nos termos

do artigo 256º do Código Penal.

§ 6. Através da Lei 28/2002, de 22 de Novembro foi o Governo autorizado a alterar o DL

177/2001, de 4 de Junho.

B. LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR OU CONEXA

§ 1. Regulamento Geral das Edificações Urbanas – Decreto-Lei nº 38.382, de 7 de Agosto de

1951.

3. Lei do Património Cultural – Lei 107/2001, de 8 de Setembro

- Artigo 100º: Infracções criminais previstas no Código Penal

- Artigo 101º: Crime de deslocamento

- Artigo 102º: Crime de Exportação ilícita

- Artigo 103º: Crime de destruição de vestígios

________________________
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A. ANOTAÇÕES

§ 1. Revogou as Leis 2032, de 11 de Junho de 1949 e 13/85, de 6 de Julho (anterior Lei do

Património Cultural); a alínea b) do nº 1 do artigo 9º e os artigos 21º a 30º do DL nº 16/93, de 23

de Janeiro, bem como os artigos 6º e 46º-A deste mesmo diploma, na redacção que lhes foi dada

pela Lei 14/94, de 11 de Maio.

§ 2. Entrou em vigor 60 dias após a publicação.

B. LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR OU CONEXA

§ 1. Decreto 20.985, de 7 de Março de 1932 – Protecção do Património Artístico, Histórico e

Arqueológico

§ 2. Regulamento Geral das Edificações Urbanas – Decreto-Lei nº 38.382, de 7 de Agosto de

1951.

§ 3. Lei de Bases do Ambiente – Lei 11/87, de 7 de Abril.

§ 4. DL 93/90, de 19 de Março – Reserva Ecológica Nacional.

§ 5. Decreto 26-A/92, de 1 de Junho – Classificou como monumentos nacionais, imóveis de

interesse público ou imóveis de valor concelhio diversos imóveis.

§ 6. DL 16/93, de 23 de Janeiro – Regime Geral dos Arquivos e do Património Arquivístico.

§ 7. DL 19/93, de 23 de Janeiro – Lei do Património Natural.

§ 8. DL 164/97, de 27 de Junho – Lei do Património Cultural Subaquático.

§ 9. Lei 35/98, de 18 de Julho – Organizações não Governamentais de Ambiente.

§ 10. Aviso n.º 80/2002, de 13 de Agosto: Torna público ter Portugal depositado, em 19 de Julho

de 2002, o instrumento de ratificação da Convenção Internacional do Unidroit sobre Bens

Culturais Roubados ou Ilicitamente Exportados, aberta à assinatura em Roma em 24 de Junho de

1995.
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C. BIBLIOGRAFIA

BARREIROS, Maria Helena e CRAVEIRO, Teresa, “Património e Planeamento – Notas sobre o PDM

de Lisboa”, Revista Sociedade e Território, nº 22;

BRAVO, Jorge dos Reis, A Tutela Penal dos Interesses Difusos, Coimbra Editora;

BRITO, Nogueira de, “Sobre a Legislação do Património Cultural”, Revista Jurídica da AAFDL, nº

11 – 12, Janeiro – Junho, 1989

CORREIA, Ferrer, “Venda Internacional de Objectos de Arte e a Protecção ao Património Cultural”,

Revista de Legislação e Jurisprudência, 1994;

FERREIRA, Antero, Património Arquitectónico e Arqueológico Classificado, IPPAR, 1993;

HENRIQUES, Leal e SANTOS, Simas, Código Penal Anotado, II, 1996, p. 518 e ss.;

NABAIS, José Casalta, Instrumentos Jurídicos e Financeiros de Protecção do Património Cultural

– Sumários e Tópicos destinados aos alunos do Curso Especializado em Assuntos

Culturais no Âmbito das Autarquias, Centro de Estudos e Formação Autárquica, Coimbra,

1997 – 1998;

III. ARMAS, MUNIÇÕES E EXPLOSIVOS

1. Crimes em recintos públicos – Lei 8/97, de 12 de Abril

- Artigo 1º: Uso e porte de armas e substâncias ou engenhos explosivos ou pirotécnicos

em recintos públicos

- Artigo 2º: Agravação pelo resultado

____________________________

A. ANOTAÇÕES

§ 1. O DL 334/83, de 15 de Julho aprovou o Regulamento sobre a Fiscalização de Produtos

Explosivos, sendo que as sanções aí prescritas são de cariz contra-ordenacional.
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2. Uso e porte de arma – Lei 22/97, de 27 de Junho

- Artigo 6º: Detenção ilegal de arma de defesa

________________________

A. ANOTAÇÕES

§ 1. A Lei 22/97, foi alterada pelas Leis 93-A/97, de 22 de Agosto, 29/98, de 26 de Junho e

98/2001, de 25 de Agosto.

3. Armas Proibidas

- Artigo 275º do Código Penal

A. ANOTAÇÕES

§ 1. Apesar de o regime das armas proibidas se encontrar prevista no Código Penal, optou-se por

fazer referência, uma vez que o conceito de arma proibida só é susceptível de ser integrado com

recurso a legislação extravagante.

B. LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR OU CONEXA

§ 1. DL 37.313, de 21 de Fevereiro de 1949(com as alterações introduzidas pelos DL 328/76, de 6

de Maio, 131/82, de 24 de Abril, 258/2002, de 23 de Novembro e pela Lei 22/97, de 22 de Junho):

Regulamento das Armas e Munições.

§ 2. DL 49.939, de 15 de Dezembro de 1969 (alterado pelo DL 318/83, de 4 de Julho): Importação

temporária de armas e munições.

§ 3. DL 207-A/75, de 17 de Abril (com as alterações introduzidas pelos DL 651/75, de 19 de

Novembro; 328/76, de 6 de Maio; 426-A/76, de 9 de Junho; 131/82, de 23 de Abril e 400/82, de

23 de Setembro): Armas proibidas.
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C.  JURISPRUDÊNCIA UNIFORME

§ 1. ASSENTO DE 5 DE ABRIL DE 1989, IN DR, I –A, DE 12 DE MAIO DE 1989: A detenção, uso ou porte

de uma pistola de calibre 6, 35 mm não manifestada nem registada constitui o crime  previsto e

punível pelo artigo 260º do Código Penal1.

§ 2. ACÓRDÃO 3/97, DE 6 DE FEVEREIRO DE 1997, IN DR, I-A, DE 6 DE MARÇO DE 1997: A detenção, uso

ou porte de arma de uma pistola de calibre 6, 35 mm não manifestada nem registada constitui o

crime  previsto e punível pelo artigo 275º, nº 2 do Código Penal revisto pelo DL 48/95, de 15 de

Março, norma que fez caducar o assento do Supremo Tribunal de Justiça de 5 de Abril de 19892.

§ 3. ASSENTO 2/98, DE 4 DE NOVEMBRO DE 1998, IN DR, I-A, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1998: Uma arma

de fogo, com calibre 6,35 mm, resultante de uma adaptação ou transformação clandestina de uma

arma de gás ou de alarme, constitui uma arma proibida a ser abrangida pela previsão normativa do

nº 2 do artigo 275º do Código Penal de 1995, antes da alteração pela Lei 65/98, de 2 de Setembro3.

§ 4. ACÓRDÃO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA 1/2002, DE 16 DE OUTUBRO, IN DR I-A, DE 5 DE

NOVEMBRO DE 2002: Uma arma de fogo com 6,35 mm de calibre resultante de adaptação ou

transformação, mesmo que clandestina, de uma arma de gás ou de alarme, não constitui uma arma

proibida, para efeito de poder considerar-se abrangida pela previsão do artigo 275º, nº 2 do Código

Penal de 95.

IV. ARRENDAMENTO

1. DL 321-B/90, de 15 de Outubro (Aprova o RAU)

- Artigo 14º:crime de especulação

- Artigo 15º: Falsas Declarações

________________________

                                                  
1 A doutrina deste Acórdão de Uniformização de Jurisprudência não tem actualidade, atenta a entrada em vigor do DL

48/95, de 15 de Março, que alterou o Código Penal, e o Acórdão de Uniformização de Jurisprudência 3/97, de 6 de

Fevereiro.
2 V. artigo 6º da Lei 22/97, de 27 de Junho.
3 V. artigo 275º do Código Penal com a redacção introduzida pela Lei 98/2001, de 25 de Agosto.
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A. ANOTAÇÕES

§1. O artigo 14º do DL 321-B/90 preceitua que incorre no crime de especulação o senhorio que

receba rendas superiores às fixadas na lei; recuse recibo de renda; receba quantia superior ao mês

de caução na celebração do contrato de arrendamento e ainda o inquilino que receba qualquer

quantia que não lhe seja devida, pela desocupação do local arrendado, quando haja cessado o

arrendamento.

§ 2. O crime de especulação encontra-se previsto no artigo 35º do DL 28/84, de 20 de Janeiro que

prevê as Infracções Anti-Económicas e contra a Saúde Pública.

§ 3. O artigo 15º do DL 321-B/90 refere que o arrendatário que preste falsas declarações para

obtenção do subsídio de renda incorre não só na prática de um crime (burla e falsificação de

documento) como ainda em outras sanções, nomeadamente, a restituição do montante

indevidamente recebido acrescido de 100%, à cessação do recebimento do subsídio relativo ao

período de pagamento em curso e à suspensão do direito ao subsídio de renda pelo período de 1 a

10 anos.

§ 4. V. ainda o nº 3 do artigo 15º que refere que a pena correspondente ao crime previsto no nº1 só

pode ser suspensa quando as quantias indevidamente recebidas e o competente agravamento sejam

restituídas no prazo de 60 dias, contado do trânsito em julgado da sentença.

B. JURISPRUDÊNCIA

ACÓRDÃO DA RC DE 6 DE MARÇO DE 2001, CJ, II – 13: I. O contrato em que uma parte cede, a título

oneroso, o espaço físico que traz de arrendamento (para o exercício da sua actividade de venda de

material informático e acessórios) para a outra parte ali instalar um estabelecimento de charcutaria

e similares (na sequência, previamente garantida, de o senhorio celebrar com esta parte novo

contrato de arrendamento) não constitui nem um trespasse de estabelecimento comercial, nem a

cessão de exploração do mesmo, nem a cedência de qualquer componente do seu recheio. II. Tal

contrato configura aquilo a que usualmente se chama de “venda de chave” – conduta proibida por

lei e que integra crime de especulação – artigo 14º do DL 321-B/90 – sendo por isso nulo.

C. BIBLIOGRAFIA

SEIA, Jorge Alberto Aragão, Arrendamento Urbano – Anotado e Comentado, 4ª edição, Almedina,

Coimbra, 1998;
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2. Regime do Arrendamento Urbano

- Artigo 29º: Falsidade da declaração do depósito

________________________

A. ANOTAÇÕES

§ 1. O senhorio que declare que não impugnou o depósito de rendas e que nem o pretende

impugnar, nos termos do artigo 27º do RAU, quando tal declaração seja falsa, incorre no crime de

falsas declarações – v. artigo 360º do Código Penal.

C. BIBLIOGRAFIA

SEIA, Jorge Alberto Aragão, Arrendamento Urbano – Anotado e Comentado, 4ª edição, Almedina,

Coimbra, 1998;

V. BASES DE DADOS E DADOS PESSOAIS

1. Lei da Protecção de dados pessoais – Lei 67/98, de 26 de Outubro

- Artigo 43º: Não cumprimento de obrigações relativas a protecção de dados

- Artigo 44º: Acesso indevido

- Artigo 45º: Viciação ou destruição de dados pessoais

- Artigo 46º: Desobediência qualificada

- Artigo 47º: Violação do dever de sigilo

________________________

A. ANOTAÇÕES

§ 1. Revogou as Leis 10/91, de 29 de Abril (Protecção de Dados Pessoais face à Informática) e a

Lei 28/94, de 29 de Agosto (que alterou a Lei 10/91).
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§ 2. Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva 95/46/CE, do Parlamento Europeu e do

Conselho, de 24 de Outubro de 1995.

§ 3. Entrou em vigor no dia 27 de Outubro de 1998 (v. artigo 52º).

§ 4. Rectificada pela Declaração de Rectificação nº 22/98, de 28 de Novembro.

§ 5. Pode pôr-se um problema de concurso entre os crimes de acesso indevido e o de acesso

ilegítimo, previsto pelo artigo 7º da Lei da Criminalidade Informática.

B. LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR OU CONEXA

§ 1. Convenção para a Protecção das Pessoas relativamente ao Tratamento Automatizado de

Dados Pessoais (Decreto do Presidente da República nº 21/93, de 9 de Julho; Resolução da

Assembleia da República nº 23/93, de 9 de Julho; Rectificação nº 10/93, de 20 de Agosto; Aviso nº

227/93, de 5 de Novembro).

§ 2. Directiva 95/46/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Outubro de 1995,

relativa à protecção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento dos dados pessoais e

à livre circulação desses dados.

§ 3. Directiva 96/9/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Março de 1996, relativa à

protecção legal das bases de dados.

§ 4. Regulamento da Comissão Nacional de Protecção de Dados Pessoais Informatizados –

Resolução da Assembleia da República nº 53/94, de 19 de Agosto.

C. BIBLIOGRAFIA

AAVV, Direito da Sociedade de Informação, Vols. I e II, Faculdade de Direito da Universidade de

Lisboa, Associação Portuguesa do Direito Intelectual, Coimbra Editora;

ASCENSÃO, José de Oliveira, “Criminalidade Informática”, in Estudos sobre Direito da Internet e

da Sociedade da Informação, Almedina, 2001, p. 261 e ss.;

CUNHA, Damião da, Comentário Conimbricense do Código Penal – Parte Especial, Tomo I,

(Anotação ao artigo 193º), Coimbra Editora, 1999, p. 743;

MARQUES, Garcia e MARTINS, Lourenço, Direito da Informática, Almedina, 2000;
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MONIZ, Helena, “Os problemas jurídicos-penais da criação de uma base de dados genéticos para

fins criminais”, RPCC, Ano 12, nº 2, Abr.-Jun. de 2002, p. 237;

2. Tratamento dos dados pessoais e protecção da privacidade no sector das

telecomunicações- Lei 69/98, de 26 de Outubro

- Artigo 14º

________________________

A. ANOTAÇÕES

§ 1. Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva nº 97/66/CE, do Parlamento Europeu e do

Conselho, de 15 de Dezembro de 1997.

§ 2. Entrou em vigor no dia 24 de Outubro de 1998 (v. artigo 19º).

§ 3. O artigo 14º remete em matéria de tutela administrativa e jurisdicional, responsabilidade civil

e sanções para a Lei de Protecção de Dados e em matéria de normas sancionatórias para a

legislação sobre telecomunicações.

B. LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR OU CONEXA

§ 1. Directiva nº 97/66/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Dezembro de 1997,

relativa ao tratamento de dados pessoais e à protecção da privacidade no sector das

telecomunicações.

3. Protecção jurídica das bases de dados – DL 122/2000, de 4 de Julho

- Artigo 11º: Reprodução, divulgação ou comunicação ilegítima de base de dados

protegida

- Artigo 20º: Tutela por outras disposições legais

________________________
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A. ANOTAÇÕES

§ 1. Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva 96/9/CE do Parlamento Europeu e do

Conselho, de 11 de Março de 1996, relativa à protecção legal das bases de dados.

B. LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR OU CONEXA

§ 1. Directiva 96/9/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Março de 1996, relativa à

protecção legal das bases de dados.

C. BIBLIOGRAFIA

MELLO, Alberto de Sá e, “Tutela Jurídica das Bases de Dados (A transposição da Directriz

96/9/CE)”, Direito da Sociedade de Informação, Vol. I, Faculdade de Direito da

Universidade de Lisboa, Associação Portuguesa do Direito Intelectual, Coimbra Editora, p.

111

VI. BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS

1. Branqueamento de capitais – DL 325/95, de 2 de Dezembro

- Artigo 2º: Conversão, transferência ou dissimulação de bens ou produtos

2. Artigo 23º do DL 15/93, de 22 de Janeiro

________________________

A. ANOTAÇÕES

§ 1. O DL 325/95 foi alterado pela Lei n.º 65/98, de 2 de Setembro, pelo Decreto-Lei n.º 275-

A/2000, de 9 de Novembro, pela Lei n.º 104/2001, de 25 de Agosto, pelo Decreto-Lei n.º

323/2001, de 17 de Dezembro, pela Lei 5/2002, de 11 de Janeiro e pela Lei 10/2002, de 11 de

Fevereiro.

§ 2. Em relação ao DL 15/93, de 22 de Janeiro v. infra o ponto XXII.
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B. LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR OU CONEXA

§ 1. Directiva 91/308/CEE, de 10 de Junho de 1991 (transposta para a ordem jurídica interna pelo

DL 313/93, de 15 de Setembro).

§ 2. Directiva 2001/97/CEE.

§ 3. Recomendação R(80) 10, do Comité de Ministros do Conselho da Europa.

§ 4. Convenção Relativa ao Branqueamento, Detecção, Apreensão e Perda dos Produtos do Crime,

do Conselho da Europa (Convenção de Estrasburgo).

§ 5. Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Estupefacientes e Substâncias

Psicotrópicas (Convenção de Viena).

C. BIBLIOGRAFIA

BRANDÃO, Nuno, Branqueamento de Capitais: O Sistema Comunitário de Prevenção, Coimbra

Editora, 2002

COSTA, José de Faria, “O branqueamento de capitais (algumas reflexões à luz do direito penal e da

política criminal)”, in Direito Penal Económico e Europeu – Problemas Especiais, Volume

II, AAVV, Coimbra Editora, p. 301

DUARTE, Jorge Dias, Branqueamento de Capitais – O Regime do DL 15/93, de 22 de Janeiro, e a

Normativa Internacional, Publicações Universidade Católica, Porto, 2002

___, “Branqueamento de Capitais e Favorecimento Pessoal”, Revista do Ministério Público, Ano

23, Abr/Jun 2002, nº 90, p.167

GODINHO, Jorge Alexandre Fernandes, Do crime de branqueamento de capitais – Introdução e

Tipicidade, Almedina, 2001

SANTIAGO, Rodrigo, “O branqueamento de capitais e outros produtos do crime”, in Direito Penal

Económico e Europeu – Problemas Especiais, Volume II, AAVV, Coimbra Editora, p. 363

VII. CAÇA
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1. Lei de Bases Gerais da Caça – Lei 173/99, de 21 de Setembro

- Artigo 28º: Exercício perigoso da caça

- Artigo 29º: Exercício da caça sob influência do álcool

- Artigo 30º: Violação da preservação da fauna e da flora

- Artigo 31º: Violação de meios e processos proibidos

- Artigo 32º: Falta de habilitação legal para o exercício da caça

- Artigo 33º: Desobediência ou violação de certos comportamentos

_______________________

A. ANOTAÇÕES

§ 1. A anterior Lei da Caça era a Lei 30/86, de 27 de Agosto, regulamentada pelo DL 136/96, de

14 de Agosto.

§ 2. Regulamentada pelo DL 227-B/2000, de 15 de Setembro, com as alterações introduzidas pelo

DL 338/2001, de 26 de Dezembro.

B. LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR OU CONEXA

§ 1. Directiva 79/409/CEE, de 2 de Abril de 1979

§ 2. Directiva 85/411/CEE, de 25 de Junho de 1985

§ 3. Convenção de Berna relativa à Conservação da Vida Selvagem e dos Habitats Naturais na

Europa

§ 4. Protecção do Lobo Ibérico – Lei 90/88, de 13 de Agosto

C. JURISPRUDÊNCIA

ACÓRDÃO DA RE DE 12 DE MARÇO DE 1998, CJ, II- 297: A interdição do direito de caçar não é uma

consequência automática da prática do crime de caça ilegal pelo que, não estabelecendo a lei

qualquer critério para a sua aplicação, tal medida só se justifica quando a conduta do arguido

permita concluir pelo fundado receio de voltar a praticar infracções idênticas
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ACÓRDÃO DA RP DE 25 DE MARÇO DE 1998, CJ, II – 239: I – Num processo por crime de caça ilegal,

os titulares do direito de acção popular têm legitimidade para apresentar denúncia ou queixa e,

bem assim, para se constituírem assistentes, mas não a têm para aí formularem pedido cível contra

os arguidos. II – Têm, porém, legitimidade para proporem acção popular civil.

ACÓRDÃO DA RC DE 18 DE JUNHO DE 1998, CJ, III – 60: I – A caça é uma actividade complexa, de

procura, espera, perseguição e captura, vivo ou morto de elemento da fauna cinegética; por isso,

não se pode reduzir apenas ao acto de disparar. II – Provando-se que os arguidos que andavam a

caçar em local proibido e aí foi disparado um tiro, ficam preenchidos os elementos típicos deste

tipo legal de crime, ainda que se ignore quem foi o autor do disparo. III – Nestas circunstâncias

todos os arguidos devem ser condenados como co-autores deste tipo de crime de caça em local

proibido. IV – A indicação, na sentença, das provas que serviram para fundamentar a convicção do

tribunal não se integra na “fundamentação”.

ACÓRDÃO DA RE DE 30 DE NOVEMBRO DE 1999 CJ, V - 285: Ainda que a lei da caça vise a protecção,

conservação e fomento de um segmento de um dos componentes ambientais naturais – a fauna

cinegética – daí não resulta que toda a violação de qualquer das suas disposições constitua,

também, ilícito ambiental, como é o caso da prática do crime previsto e punido no nº 11 do artigo

31º da referida Lei, reportado ao exercício da caça em reservas turísticas e a da contra-ordenação

prevista no nº 3 do artigo 51º do Decreto-Lei nº 136/96, de 14 de Agosto – transporte de arma de

caça não condicionada em estojo próprio.

VIII. CHEQUE SEM PROVISÃO

1. Cheque sem Provisão – DL 454/91, de 28 de Dezembro

- artigo 11º: emissão de cheque sem provisão

- artigo 12º, nº 7: desobediência

________________________

A. ANOTAÇÕES

§ 1. Alterado pelo DL 316/97, de 19 de Novembro e pelo DL 83/2003, de 24 de Abril.
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§ 2. Revogou os DL 14/84, de 11 de Janeiro e 182/74, de 2 de Maio, com as modificações

introduzidas pelos DL 184/74, de 4 de Maio, 218/74, de 18 de Maio e 519-XI/79, de 29 de

Dezembro.

§ 3. Em termos processuais comporta algumas regras especiais, nomeadamente o artigo 11º-A,

relativo às formalidades da queixa; o artigo 13º, que estabelece que é competente o tribunal da

comarca onde se situa o estabelecimento da instituição de crédito em que o cheque for inicialmente

entregue a pagamento e o artigo 13º-A que prevê um dever de colaboração na investigação por

parte das instituições de crédito.

§ 4. Pela Lei 25/2002, de 2 de Novembro foi o Governo autorizado a alterar o DL 454/91, de 28 de

Dezembro, concedendo a todas as instituições de crédito o acesso à informação disponibilizada

pelo Banco de Portugal relativa aos utilizadores de cheque que oferecem risco.

B. LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR OU CONEXA

§ 1. Lei Uniforme Relativa ao Cheque – DL 23.721, de 29 de Março de 1934.

§ 2. Microfilmagem dos cheques – DL 110/89, de 13 de Abril.

§ 3. Regulamento da Microfilmagem dos cheques – Portaria nº 974/89, de 13 de Novembro.

§ 4. Modalidades de depósitos – DL 430/91, de 2 de Novembro.

C. CIRCULARES DA PGR

§ 1. CIRCULAR 4/82, DE 5 DE FEVEREIRO: Crime de emissão de cheque sem provisão. Estado lesado.

Instrução do pedido de perdão.

§ 2. CIRCULAR 3/86, DE 29 DE ABRIL: Pedido de desistência de queixa por emissão de cheque sem

provisão.

§ 3. CIRCULAR 8/2001, DE 6 DE NOVEMBRO: Desistência de queixa nos processos por crime de

emissão de cheque sem provisão nos quais o Estado figure como ofendido.
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D. JURISPRUDÊNCIA

§ 1. É inúmera a jurisprudência existente a propósito do crime de emissão de cheque sem

provisão4, sendo várias as questões que este tipo legal de crime suscita. Porém, com a Lei 59/98,

de 25 de Agosto (que alterou o Código de Processo Penal), surgiu uma nova questão: a de saber

qual o tribunal competente para o Julgamento.

§ 2. Tribunal competente para o Julgamento

ACÓRDÃO DA RL DE 16 DE JANEIRO DE 2002, CJ, 2002, I – 133: Após o início da vigência da Lei 59/98,

de 25 de Agosto, o tribunal singular deixou de ter competência para julgar os crimes de emissão de

cheque sem provisão, puníveis com prisão superior a 5 anos, praticados depois da sua entrada em

vigor.

ACÓRDÃO DA RP DE 12 DE JULHO DE 2000, CJ, 2000, IV – 224: I. A partir da entrada em vigor da Lei

59/98, de 25 de Agosto, as regras gerais sobre competência para o julgamento são aplicáveis aos

crimes de emissão de cheque sem cobertura cometidos após essa data. II. Para julgar esses crimes,

quando os mesmos sejam puníveis com pena superior a 5 anos, o tribunal singular só é

competente, se eles tiverem sido cometidos antes daquela data. III. O artigo 4º daquela Lei 59/98 é,

assim, uma norma transitória.

E. JURISPRUDÊNCIA UNIFORME

§ 1. ACÓRDÃO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DE 16 DE NOVEMBRO DE 1988,  IN DR, I, DE 20

DE MARÇO DE 1989: Nos termos do artigo 9º do Decreto-Lei nº 14/84, o tribunal competente para

conhecer do crime de emissão de cheque sem provisão é o da comarca onde se situa o

estabelecimento de crédito em que o cheque foi inicialmente entregue para pagamento, e não a do

estabelecimento bancário sacado ou da câmara de compensação5.

§ 2. ACÓRDÃO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DE 16 DE OUTUBRO DE 1991, IN DR, I-A, DE 22

DE NOVEMBRO DE 1991: A excepção prevista no nº 3 do artigo 1º do Decreto-Lei nº 14/84, de 11 de

                                                  
4 Razão pela qual nos abstemos de proceder à sua enumeração.
5 A competência territorial para conhecer dos crimes de emissão de cheque sem provisão encontra-se actualmente

regulada no artigo 13º do DL 454/91, de 28 de Dezembro.
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Janeiro, exige tão-só - para além do requisito do prazo aí referido - que a condenação pelo

primeiro crime exista no momento da condenação pelo segundo crime, sendo indiferente que este

ocorra antes ou após aquela condenação.

§ 3. ACÓRDÃO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DE 25 DE MARÇO DE 1992, IN DR I-A DE 16 DE

JULHO DE 1992: O artigo 8º, nº 3, do Decreto-Lei nº 14/84, de 11 de Janeiro, foi revogado pelo

artigo 22º do Decreto-Lei nº 78/87, de 17 de Fevereiro.

§ 4. ACÓRDÃO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 1/93, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1992 IN DR I-A

DE 9 DE JANEIRO DE 1993: Para efeitos penais, dos artigos 23º e 24º do Decreto nº 13 004, a entrega

pelo sacador de cheque incompleto quanto à data não faz presumir que foi dada autorização de

preenchimento ao tomador, nos termos em que este o fez.

§ 5. ACÓRDÃO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 6/93, DE 27 DE JANEIRO DE 1993, IN DR I-A

DE 7 DE ABRIL DE 1993: O artigo 11º, nº 1, alínea a), do Decreto-Lei nº 454/91, de 28 de Dezembro,

não criou um novo tipo legal de crime de emissão de cheque sem provisão nem teve o efeito de

despenalizar as condutas anteriormente previstas e puníveis pelo artigo 24º do Decreto nº 13 004,

de 12 de Janeiro de 1927, apenas operando essa despenalização quanto aos cheques de valor não

superior a 5.000$00 e quanto aos cheques de valor superior a esse montante em que não se prove

que causou prejuízo patrimonial.

§ 6. ACÓRDÃO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA 13/97, IN DR, I-A DE 18 DE JUNHO DE 1997: A

declaração «devolvido por conta cancelada», aposta no verso do cheque pela entidade bancária

sacada, equivale, para efeitos penais, à verificação da recusa de pagamento por falta de provisão,

pelo que deve haver-se por preenchida esta condição objectiva de punibilidade do crime de

emissão de cheque sem provisão, previsto e punível pelo artigo 11º, n. 1, alínea a), do DL 454/91,

de 28 de Dezembro6.

§ 7. ACÓRDÃO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 4/99, DE 4 DE FEVEREIRO DE 1999, IN DR, I-A,

DE 30 DE MARÇO DE 1999: No domínio do Código Penal de 1982, o crime de emissão de cheque sem

provisão previsto e punido pelo artigo 11º, nº 1, do DL 454/91, de 28 de Dezembro, tinha a

                                                  
6 V. alínea b) do nº 1 do artigo 11º.
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natureza pública, sendo ineficaz a desistência de queixa pelo ofendido, sem prejuízo do disposto

nos artigos 313º, nº 2, e 303º do mesmo código7.

§ 8. ACÓRDÃO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA 4/2000, DE 19 DE JANEIRO DE 2000, IN DR, I – A,

DE 17 DE FEVEREIRO DE 2000: Se, na vigência do Código Penal de 82, mas antes do início da do DL

454/91, depois de ter preenchido, assinado e entregue o cheque ao tomador, o sacador, solicita por

escrito, ao banco sacado que o não pague porque se extraviou (o que sabe não corresponder à

realidade) e, se, por isso, quando o tomador/portador lhe apresenta o cheque, dentro do prazo legal

de apresentação, o sacado recusa o pagamento e, no verso do título, lança a declaração de que o

cheque não foi pago por aquele motivo, o sacador não comete o crime previsto e punido pelo

artigo 228º, nº 1, alínea b) e 2, nem o previsto e punido pelo artigo 228º, nº 1, alínea b) do Código

Penal de 828.

F. BIBLIOGRAFIA

PINTO, António Augusto Tolda, Cheque sem Provisão – Regime Jurídico Anotado, Coimbra

Editora, 1998

IX. CÓDIGOS

1. Código de Processo Civil

- Artigo 391º: Garantia penal da providência

- Artigo 854º, nº 2: Dever de apresentação dos bens

2. Código de Processo Penal

- Artigo 141º: Falta de resposta pelo arguido às perguntas sobre a sua identificação ou a

sua falsidade

- Artigo 145º, nº 2: Dever de verdade dos assistentes e das partes civis

                                                  
7 Actualmente o crime de emissão de cheque sem provisão tem natureza semi-pública – cfr. artigo 11º - A.
8 V. hoje a alínea b) do nº 1 do artigo 11º.
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- Artigo 342º, nº 2: Falta de resposta pelo arguido às perguntas sobre a sua identificação

ou a sua falsidade

- Artigo 387º: Desobediência

3. Código do Registo Civil

- Artigo 296º: Infracções cometidas pelos párocos

- Artigo 297º: Sanções aplicáveis aos funcionários

4. Código do Registo Predial

- Artigo 153º

5. Código do Trabalho

- Artigo 608º: Utilização indevida de trabalho de menor

- Artigo 609º: Desobediência

- Artigo 611º: Violação da autonomia e da independência sindicais

- Artigo 612º: Retenção de quota sindical

- Artigo 613º: Violação do direito à greve

________________________

A. ANOTAÇÕES

§ 1. Aprovado pela Lei 99/2003, de 27 de Agosto de 2003.

§ 2. Nos termos do artigo 3º, nº 1, da Lei 99/2003, o Código do Trabalho entra em vigor no dia 1

de Dezembro de 2003.

§ 3. Com o Código do Trabalho foram revogadas as seguintes normas:
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- Artigo 128º do Regime Jurídico do Contrato Individual de Trabalho (DL 49 408, de 24

de Novembro de 1969, alterado pela Lei 118/99, de 11 de Agosto), que prescrevia que

a decisão administrativa ou judicial incluirá a cominação de que a infracção ao disposto

nos artigos 122º, 123 e 124º do Regime Jurídico do Contrato Individual de Trabalho

fará incorrer o arguido no crime de desobediência qualificada;

- Artigo 38º a 40º da Lei Sindical – DL 215-B/75, de 30 de Abril (alterada pela Lei

118/99, de 11 de Agosto)

- Artigo 15º da Lei da Greve – DL 65/77, 26 de Agosto (alterada pela Lei 30/99, de 20

de Outubro e pela Lei 118/99, de 11 de Agosto)

- Artigo único do DL 286/88, de 12 de Agosto (Trabalho de Menores)

X. COMUNICAÇÃO SOCIAL

1. Lei da Televisão – Lei 32/2003, de 22 de Agosto

- artigo 65º: Crimes cometidos por meio de televisão

- artigo 66º: actividade ilegal de televisão

- artigo 67º: desobediência qualificada

- artigo 68º: atentado contra a liberdade de programação e de informação

________________________

A. ANOTAÇÕES

§ 1. Revogou a Lei 31-A/98, de 14 de Julho (alterada pela Lei 8/2002, de 11 de Fevereiro e pela

Lei 18-A/2002, de 18 de Julho), que, por seu turno, revogou as Leis 60/79, de 18 de Setembro e

58/90, de 7 de Setembro.

§ 3. No artigo 82º estabelece um desvio às regras de competência territorial estabelecidas no

Código de Processo Penal. Assim, para conhecer dos crimes previstos na Lei da Televisão é

competente o Tribunal da comarca do local onde o operador tenha a sua sede ou representação

permanente. Se se tratar de crime cometido contra o bom nome e reputação, a reserva da vida



LL EGISLAÇÃO EGISLAÇÃO PP ENAL ENAL AA VULSAVULSA , A, ANOTAÇÕES E NOTAÇÕES E JJURISPRUDÊNCIAURISPRUDÊNCIA

Patrícia Naré Agostinho                                                                                                                 31 de Outubro de 2003
24

privada ou outros bens da personalidade, é competente o tribunal do domicílio do ofendido. Se não

for conhecido o elemento definidor da competência é competente o Tribunal Judicial da Comarca

de Lisboa.

§ 4. Artigos 80º e 83º: Suspensão cautelar da transmissão ou retransmissão em processo por crime.

B. LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR OU CONEXA

§ 1. DL 237/98, de 5 de Agosto – Regula o licenciamento e a autorização de canais televisivos.

C. CIRCULARES DA PGR

§ 1. CIRCULAR 11/93: Direito à Informação/Direitos Exclusivos. Cobertura televisiva do Rali de

Portugal.

2. Estatuto do Jornalista – Lei 1/99, de 13 de Janeiro

- artigo 19º: atentado à liberdade de informação

3. Lei de Imprensa – Lei 2/99, de 13 de Janeiro

- Artigo 30º: Crimes cometidos através da imprensa

- Artigo 31º: Autoria e Comparticipação

- Artigo 32º: Desobediência qualificada

- Artigo 33º: Atentado à liberdade de imprensa

- Artigo 39º, nº 2: desobediência qualificada e falsas declarações

____________________________

A. ANOTAÇÕES

§ 1. Revogou os DL 85-C/75, de 26 de Fevereiro, 181/76, de 9 de Março, 645/76, de 30 de Julho,

377/88, de 24 de Outubro, e as Leis 15/95, de 25 de Maio e 8/96, de 14 de Março.
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§ 2. O artigo 38º da Lei de Imprensa consagra um desvio às regras de competência territorial

estabelecidas no Código de Processo Penal. Assim, para conhecer dos crimes de imprensa é

competente o tribunal da comarca:

1) da sede da pessoa colectiva proprietária da publicação; ou

2) do domicílio da pessoa singular proprietária da publicação; ou

3) do domicílio da entidade importadora ou o da sua representante em Portugal, se se tratar de

publicação estrangeira; ou

4) o tribunal da comarca onde forem encontradas as publicações, se não for conhecido o elemento

definidor de competência.

Para conhecer dos crimes de difamação ou de injúria é competente o tribunal da comarca do

domicílio do ofendido.

B. JURISPRUDÊNCIA UNIFORME

§ 1. ACÓRDÃO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA 5/96, DE 14 DE MARÇO DE 1996, IN DR I – A, DE

24 DE M AIO DE 1996: A difamação, mesmo que cometida através da publicação unitária,

constituindo crime de abuso de liberdade de imprensa, não tem a natureza de crime permanente,

consumando-se com a publicação do texto ou imagem, pelo que o prazo da prescrição do

respectivo procedimento criminal tem início no dia da referida publicação, nos termos do artigo

119º, nº 1 do Código Penal.

4. Artigo 90º, nº 1 da Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo – aprovada pela Lei

147/99, de 1 de Setembro

5. Incentivos do Estado à Comunicação Social - DL 56/2001, de 19 de Fevereiro

- Artigo 39º, nº 2: os actos ou comportamentos lesivos de interesses jurídico-penalmente

protegidos, nomeadamente a aplicação de verbas recebidas a título de incentivos

directos para fins diferentes daqueles para os quais foram concedidos e a prestação de

falsas informações ou dados viciados que induzam em erro acerca do direito ao

incentivo ou do montante a atribuir, são punidos nos termos da lei penal.
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________________________

A. ANOTAÇÕES

§ 1. O sistema de incentivos do Estado à comunicação social encontrava-se regulamentado pelo

DL 37-A/97, de 31 de Janeiro, diploma alterado, por ratificação, pela Lei  21/97, de 27 de Junho, e

posteriormente pelos DL 136/99, de 22 de Abril, e 105/2000, de 9 de Junho.

6. Lei da Rádio – Lei 4/2001, de 23 de Fevereiro

- artigo 64º: responsabilidade criminal

- artigo 65º: actividade ilegal de radiodifusão

- artigo 66º: desobediência qualificada

- artigo 67º: atentado contra a liberdade de programação e informação

________________________

A. ANOTAÇÕES

§ 1. Anterior Lei da Rádio – Lei 87/88, de 30 de Julho (alterada pelo DL 130/97, de 27 de Maio).

§ 2. No artigo 74º estabelece um desvio às regras de competência territorial estabelecidas no

Código de Processo Penal. Assim, para conhecer dos crimes previstos na Lei da Rádio é

competente o Tribunal da comarca do local onde o operador radiofónico tenha a sua sede ou

representação permanente. Se se tratar de crime cometido contra o bom nome e reputação, a

reserva da vida privada ou outros bens da personalidade, é competente o tribunal do domicílio do

ofendido. Se não for conhecido o elemento definidor da competência é competente o Tribunal

Judicial da Comarca de Lisboa.

XI. CONTRASTARIAS

1. Regulamento das Contrastarias – DL 391/79, de 20 de Setembro

- Artigo 12º: uso ou reprodução de punção de fabrico ou equivalente
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- Artigo 13º: Falsificação, contrafacção ou uso abusivo de punção de contrastaria e de

garantia de toque

________________________

A. ANOTAÇÕES

§ 1. Alterado pelo DL 384/89, de 8 de Novembro e pelo DL 57/98, de 16 de Março. O DL 384/89

dispensou de contraste os artefactos e outros objectos de ourivesaria nos quais, total ou

parcialmente, se contenha prata de toque legal inferior a determinado peso. O DL 57/98 alterou os

artigos 1º, 3º, 7º, 11º, 12º, 14º, 15º, 16º, 34º, 35º, 57º, 70º, 74º, 77º, 78º, 97º, 99º, 102º e 108º e

revogou os artigos 10º e 105º do Regulamento das Contrastarias.

§ 2. O nº 2 do artigo 31º do Regulamento das Contrastarias foi revogado pelo DL 365/99, de 17 de

Setembro e os artigos 59º a 69º, 71º a 76º, 95º e 96º foram revogados pelo DL 171/99, de 19 de

Maio.

B. LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR OU CONEXA

§ 1. Portaria n.º 477-A/90, de 27 de Junho: Actualiza as tabelas emolumentares, as cauções, as

taxas, as licenças, as propinas e as multas previstas no Regulamento das Contrastarias.

§ 2. Declaração 201/90, de 31 de Agosto: De ter sido rectificada a Portaria n.º 477-A/90, dos

Ministérios das Finanças e da Indústria e Energia, que actualiza as tabelas emolumentares, as

cauções, as taxas, as licenças, as propinas e as multas previstas no Regulamento das Contrastarias,

publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 146 (suplemento), de 27 de Junho de 1990

§ 3. Decreto n.º 56/82, de 29 de Abril: Aprova, para ratificação, a Convenção sobre o Controle e

Marcação de Artigos de Metais Preciosos.

§ 4. DL 204/96, de 25 de Outubro: Cria um certificado de autenticidade para a ourivesaria

tradicional portuguesa.

§ 5. DL 365/99, de 17 de Setembro: Regime Jurídico do Acesso, do Exercício e da Fiscalização da

Actividade de Prestamista.
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XII. CRIMINALIDADE INFORMÁTICA

1. Criminalidade Informática – Lei 109/91, de 17 de Agosto

- Artigo 4º: Falsidade Informática

- Artigo 5º: Dano relativo a dados ou programas informáticos

- Artigo 6º: Sabotagem Informática

- Artigo 7º: Acesso Ilegítimo

- Artigo 8º: Intercepção Ilegítima

- Artigo 9º: Reprodução Ilegítima de Programa Protegido

________________________

A. ANOTAÇÕES

§ 1. A Lei da Criminalidade Informática está dividida em 4 Capítulos. O Capítulo I estabelece os

princípios gerais. Assim, no seu artigo 1º consagra-se a subsidiaridade do Código Penal; no seu

artigo 2º estabelece-se algumas definições e no seu artigo 3º consagra-se a responsabilidade penal

das pessoas colectivas e equiparadas. O Capítulo II está subordinado aos Crimes Ligados à

Informática; o Capítulo III, com o título Penas Acessórias, além de estabelecer no seu artigo 11º

quais as penas acessórias em que o agente pode ser condenado (v. também artigos 13º a 17º),

dispõe ainda no seu artigo 12º sobre perda de bens; no Capítulo IV, por seu turno, com o título

Disposições Finais, interessa sobretudo atentar no artigo 18º que dispõe sobre a liquidação do

património quando seja aplicada a pena de dissolução.

§ 2. Entrou em vigor 120 dias após a sua publicação.

B. BIBLIOGRAFIA

COSTA, José Francisco de Faria, “Algumas reflexões sobre o estatuto dogmático do chamado

«Direito Penal Informático»”, in Direito Penal da Comunicação – Alguns Escritos,

Coimbra Editora, 1998, p. 103
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____, “Les crimes Informatiques et d’autres crimes dans le domaine de la technologie

informatique au Portugal”, in Direito Penal da Comunicação – Alguns Escritos, Coimbra

Editora, 1998, p. 7

2. Protecção Jurídica dos programas de computador – DL 252/94, de 20 de Outubro

- Artigo 14º: remissão para o artigo 9º, nº 1 da Lei 109/91

________________________

A. ANOTAÇÕES

§ 1. O artigo 4º do DL 252/94 foi revogado pelo artigo 4º do DL 334/97, de 27 de Novembro (que

alterou o CDADC).

XIII. CRIMINALIDADE ORGANIZADA

1. Medidas de combate à criminalidade organizada – Lei 5/2002, de 11 de Janeiro

- Artigo 13º: Falsidade de Informações

______________________

A. BIBLIOGRAFIA

DUARTE, Jorge Dias, “Lei 5/2002, de 11 de Janeiro – Breve comentário aos novos regimes  de

segredo profissional e de perda de bens a favor do Estado”, Revista do Ministério Público,

Ano 23, Jan./Mar 2002, nº 89, p. 141

XIV. DESOBEDIÊNCIA

A) DESOBEDIÊNCIA

1. Artigo 128º do Regime Jurídico do Contrato Individual de Trabalho
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2. Artigo 10º, do DL 54/75, de 12 de Fevereiro: anotações de título de registo incompletas ou

desactualizadas.

3. Artigo 16º, nº 2 do Regime do Júri: A falta de um jurado a audiência de julgamento a que deva

estar presente é punida, se o jurado não apresentar, no prazo de 5 dias, justificação que o

presidente considere procedente, como crime de desobediência simples.

4. Artigo 39º, nº 2 do DL 196/89, de 14 de Junho (Reserva Agrícola Nacional): O incumprimento

da ordem de cessação imediata das acções desenvolvidas em violação do disposto no diploma

constitui crime de desobediência.

5. Artigo 12º, nº 7, 1ª parte do Regime Jurídico dos Cheques sem Provisão: Incorre na pena do

crime de desobediência quem não respeitar a injunção de restituição às instituições de crédito

que lhos forneceram todos os módulos de cheques que tiver em seu poder ou em poder dos

seus mandatários.

6. Artigo 7º do Estatuto do Governador Civil - DL 252/92, de 19 de Novembro9: A desobediência

às ordens e aos actos praticados pelo Governador Civil constitui crime punido nos termos do

Código Penal.

7. Artigo 158º, nº 3 do Código da Estrada: Incorre no crime de desobediência quem recusar

submeter-se às provas estabelecidas para a detecção do estado de influenciado pelo álcool ou

por substâncias legalmente consideradas como estupefacientes ou psicotrópicas, para as quais

não seja necessário o seu consentimento, nos termos dos nº 2 e 3 do artigo 159º.

8. Artigo 158º, nº 5 do Código da Estrada: O médico ou paramédico que, sem justa causa, se

recusar a proceder às diligências previstas na lei para diagnosticar o estado de influenciado

pelo álcool ou por substâncias legalmente consideradas como estupefacientes ou psicotrópicas

é punido por desobediência.

9. Artigo 167º, nº 4 do Código da Estrada: o condutor que não proceder à entrega da carta ou

licença de condução nos termos nº 3 é punido por desobediência.

10. Artigo 33º, nº 1 da Lei de Bases Gerais da Caça: A recusa do caçador em descarregar a arma,

colocá-la no chão e afastar-se 10 metros do local onde a mesma fica colocada, quando tal lhe

                                                  
9 Alterado pelos DL 316/95, de 28 de Novembro e 213/2001, de 2 de Agosto.
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seja ordenado pelos agentes fiscalizadores, nos termos a regular10 e quando do acto da

fiscalização, é punida com a pena correspondente ao crime de desobediência simples.

11. Artigo 14º da Lei 140/99, de 28 de Agosto – Regime e Forma de Criação das Polícias

Municipais: tipifica como crime de desobediência o não cumprimento de ordem ou mandado

legítimo emanado do agente de polícia municipal.

12. Artigo 90º, nº 1 da Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo – aprovada pela Lei

147/99, de 1 de Setembro: os órgãos de comunicação social, sempre que divulguem situações

de crianças  ou jovens em perigo, não podem identificar, nem transmitir elementos, sons ou

imagens que permitam a sua identificação, sob pena de os seus agentes incorrerem na prática

de crime de desobediência.

13. Artigo 97º, nº 3 da Lei Tutelar Educativa – aprovada pela Lei 166/99, de 14 de Setembro: o

juiz, oficiosamente ou a requerimento, pode determinar, por despacho fundamentado, que a

comunicação social, sob cominação de desobediência, não proceda à narração ou à reprodução

de certos actos ou peças do processo nem divulgue a identidade do menor.

14. Artigo 100º nº 1 do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – DL 555/99, de 16 de

Dezembro: O desrespeito dos actos administrativos que determinem qualquer das medidas de

tutela da legalidade urbanística previstas no presente diploma constitui crime de desobediência,

nos termos do artigo 348º do Código Penal.

15. Artigo 14º, nº 1, alínea h) do DL 318/99, de 11 de Agosto (Estabelece os princípios

reguladores da investigação de acidentes e incidentes com aeronaves civis): a recusa de

submissão a testes de alcoolémia ou despistagem de estupefacientes das pessoas envolvidas no

acidente que o investigador responsável mandou proceder é qualificada como crime de

desobediência.

16. Artigo 14º, nº 1, alínea o) do DL 318/99, de 11 de Agosto (Estabelece os princípios

reguladores da investigação de acidentes e incidentes com aeronaves civis): não comparência

injustificada de pessoas envolvidas e de testemunhas de acidentes ou incidentes.

17. Artigo 159º, nº 2 e artigo 167º, nº 4 do Código de Processo nos Tribunais Administrativos11

                                                  
10 V. artigo 142º do Regulamento da Lei de Bases Gerais da Caça (DL 227-B/2000, de 15 de Setembro)
11 Aprovado pela Lei 15/2002, de 22 de Fevereiro.
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18. Artigo 99º, nº 4 do Estatuto da Ordem dos Advogados12

19. Artigo 387º, nº 2 do Código de Processo Penal: Em caso de detenção que ocorra fora do

horário de funcionamento normal da secretaria judicial, a entidade policial que tiver procedido

à detenção sujeita o arguido a TIR, liberta-o e notifica-o para comparecer perante o Ministério

Público no primeiro dia útil seguinte, à hora que lhe for designada, sob pena de, faltando,

incorrer no crime de desobediência.

20. Artigo 5º, nº 2  do DL 40/2000, de 17 de Março (Regula as condições e o modo de exercício de

funções de agente de polícia municipal):  Quem faltar à obediência devida a ordem ou

mandado legítimos que tenham sido regularmente comunicados e emanados de agente de

polícia municipal será punido com a pena prevista para o crime de desobediência.

21. Artigo 10º, nº 2 da Portaria n.º 713/2000, de 5 de Setembro (Define o regime de preços dos

medicamentos para uso humano não sujeitos a receita médica): As empresas que não

procederem ao envio dos seguintes elementos: a) Os preços de venda ao público (PVP)

praticados à data da publicação da presente portaria ou, no caso das actualmente designadas

especialidades farmacêuticas de venda livre, os preços praticados na venda aos armazenistas

(PVA); b) Os preços de venda ao público decorrentes da primeira alteração de preços

subsequente à entrada em vigor da presente portaria; c) As alterações dos preços de venda ao

público (PVP) que se vierem a verificar posteriormente, bem como a justificação dessas

alterações; d) Quaisquer outros elementos ou esclarecimentos solicitados pela DGCC, dentro

dos prazos estabelecidos no nº 4º13, incorrem em crime de desobediência.

22. Artigo 106º do DL 380/99, de 22 de Setembro (Estabelece o regime jurídico dos instrumentos

de gestão territorial): O prosseguimento dos trabalhos embargados nos termos do artigo

anterior constitui crime de desobediência nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo

348.º do Código Penal.

                                                  
12 Aprovado pelo DL 84/84, de 16 de Março e alterado pela Lei 6/86, de 23 de Março, pelos DL 119/86, de 28 de

Maio, 325/88, de 23 de Setembro, e pelas Leis 33/94, de 6 de Setembro, 30-E/2000, de 20 de Dezembro e 80/2001, de

20 de Julho.
13 O nº 4º dispõe que: “1 - As empresas devem enviar à DGCC os elementos referidos na alínea a) do n.º 3.º até 10 dias

após a data de entrada em vigor da presente portaria. 2 - As empresas devem enviar à DGCC os elementos referidos

nas alíneas b) e c) do n.º 3.º até 10 dias após a data de entrada em vigor dos novos preços.”
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23. Artigo 111º, nº 5 do DL 97/99, de 24 de Março (Aprova o Regulamento Disciplinar da Polícia

Marítima): A recusa de publicação dos anúncios do processo de sindicância constitui crime de

desobediência.

24.  Artigo 113º, nº 4 da Lei 145/99, de 1 de Setembro (Aprova o Regulamento de Disciplina da

Guarda Nacional Republicana): A recusa de publicação dos anúncios do processo de

sindicância constitui crime de desobediência.

25. Artigo 84º, nº 4 da Lei 169/99, de 18 de Setembro14 (Estabelece o quadro de competências,

assim como o regime jurídico de funcionamento, dos órgãos dos municípios e das freguesias):

A nenhum cidadão é permitido, sob qualquer pretexto, intrometer-se nas discussões e aplaudir

ou reprovar as opiniões emitidas, as votações feitas e as deliberações tomadas, sob pena de

sujeição à aplicação de coima de 20000$00 até 100000$00 pelo juiz da comarca, sob

participação do presidente do respectivo órgão e sem prejuízo da faculdade ao mesmo atribuída

de, em caso de quebra da disciplina ou da ordem, mandar sair do local da reunião o

prevaricador, sob pena de desobediência nos termos da lei penal.

26. Artigo 3º, nº 1, alínea c) do DL 234/99, de 25 de Junho (Estabelece o enquadramento jurídico

dos poderes conferidos ao Instituto do Consumidor pelas alíneas a) e d) do n.º 2 do artigo 21.º

da Lei n.º 24/96, de 31 de Junho): 1 - O pedido referido no artigo anterior15 deve conter: (...) c)

A comunicação da comissão do crime de desobediência para o caso de incumprimento, nos

termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 348.º do Código Penal.

27. Artigo 5º, nº 4 do DL 2/98, de 3 de Janeiro: Na falta de entrega da carta ou licença de

condução nos termos do nº 2, e sem prejuízo da punição por desobediência, a DGV deve

proceder à apreensão daquele título, recorrendo, se necessário e para o efeito, às autoridades

policiais e comunicando o facto ao tribunal.

                                                  
14 Alterada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.
15 O artigo 2º prescreve, sob a epígrafe “Pedido de informações, elementos ou diligências” que: O presidente do

Instituto do Consumidor, mediante pedido fundamentado, pode solicitar e obter de quaisquer entidades públicas e

privadas fornecedoras de bens, prestadoras de serviços e transmissoras de direitos as informações, os elementos e as

diligências que entender necessários à salvaguarda dos direitos e interesses dos consumidores.
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28. Artigo 7º, nº 5  da Lei 43/98, de 6 de Agosto (Lei da Alta Autoridade para a Comunicação

Social): Constitui crime de desobediência o não acatamento, pelos directores das publicações

periódicas ou pelos responsáveis pela programação dos operadores de rádio ou de televisão,

assim como por quem os substitua, de deliberação da Alta Autoridade que ordene a publicação

ou transmissão da resposta.

29. Artigo 19º, nº 2 da Lei 83/95, de 31 de Agosto (Direito de participação procedimental e de

acção popular): As decisões transitadas em julgado são publicadas a expensas da parte vencida

e sob pena de desobediência, com menção do trânsito em julgado, em dois dos jornais

presumivelmente lidos pelo universo dos interessados no seu conhecimento, à escolha do juiz

da causa, que poderá determinar que a publicação se faça por extracto dos seus aspectos

essenciais, quando a sua extensão desaconselhar a publicação por inteiro.

B) DESOBEDIÊNCIA QUALIFICADA

1. Artigo 16º do DL 54/75, de 12 de Fevereiro: não apresentação de documentos.

2. Artigo 22º do DL 54/75, de 12 de Fevereiro: circulação de veículo.

3. Artigo 16º, nº 1 do Regime do Júri: O desempenho da função de jurado constitui serviço

público obrigatório, sendo a sua recusa injustificada punida como crime de desobediência

qualificada.

4. Artigo 12º, nº 7, 2ª parte do Regime Jurídico do Cheque sem Provisão: Incorre na pena do

crime de desobediência qualificada quem emitir cheques enquanto durar a interdição do uso do

cheque fixada na sentença.

5. Artigo 139º, nº 4 do Código da Estrada: Quem conduzir veículo a motor estando inibido de o

fazer por sentença transitada em julgado ou decisão administrativa definitiva é punido por

desobediência qualificada.

6. Artigo 160º, nº 2 do Código da Estrada: Incorre no crime de desobediência qualificada quem

conduzir durante o período de 12 horas, após ter sido submetido a exame de pesquisa de álcool

no ar expirado e o resultado for positivo ou tiver apresentado uma taxa de alcoolémia superior

a 0,5 g/l e tiver sido notificado desse impedimento, nos termos do nº 3 do mesmo dispositivo.
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7. Artigo 391º do Código de Processo Civil: Incorre na pena de desobediência qualificada todo

aquele que infrinja a providência cautelar decretada.

8. Artigo 62º da Lei da Televisão: os responsáveis pela programação, ou quem os substitua,

incorrem no crime de desobediência qualificada quando: a) não acatarem a decisão do tribunal

que ordene a  transmissão de resposta ou rectificação; b) recusarem a difusão de decisões

judiciais; c) não cumprirem as deliberações da Alta Autoridade para a Comunicação Social

relativas ao exercício dos direitos de antena, de resposta, de rectificação e de réplica política16.

9. Artigo 33º, nº 2 da Lei de Bases Gerais da Caça: violação da interdição do direito de caçar.

10. Artigo 66º da Lei da Rádio: O responsável pela programação, ou quem o substitua, incorre no

crime de desobediência qualificada quando: a) não acatar a decisão do tribunal que ordene a

transmissão da resposta ou da rectificação; b) não promover a difusão de decisões judiciais; c)

não cumprir as deliberações da Alta Autoridade para a Comunicação Social relativas ao

exercício dos direitos de antena, de réplica política, de resposta, ou de rectificação17.

11. Artigo 32º da Lei de Imprensa: constituem crimes de desobediência qualificada: a) o não

acatamento, pelo director do periódico ou seu substituto, de decisão judicial ou de deliberação

da Alta Autoridade para a Comunicação Social que ordene a publicação de resposta ou

rectificação18; b) a recusa , pelos mesmos, da publicação de decisões de sentenças

condenatórias; c) a edição, distribuição ou venda de publicações suspensas ou apreendidas por

decisão judicial.

12. Artigo 39º, nº 2 da Lei de Imprensa: se o director, notificado para, no prazo de 5 dias, declarar

no inquérito qual a identidade do autor do escrito ou da imagem, nada disser, incorre no crime

de desobediência qualificada.

13. Artigo 46º da Lei da Protecção de Dados Pessoais: Quem: depois de notificado para o efeito,

não interromper, cessar ou bloquear o tratamento de dados pessoais (nº 1); recusar, sem justa

                                                  
16 O artigo 7º, nº 5  da Lei 43/98, de 6 de Agosto (Lei da Alta Autoridade para a Comunicação Social) dispõe que

constitui crime de desobediência o não acatamento, pelos directores das publicações periódicas ou pelos responsáveis

pela programação dos operadores de rádio ou de televisão, assim como por quem os substitua, de deliberação da Alta

Autoridade que ordene a publicação ou transmissão da resposta.
17 V. nota 16.
18 V. nota 16.
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causa, a colaboração que concretamente lhe for exigida nos termos do artigo 24º19 (nº 2, alínea

a)); não proceder ao pagamento, destruição total ou parcial de dados pessoais (nº 2, alínea b))

ou não proceder à destruição de dados pessoais, findo o prazo de conservação previsto no

artigo 5º20 (nº 2, alínea c)) é punido com a pena correspondente ao crime de desobediência

qualificada.

14. Artigo 381º, nº 1 e 2 do Código dos Valores Mobiliários: Quem se recusar a acatar as ordens

ou os mandados legítimos da CMVM, emanados no âmbito das suas funções de supervisão, ou

criar, por qualquer forma, obstáculos à sua execução, incorre na pena prevista para o crime de

desobediência qualificada (nº 1); na mesma pena incorre quem não cumprir, quem dificultar e

quem defraudar a execução das sanções acessórias ou das medidas cautelares aplicadas em

processo de contra-ordenação (nº 2).

15. Artigo 14º da Lei 30-G/2000, de 29 de Dezembro (Reforma a tributação do rendimento e

adopta medidas destinadas a combater a evasão e fraude fiscais, alterando o Código do

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, o Código do Imposto sobre o

Rendimento das Pessoas Colectivas, o Estatuto dos Benefícios Fiscais, a Lei Geral Tributária,

o Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais, o Código de Procedimento e de Processo

Tributário e legislação avulsa): A não obediência devida a ordem ou mandado legítimo

regularmente comunicado e emanado das entidades referidas no n.º 2 do artigo 63.º-A e no n.º

3 do artigo 63.º-B da Lei Geral Tributária ou da autoridade judicial competente é punida como

desobediência qualificada nos termos previstos no Código Penal.

16. Artigo 9º da Lei 93/99, de 14 de Julho (Regula a aplicação de medidas para protecção de

testemunhas em processo penal): Sempre que se pretenda evitar o reconhecimento da

testemunha através da imagem e da voz ou não deva ser revelada a sua identidade, o pessoal

técnico que intervenha na teleconferência prestará compromisso de não divulgação do local ou

de elementos de identificação da testemunha, sob a cominação da punição pelo crime de

desobediência qualificada.

                                                  
19 O artigo 24º da LPDP estabelece um dever de colaboração das entidades públicas e privadas à Comissão Nacional

de Protecção de Dados.
20 A alínea e) do nº 1 do artigo 5º da LPDP estabelece que os dados apenas devem ser conservados durante o período

necessário para a prossecução das finalidades da recolha ou do tratamento posterior.
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17. Artigo 68º, nº 2 da Lei 98/97, de 26 de Agosto (Lei de Organização e Processo do Tribunal de

Contas): O incumprimento da ordem referida no número anterior – fixação pela sentença de

um prazo razoável para que o responsável proceda à entrega de contas ou de documentos ao

Tribunal – constitui crime de desobediência qualificada, cabendo ao Ministério Público a

instauração do respectivo procedimento no tribunal competente.

18. Artigo 12º do DL 263/98, de 19 de Agosto (Estabelece as condições de acesso e de exercício

da profissão de motorista de táxi): Quem exercer a profissão estando inibido de o fazer nos

termos dos números anteriores por sentença transitada em julgado ou decisão administrativa

definitiva incorre na prática do crime de desobediência qualificada.

19. Artigo 16º, nº 3 do DL 205/97, de 12 de Agosto (Regulamenta o estatuto legal do Defensor do

Contribuinte, criado pelo artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 158/96, de 3 de Setembro (Lei

Orgânica do Ministério das Finanças)): O incumprimento do dever de colaboração – que

incumbe aos funcionários e agentes da administração tributária para com o Defensor do

Contribuinte – constitui desobediência qualificada, com as inerentes consequências penais e

disciplinares para os infractores.

20. Artigo 17º, nº 4 da Lei n.º 10/2000 de 21 de Junho (Regime jurídico da publicação ou difusão

de sondagens e inquéritos de opinião): A publicação e a difusão bem como o comentário, a

análise e a projecção de resultados de qualquer sondagem ou inquérito de opinião, directa ou

indirectamente relacionados com actos eleitorais ou referendários abrangidos pelo disposto nos

nº 1, 2 e 4 do artigo 1.º, desde o final da campanha relativa à realização do acto eleitoral ou

referendário até ao encerramento das urnas em todo o País é cominada como crime de

desobediência qualificada.

21. Artigos 296º e 297º do Código do Registo Civil.

XV. DESPORTO

1. Corrupção no fenómeno desportivo – DL 390/91, de 10 de Outubro

- Artigo 2º: Alteração ou falsificação de resultado de competição desportiva
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- Artigo 3º: Alteração ou falsificação de resultado de competição desportiva por Árbitro

ou equiparado

- Artigo 4º: Promessa de vantagem não devida a praticante desportivo para alteração ou

falsificação de resultado de competição desportiva

- Artigo 5º: Administração de Produtos que alterem artificialmente o rendimento

desportivo

______________________________

A. ANOTAÇÕES

§ 1. O Regime Disciplinar das Federações Desportivas (DL 112/99, de 3 de Agosto), no seu artigo

5º, prescreve que em caso de condenação em processo penal acrescerá a sanção de Inibição de

exercer quaisquer cargos ou funções desportivas.

XVI. DIREITO DE AUTOR E DIREITOS CONEXOS

1. Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos – DL 63/85, de 14 de Março

________________________

A. ANOTAÇÕES

§ 1. Alterado pela Lei 45/85, de 17 de Setembro, pela Lei 114/91, de 3 de Setembro, pelo DL

332/97, de 27 de Novembro (transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva nº 92/100/CEE, do

Conselho de 19 de Novembro de 1992, relativa ao direito de aluguer, ao direito de comodato e a

certos direitos conexos ao direito de autor em matéria de propriedade intelectual), pelo DL 333/97,

de 27 de Novembro (transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva nº 93/83/CEE, do Conselho

de 27 de Setembro de 1993, relativa à coordenação de determinadas disposições em matéria de

direito de autor e direitos conexos aplicáveis à radiodifusão por satélite e à retransmissão por cabo)

e pelo DL 332/97, de 27 de Novembro (transpõe a Directiva nº 93/98/CEE, do Conselho de 29 de

Outubro; altera os artigos 31º a 39º e 183º; revoga os artigos 186º e 188º do CDADC e 4º do DL

252/94, de 20 de Outubro).
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B. LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR E CONEXA

§ 1. Decreto nº 4114, de 17 de Abril de 1918: Registo da propriedade literária.

§ 2. DL 433/78, de 27 de Dezembro: Registo das entidades de gestão colectiva.

§ 3. DL 74/82, de 3 de Março: Depósito legal de publicações.

§ 3. DL 150/82, de 29 de Abril: Defesa das obras caídas no domínio público.

§ 4. DL 147/87, de 24 de Março: Regulamentação das radiocomunicações.

§ 5. DL 39/88, de 6 de fevereiro: Legislação sobre videogramas.

§ 6. DL 317/88, de 8 de Setembro: Regulamentação das estações de recepção de sinais de televisão

de uso privativo transmitidos por satélite.

§ 7. DL 227/89, de 8 de Julho: Legislação sobre fonogramas.

§ 8. DL 122/89, de 14 de Abril: Instalação de antenas individuais e colectivas para a recepção de

sinais radiodifundidos.

§ 9. DL 330/90, de 23 de Outubro: Código da Publicidade.

§ 10. DL 292/91, de 13 de Agosto: Utilização de redes de distribuição de televisão por cabo.

§ 11. DL 315/95, de 28 de Novembro: Regime jurídico dos espectáculos de natureza artística.

§ 12. Lei 99/97, de 3 de Setembro: Autoriza o Governo a legislar em matéria de direito de autor e

direitos conexos.

§ 13. DL 62/98, de 1 de setembro: Regula o disposto no artigo 82º, do código de direito de autor e

direitos conexos - Cópia privada.

§ 14. Decreto 73/78, de 26 de Julho: Adesão de Portugal à Convenção de Berna para protecção das

obras literárias e artísticas.
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§ 15. Decreto 140-A/79, de 26 de Dezembro: Adesão de Portugal à Convenção Universal sobre

Direito de Autor.

§ 16. Decreto do Presidente 168/99 de Julho de 1999: Adesão de Portugal à Convenção de Roma

para protecção dos artistas interpretes ou executantes, dos produtores de fonogramas e dos

organismos de radiodifusão.

§ 17. Lei 83/2001 de 1 de Agosto de 2001: Relativa à constituição, organização, funcionamento e

características das organizações de gestão colectiva do direito de autor e dos direitos conexos.

C. CIRCULARES DA PGR

§ 1. CIRCULAR 12/93 (PARECER 4/92 DO CCPGR) – Pagamento de direitos de autor pela comunicação

ou exibição de programas televisivos ou de rádio em recintos públicos.

D. JURISPRUDÊNCIA

ACÓRDÃO DA RC DE 28 DE FEVEREIRO DE 2001, CJ, II – 42: Não comete o crime de usurpação, p. e p.

pelos artigos 195º e 197º do DL 63/85, com as alterações da Lei 45/85, o proprietário de um

restaurante que nele possui uma aparelhagem sonora na qual recebe obras musicais que, sem

autorização, dos seus autores, são ouvidas naquele estabelecimento.

E. BIBLIOGRAFIA

ASCENSÃO, José de Oliveira, Direito Penal de Autor, LEX, Lisboa, 1993

___, Estudos sobre Direito da Internet e da Sociedade da Informação, Almedina, 2001

XVII. DIREITO RODOVIÁRIO

1. Código da Estrada – DL 114/94, de 3 de Maio

- artigo 139º, nº 3: Desobediência qualificada

- artigo 158º, nº 3 e 5: Desobediência

- artigo 160º, nº 2: Desobediência qualificada
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- artigo 167º, nº 4

________________________

A. ANOTAÇÕES

§ 1. Alterado pelo DL 2/98, de 3 de Janeiro e pelos DL 162/2001, de 22 de Maio e 265-A/2001, de

28 de Setembro, e pela Lei 20/2002, de 21 de Agosto.

B. LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR E CONEXA

§ 1. Registo Individual de Condutor – DL 317/94, de 24 de Dezembro.

§ 2. Circulação de veículos motorizados nas parias, dunas, falésias e reservas integrais – DL

218/95, de 26 de Agosto.

§ 3. Decreto Regulamentar nº 24/98, de 30 de Outubro – Regulamenta os procedimentos para a

fiscalização da condução sob a influência do álcool ou de substâncias estupefacientes ou

psicotrópicas.

2. DL 2/98, de 3 de Janeiro

- Artigo 3º: Condução de veículo a motor na via pública ou equiparada por quem não

esteja habilitado para o efeito

- Artigo 5º, nº 4 do DL 2/98, de 3 de Janeiro: Na falta de entrega do título de condução

nos termos do nº 2, e sem prejuízo da punição por desobediência, a DGV deve proceder

à apreensão daquele título, recorrendo, se necessário e para o efeito, às autoridades

policiais e comunicando o facto ao tribunal.

________________________

A. ANOTAÇÕES

§ 1. Alterado pelo DL 265-A/2001, de 28 de Setembro.
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B. CIRCULARES DA PGR

§ 1. CIRCULAR 2/96 (PARECER 21/96 DO CCPGR): Interdição de concessão de carta ou licença de

condução. Entidade competente para aplicar a medida.

C. JURISPRUDÊNCIA UNIFORME

§ 1. ACÓRDÃO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DE 20 DE MAIO DE 1992, IN DR I – A, DE 10 DE

JULHO DE 1992: Constitui crime, e não contravenção, a infracção constante do artigo 1º do DL

123/90, de 14 de Maio21.

§ 2. ACÓRDÃO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA 6/99, IN DR, I –A, DE 3 DE AGOSTO DE 1999: A

punição pela condução não habilitada de motociclos continua a ser, até à plena entrada em vigor

do regime criado pelo DL 117/90, de 5 de Abril, a prevista no último parágrafo do nº 1 do artigo

46º do Código da Estrada.

XVIII. ECONOMIA E SAÚDE PÚBLICA

1. Infracções contra a economia e contra a saúde pública – DL 28/84, de 20 de Janeiro

- Artigo 22º: Abate clandestino

- Artigo 23º: Fraude sobre mercadorias

- Artigo 24º: Contra a genuinidade, qualidade ou composição de géneros alimentícios e

aditivos alimentares

- Artigo 25º: Contra a genuinidade, qualidade ou composição de alimentos destinados a

animais

- Artigo 28º: Açambarcamento

- Artigo 29º: Açambarcamento de adquirente

                                                  
21 Este Acórdão perdeu actualidade com a entrada em vigor do Código da Estrada (aprovado pelo DL 114/94, de 3 de

Maio) que no seu artigo 124º, nº 3 punia a prática de tal infracção com coima. Actualmente, a condução de veículo a

motor sem habilitação legal é punido pelo artigo 3º do DL 2/98, de 3 de Janeiro como crime.
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- Artigo 30º: Desobediência a requisição de bens pelo Governo

- Artigo 31º: Destruição de bens e matérias-primas ou aplicação dos mesmos a fins

diferentes

- Artigo 32º: Destruição de bens próprios com relevante interesse para a economia

nacional

- Artigo 33º: Exportação ilícita de bens

- Artigo 34º: Violação de normas sobre declarações relativas a inquéritos, manifestos,

regimes de presos ou movimentos das empresas

- Artigo 35º: Especulação

- Artigo 36º: Fraude na obtenção de subsídio ou subvenção

- Artigo 37º: Desvio de subvenção, subsídio ou crédito bonificado

- Artigo 38º: Fraude na obtenção de crédito

- Artigo 41º: Ofensa à reputação económica

- Artigo 41º-A: Corrupção activa com prejuízo do comércio internacional

- Artigo 41º-B: Corrupção passiva no sector privado

- Artigo 41º-C: Corrupção activa no sector privado

_________________________

A. ANOTAÇÕES

§ 1. Alterado pelos DL 347/89, de 12 de Outubro, 6/95, de 17 de Janeiro, 20/99, de 28 de Janeiro,

162/99, de 13 de Maio, e 143/2001, de 26 de Abril, pela Lei n.º 13/2001, de 4 de Julho (altera o

regime jurídico dos crimes de tráfico de influência e de corrupção) e pela Lei 108/2001, de 28 de

Novembro.
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§ 2. O diploma entrou em vigor em 1 de Março de 1984 e revogou as disposições dos capítulos I e

II do DL 41 204, de 24 de Julho de 195722 e o DL 191/83, de 16 de Maio.

§ 3. O DL 28/84 está dividido em cinco capítulos: o Capítulo I estabelece os “Princípios Gerais”; o

Capítulo II, subordinado à epígrafe “Dos crimes contra a Economia e contra a Saúde Pública”,

está, por seu turno, subdividido em três secções – “Princípios Gerais”, “Dos crimes em especial” e

“Do Processo”; o Capítulo III é relativo às Contra-Ordenações; o Capítulo IV tem a epígrafe

“Definições e Classificações” e, por fim, o Capítulo V, denominado “Disposições finais”.

§ 4. Cfr., quanto ao crime de especulação, p. e p. pelo artigo 35º do DL 28/84, o artigo 5º, alínea

g) do DL 263/98, de 19 de Agosto, onde se enuncia que um dos deveres dos taxistas é o de

“cumprir o regime de preços estabelecidos”, sancionando o seu incumprimento como contra-

ordenação, nos termos do artigo 11º. Este DL 263/98 não revogou o artigo 35º do DL 28/84 pelo

que estaremos perante uma situação que constitui simultaneamente crime e contra-ordenação, o

que leva, em princípio, a que o agente seja punido a título de crime, sem prejuízo da aplicação das

sanções acessórias previstas para a contra-ordenação (artigo 20º do DL 433/82, de 27 de Outubro).

§ 5. O DL 94/83, de 17 de Fevereiro prescreve sanções (de cariz contra-ordenacional) às pessoas

singulares ou colectivas que desviem fundos atribuídos em condições preferenciais ou no âmbito

de linhas de crédito para fins específicos.

B. LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR OU CONEXA

§ 1. Existe inúmera legislação complementar que é de capital importância no que tange à

integração de alguns tipos-legais de crime. Assim:

1) Crime de abate clandestino

- DL 208/99, de 11 de Junho: Estabelece as taxas de financiamento das inspecções e

controlos sanitários de animais vivos, carnes frescas, produtos da pesca e de outros

produtos de origem animal e revoga os DL 365/93, de 22 de Outubro e 310/97, de 13

de Novembro, e as Portarias 1309/93, de 29 de Dezembro, 1223-A/93, de 30 de

Novembro, 798/97, de 1 de Setembro, e 779/88, de 6 de Dezembro, alínea a), à

excepção do disposto sobre sementes a exportar e importar.

                                                  
22 As disposições dos artigos 16º a 19º do DL 41 204 foram revogadas pelo artigo 6º, nº 2 do DL 400/82, de 23 de

Setembro, que aprovou o Código Penal.
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2) Crime Contra a genuinidade, qualidade ou composição de géneros alimentícios e aditivos

alimentares

- DL 67/98, de 18 de Março: Regulamento da Higiene nos Géneros Alimentícios

(...)

C. CIRCULARES DA PGR

§ 1. CIRCULAR 7/96: Incumprimento das normas de funcionamento e atribuição de subsídios do

Departamento para os Assuntos do Fundo Social Europeu (DAFSE). Formulação do pedido de

indemnização civil em processos criminais. Exercício do patrocínio judiciário.

 D. JURISPRUDÊNCIA

§ 1. Existe uma querela na jurisprudência sobre saber se os crimes de fraude sobre mercadorias

(previsto no artigo 23º do DL 28/84) e o de contrafacção (artigo 264º do Código da Propriedade

Industrial) se encontram em concurso aparente ou efectivo.

Degladiam-se, a propósito desta discussão, três teses: 1) Os crimes de fraude sobre mercadorias e o

de contrafacção encontram-se numa situação de concurso aparente, sendo que o crime de fraude

sobre mercadorias consome o crime de contrafacção; 2) Os crimes de fraude sobre mercadorias e o

de contrafacção encontram-se numa situação de concurso efectivo; 3) Os crimes de fraude sobre

mercadorias e o de contrafacção encontram-se numa situação de concurso aparente, na modalidade

subsidiaridade.

Os argumentos utilizados pelos defensores da 1ª tese23 radicam no seguinte: na contrafacção o que

se visa proteger é o interesse da pessoa que fez o registo da marca; na fraude sobre mercadorias

visa-se proteger o consumidor em não se ver enganado com a aquisição de um património menos

valioso, mas também, indirectamente, quem fez o registo da marca. Assim, a protecção que se visa

alcançar na contrafacção realiza-se concretamente quando da aplicação da fraude na venda.

A 2ª tese partindo da diversidade de bens jurídicos protegidos – na fraude sobre mercadorias visa-

se proteger o interesse da confiança dos adquirentes consumidores na genuinidade e na qualidade

dos produtos que adquirem, susceptíveis de serem defraudados pela aparência imitativa da

                                                  
23 V. ACÓRDÃO DA RP DE 2 DE JUNHO DE 1999, CJ, 1999, III – 237 e ACÓRDÃO DA RP DE 12 DE JULHO DE 2000, CJ,

2000, IV – 223.
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mercadoria, enquanto na contrafacção visa-se a protecção da propriedade da marca registada -,

chega à conclusão de que os dois tipos se encontram em concurso efectivo24.

A 3ª tese, por seu turno, defendendo, de forma igual à primeira que no crime de contrafacção se

protege directamente aquele que fez o registo da marca, enquanto no crime de fraude sobre

mercadorias, se tutela directamente o consumidor e só indirectamente o titular da marca, entende

que existe uma relação de subsidiaridade expressa, atenta a parte final do nº 1 do artigo 23º do DL

28/84, de 22 de Janeiro – “salvo se o facto for previsto em tipo legal de crime que comine pena

mais grave”25.

ACÓRDÃO DA RP DE 14 DE OUTUBRO DE 1998, IV – 230: No crime de fraude sobre mercadorias (do

artigo 23º, nº 1, alíneas a) e b) do Decreto-Lei nº 28/84, de 20-1), protege-se a confiança dos

consumidores na genuinidade e qualidade dos produtos adquiridos; nele não está apenas em causa

a imitação da marca, mas a imitação das próprias peças de vestuário. II – Tendo as peças de

vestuário sido imitadas do original, não podem elas ser devolvidas ao arguido, mesmo que

despidas dos sinais contrafeitos (etiquetas e sinais de onde consta a marca), sob pena de poderem

vir a ser futuramente utilizadas mediante a colocação de novos sinais contrafeitos.

ACÓRDÃO DA RE DE 2 DE NOVEMBRO DE 1999, CJ, V – 281: O tipo legal de crime previsto no artigo

23º do Decreto-Lei nº 28/84, de 20.01, visa proteger o interesse da confiança dos adquirentes

possuidores, na genuinidade e qualidade dos produtos que adquirem, susceptíveis de serem

defraudados pela aparência imitativa da mercadoria.

§ 2. Crime de Especulação – artigo 35º

ACÓRDÃO DA RL DE 22 DE FEVEREIRO DE 1995, CJ, I – 167: I – Integra o crime de especulação a

utilização indevida e em situações em que só poderia ser aplicada uma tarifa inferior, de um

mecanismo destinado a marcar automaticamente o custo do transporte em táxi, pela tarifa legal

mais elevada.

ACÓRDÃO DA RL DE 11 DE JUNHO DE 1991, CJ, III – 184:  I – Os crimes de especulação que se

traduzem na venda de mercadorias por preço superior ao legalmente fixado, são descriminalizados

quando, em relação a essas mercadorias, se passa a adoptar um regime de preços livres ou

                                                  
24 V. ACÓRDÃO DA RE DE 2 DE NOVEMBRO DE 1999, CJ, 1999, V – 281.
25 Neste sentido v. ACÓRDÃO DA RP DE 10 DE OUTUBRO DE 2001, in www.dgsi.pt.
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liberalizados, em virtude de as correspondentes leis incriminatórias não terem a natureza de

normas temporárias. II – Os arguidos de tais crimes, por tal motivo, devem ser absolvidos, por

aplicação do preceituado no artigo 2º nº 4 do CP.

§ 3. Crime de Abate Clandestino – Artigo 22º

ACÓRDÃO DA RP DE 14 DE FEVEREIRO DE 2001, CJ, I – 234: I. Existe abate de animais para consumo

público sempre que este ocorra fora do agregado familiar do autor desse abate, independentemente

do tipo de relacionamento deste com quem lho encomendou e da motivação que o levou a

proceder ao mesmo. II. Só não está sujeito a controlo sanitário o abate de animais mencionados no

artigo 1º, nº 2 do DL 365/93, de 22 de Outubro, quando o mesmo seja destinado à satisfação das

necessidades do produtor e do seu agregado familiar. III. A conduta do terceiro que, a pedido e

para consumo do respectivo criador ou de outrem, abate os animais sem controlo sanitário e fora

dos matadouros ou locais destinados a esse fim, consubstancia o crime de abate clandestino, pese

embora a eventual existência de costumes locais em contrário.

ACÓRDÃO DA RC DE 9 DE OUTUBRO DE 1992, CJ, IV – 111: I – Para o crime de abate clandestino é

irrelevante a natureza lucrativa ou não lucrativa do abate. II – O consumo é público quando está

aberto a qualquer pessoa e quando, embora circunscrito a algumas pessoas, se baseia em contrato

ou num tipo de relações que não sejam familiares ou de amizade. III – O consumo poderá ser

qualificado como público em relação ao indivíduo que procede ao abate e não ter aquela

qualificação em relação ao cidadão que adquiriu o animal abatido; dependerá da relação entre o

interveniente no circuito e o consumidor.

§ 4. A propósito de uma eventual relação de concurso existente entre o crime contra a

genuinidade, qualidade ou composição de géneros alimentícios e aditivos alimentares,

previsto no artigo 24º, e o crime de corrupção de substâncias alimentares ou medicinais,

previsto no artigo 282º do Código Penal, delineam-se duas teses: a primeira defende que entre os

dois crimes existe uma relação de concurso aparente (v. ACÓRDÃO DA RC DE 10 DE JULHO DE 1996);

a outra defendida por AUGUSTO SILVA DIAS e DAMIÃO CUNHA, entende que entre os dois tipos existe

uma relação de mútua exclusão. De facto, diz o primeiro destes dois autores: “a delimitação

negativa operada na parte final do nº 1 do artigo 24º (não consideradas susceptíveis de criar

perigo para a vida ou para a saúde e integridade física alheias) impede a coincidência entre as

áreas de tutela de uma e outra incriminações: em virtude da técnica usada, as condutas que
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correspondem à factualidade típica de uma estão excluídas prima facie da factualidade típica da

outra, nunca podendo uma conduta realizar simultaneamente as duas disposições incriminadoras.”

ACÓRDÃO DA RC DE 10 DE JULHO DE 1996, CJ, IV – 65: I – Há falsificação de género alimentício em

que é utilizado um aditivo quando esta substância, não admitida e estranha à composição e

natureza do género alimentício, é incorporada para fazer passar por verdadeiro ou genuíno aquilo

que o não é. II – Se o aditivo incorporado no género alimentício é uma substância carcinogénia

para o homem, o agente comete não apenas o crime do artigo 24º, 1, a), com referência aos artigos

81º, 1, f), e 82º, 2, a) – I, todos do DL 28/84 de 20-1, mas também, em concurso aparente, o crime

p. e p. pelo artigo 282º, do CP revisto, a que corresponde o artigo 273º do Código Penal  de 1982.

III – Esta última infracção tem como especialidade em relação ao crime do artigo 24º DL 28/84, a

exigência de idoneidade para criar um perigo para a vida ou para a saúde, sendo, pois, um crime de

perigo.

§ 5. Questão diferente é a de saber a que título deve ser punido o agente que tem para venda ao

mesmo tempo produtos nocivos à saúde e produtos de qualidade degradada. O ACÓRDÃO DO

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE 27 DE ABRIL DE 1988, entende que o agente dever ser punido em

concurso efectivo, pela prática do crime contra a genuinidade, qualidade ou composição de

géneros alimentícios e aditivos alimentares, previsto no artigo 24º, e o crime de corrupção de

substâncias alimentares ou medicinais, previsto no artigo 282º do Código Penal. Por seu turno,

AUGUSTO SILVA DIAS entende que estamos perante um concurso aparente, na modalidade de

consunção. Afirma este autor que o perigo para a vida e a saúde dos consumidores decorrente de

alguns produtos expostos para venda absorve a impropriedade para o consumo inerente a outros

bens alimentares existentes no mesmo local.

§ 6. O problema que se tem suscitado com mais frequência relativamente ao crime de fraude na

obtenção de subsídio ou subvenção, previsto no artigo 36º é a de saber em que momento, e

consequentemente em que local, se consuma tal crime. Questão que releva, nomeadamente,

relativamente à prescrição do procedimento criminal26 e a determinação do tribunal competente27.

                                                  
26 O artigo 119º, nº 1 do Código Penal  dispõe que “O prazo de prescrição do procedimento criminal corre desde o dia

em que o facto se tiver consumado.”
27 Cfr. artigo 19º, nº 1 do Código de Processo Penal  que dispõe que “É competente para conhecer de um crime o

tribunal em cuja área se tiver verificado a consumação” e artigo 264º, nº 1 do Código de Processo Penal que diz “É
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 São duas as teses em confronto: uma que defende que o crime se consuma no momento em que é

proferido o despacho de aprovação do respectivo projecto de candidatura e, consequentemente, no

local da sede da entidade que o concede e aprova; a outra que sustenta que o crime se consuma

quando se verifica a transferência do dinheiro para a titularidade, ou disponibilidade do

beneficiário, ou seja, no local onde é feito o depósito do montante do subsídio.

ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE 27 DE MAIO DE 1998, CJSTJ, II – 207:  I – Para a

qualificação, como de valor consideravelmente elevado, do crime de desvio de subsídio, deverá

ter-se em atenção a grandeza dos quantitativos normalmente envolvidos, dada a especificidade dos

objectivos que se visam atingir com a sua concessão. II – Assim não deverão neste domínio, os

critérios que, para o mesmo efeito, são aplicáveis aos crimes contra o património. III – Daí que no

concerne ao crime de desvio de subsídio não deve considerar-se a quantia de mais de

7.200.000$00 como valor consideravelmente elevado.

ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE 8 DE OUTUBRO DE 1998, CJSTJ, III – 187: I – A

consumação do crime de fraude na obtenção de subsídio ocorre quando se verifica a transferência

do dinheiro para a titularidade, ou disponibilidade do beneficiário. II – O tribunal competente para

conhecer do crime de fraude na obtenção de subsídio é aquele que se situa na comarca onde os

montantes dos subsídios fraudulentos obtidos foram depositados e aí colocados na disponibilidade

dos pretensos beneficiários.

ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE 2 DE DEZEMBRO DE 1998, CJSTJ, II – 225: I – O crime

de fraude na obtenção de subsídio consuma-se no momento em que é proferido o despacho de

aprovação do respectivo projecto de candidatura e não com a aprovação do pedido de pagamento

do saldo final. II – As informações, inexactas, ou incompletas fornecidas no período de pagamento

do saldo, por serem posteriores à obtenção do subsídio, configuram o crime de desvio de subsídio,

previsto e punido pelo artigo 37º nº 1 e 3 do Decreto-Lei nº 28/84, de 20-1.

ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE 11 DE FEVEREIRO DE 1999, CJSTJ, I – 210:  O crime de

fraude na obtenção de subsídio consuma-se com a atribuição do subsídio e não com o seu depósito

ou entrega.

                                                                                                                                                                      
competente para a realização do inquérito o Ministério Público que exercer funções no local em que o crime tiver sido

cometido.”
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ACÓRDÃO DA RP DE 20 DE OUTUBRO DE 1999, CJ, IV – 247: O crime de fraude na obtenção de

subsídios consuma-se no local onde o subsídio é entregue ou posto à disposição do beneficiário, e

não naquele em que tem sede a entidade que o aprova e concede.

§ 7. Os artigos 22º, nº 5; 23º, nº 5;24º, nº 4; 25º, nº 3; 28º, nº 6; 30º, nº 4; 31º, nº 3; 32º, nº 3; 35º, nº

5; 36º, nº 4; 37º, nº 5 e 38º, nº 5 dispõem que “A sentença será publicada”. Assim, tem surgido

jurisprudência a discutir sobre se tal significa um efeito automático da pena ou uma pena

acessória.

V. a propósito desta questão, artigo 65º do Código Penal e artigo 30º, nº 4 da Constituição da

República Portuguesa.

ACÓRDÃO DA RL DE 23 DE MAIO DE 2001, CJ, III – 145: I. A publicação da sentença decretada ao

abrigo do disposto no artigo 29º e 23º, nº 4 do DL 28/84 é uma verdadeira sanção acessória e não

um efeito automático da sentença. II. Por isso, só se justifica quando existam razões sérias que a

imponham, o que não acontece quando seja diminuta a relevância do crime, quer para a economia

nacional, quer para os patrimónios protegidos pela norma incriminadora.

ACÓRDÃO DA RC DE 26 DE JUNHO DE 1997, CJ, III – 56: I – A publicidade de uma sentença

condenatória por uma infracção anti-económica é uma pena acessória. II – A expressão "a

sentença será publicada" do nº 4 do artigo 30º do Decreto-Lei nº 28/84, de 20-1, deve ser

interpretada no sentido de que o tribunal só ordenará a publicação da sentença quando em seu

prudente arbítrio entender que se torna necessária à aplicação daquela sanção acessória, atenta a

gravidade do crime cometido e as demais circunstâncias provadas.

XIX. ELEIÇÕES

1. Eleição do Presidente da República – DL 319-A/76, de 3 de Maio

- Artigo 118º: Candidatura de cidadão inelegível

- Artigo 119º: Subscrição de mais de uma candidatura

- Artigo 120º: Violação de deveres de neutralidade e imparcialidade

- Artigo 121º: Utilização indevida de nome ou símbolo
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- Artigo 122º: Utilização de publicidade comercial

- Artigo 124º: Violação da liberdade de reunião eleitoral

- Artigo 125º: Reuniões, comícios, desfiles ou cortejos eleitorais

- Artigo 126º: Violação dos deveres dos proprietários de salas de espectáculos e dos que

as explorem

- Artigo 127º: Dano em material de propaganda eleitoral

- Artigo 128º: Desvio de correspondência

- Artigo 129º: Propaganda depois de encerrada a campanha eleitoral

- Artigo 130º: Revelação ou divulgação de resultados de sondagens

- Artigo 134º: Violação da capacidade eleitoral

- Artigo 135º: Admissão ou exclusão abusiva do voto

- Artigo 136º: Impedimento de sufrágio por abuso de autoridade

- Artigo 137º: Voto plúrimo

- Artigo 138º: Mandatário infiel

- Artigo 139º: Violação de segredo de voto

- Artigo 140º: Coacção e artifício fraudulento sobre o eleitor

- Artigo 141º: Abuso de funções públicas ou equiparadas

- Artigo 142º: Despedimento ou ameaça de despedimento

- (....)

________________________

A. ANOTAÇÕES

§ 1. O diploma sofreu as seguintes alterações:



LL EGISLAÇÃO EGISLAÇÃO PP ENAL ENAL AA VULSAVULSA , A, ANOTAÇÕES E NOTAÇÕES E JJURISPRUDÊNCIAURISPRUDÊNCIA

Patrícia Naré Agostinho                                                                                                                 31 de Outubro de 2003
52

a) DL 377-A/76, de 19 de Maio

b) DL 445-A/76, de 4 de Junho

c) DL 456-A/76, de 8 de Junho

d) DL 472-A/76, de 15 de Junho

e) DL 472-B/76, de 15 de Junho

f) DL 495-A/76, de 24 de Junho

g) DL 45/80, de 4 de Dezembro

h) Lei 143/85, de 26 de Novembro

i) DL 55/88, de 26 de Fevereiro

j) Lei 31/91, de 20 de Julho

k) Lei 72/93, de 30 de Novembro

l) Lei 11/95, de 22 de Abril

m) Lei 35/95, de 18 de Agosto

n) Lei 110/97, de 16 de Setembro

o) Lei Orgânica 3/2000, de 24 de Agosto

2. Lei Eleitoral para a Assembleia da República – Lei 14/79, de 16 de Maio

________________________

A. ANOTAÇÕES

§ 1. O diploma sofreu as seguintes alterações:

a) Lei 14-A/85, de 10 de Julho

b) DL 55/88, de 26 de Fevereiro
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c) Lei 18/90, de 24 de Julho

d) Lei 31/91, de 20 de Julho

e) Lei 72/93, de 30 de Novembro

f) Lei 10/95, de 22 de Abril

g) Lei 35/95, de 18 de Agosto

h) Lei 1/99, de 22 de Junho

i) Lei Orgânica 2/2001, de 25 de Agosto

3. Lei Eleitoral para a Assembleia Regional dos Açores – DL 267/80, de 8 de Agosto

_________________________

A. ANOTAÇÕES

§ 1. Alterado pela Lei Orgânica 2/2000, de 14 de Julho.

4. Eleições para o Parlamento Europeu – Lei 14/87, de 29 de Abril

________________________

A. ANOTAÇÕES

§ 1. O diploma sofreu as seguintes alterações:

a) Lei 4/94, de 9 de Março

b) Lei 1/99, de 22 de Junho

5. Lei 130-A/97, de 31 de Dezembro
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- Artigo 16º: Perturbação do processo de actualização das inscrições no recenseamento

eleitoral

6. Lei Orgânica do Regime do Referendo – Lei 15-A/98, de 3 de Abril

- Artigo 189º: Circunstâncias agravantes

- Artigo 190º: Punição da tentativa

- Artigo 194º: Violação dos deveres de neutralidade e imparcialidade

- Artigo 195º: Utilização indevida de denominação, sigla ou símbolo

- Artigo 196º: Violação da liberdade de reunião e manifestação

- Artigo 197º: Dano em material de propaganda

- Artigo 198º: Desvio de correspondência

- Artigo 199º: Propaganda no dia do referendo

- Artigo 200º: Desvio de boletins de voto

- Artigo 201º: Fraude em acto referendário

- Artigo 202º: Violação do segredo de voto

- Artigo 203º: Admissão ou exclusão abusiva do voto

- Artigo 204º: Não facilitação do exercício de sufrágio

- Artigo 205º: Impedimento do sufrágio por abuso de autoridade

- Artigo 206º: Abuso de funções

- Artigo 207º: Coacção de eleitor

- Artigo 208º: Coacção relativa a emprego

- Artigo 209º: Fraude e corrupção de eleitor
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- Artigo 210º: Não assunção, não exercício ou abandono de funções em assembleia de

voto ou apuramento

- Artigo 211º: Não exibição da urna

- Artigo 212º: Acompanhante infiel

- Artigo 213º: Introdução fraudulenta de boletim na urna ou desvio da urna ou de boletim

de voto

- Artigo 214º: Fraudes praticadas por membro da mesa da assembleia de voto

- Artigo 215º: Obstrução à fiscalização

- Artigo 216º: Recusa a receber reclamações, protestou ou contraprotestos

- Artigo 217º: Perturbação ou impedimento da assembleia de voto ou de apuramento

- Artigo 218º: Presença indevida em assembleia de voto ou de apuramento

- Artigo 219º: Não comparência da força de segurança

- Artigo 220º: Falsificação de boletins, actas ou documentos relativos a referendo

- Artigo 221º: Desvio de voto antecipado

- Artigo 222º: Falso atestado de doença ou deficiência física

__________________________

A. ANOTAÇÕES

§ 1. Nos termos do artigo 190º a tentativa é sempre punível.

§ 2. Nos artigos 191º e 192º prevê-se as penas acessórias de suspensão de direitos políticos e de

demissão.

§ 3. O artigo 193º dispõe que “qualquer partido político ou grupo de cidadãos pode constituir-se

assistente.”
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7. Recenseamento Eleitoral – Lei 13/99, de 22 de Março

8. Regime Jurídico do Referendo Local – Lei Orgânica 4/2000, de 24 de Agosto

__________________________

A. ANOTAÇÕES

§ 1. Revogou a Lei 49/90, de 24 de Agosto – Consultas Directas aos Cidadãos Eleitores a Nível

Local.

9. Eleição dos titulares das Autarquias Locais – Lei Orgânica 1/2001, de 14 de Agosto

__________________________

A. ANOTAÇÕES

§ 1. O diploma anterior era o DL 701-B/76, de 29 de Setembro que sofreu as seguintes alterações:

DL 757/76, de 21 de Outubro, DL 765-A/76, de 22 de Outubro, DL 778-C/76, de 27 de Outubro,

DL 778-E/76, de 27 de Outubro, DL 841-A/76, de 7 de Dezembro, Resolução do Conselho da

Revolução nº 328/79, de 21 de Novembro, Lei 14-B/85, 10 de Julho, DL 55/88, de 26 de

Fevereiro, Lei 31/91, de 20 de Julho, Lei 72/93, de 30 de Novembro, Lei 9/95, de 22 de Abril, Lei

50/96, de 4 de Setembro, Lei 110/97, de 16 de Setembro

B. CIRCULARES DA PGR

§ 1. CIRCULAR 19/93: Artigo 48º do DL 701-B/76, de 29 de Setembro. Âmbito de aplicação.

XX. ESTADO DE SÍTIO E ESTADO DE EMERGÊNCIA

1. Regime do Estado de Sítio e do Estado de Emergência – Lei 44/86, de 30 de Setembro

- Artigo 7º: Crimes de responsabilidade
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XXI. ESTRANGEIROS

1. Entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território português – DL

244/98, de 8 de Agosto

- Artigo 134º: Auxílio à imigração ilegal

- Artigo 135º: Associação de auxílio à imigração ilegal

- Artigo 136º-A: Angariação de mão-de-obra ilegal

- Artigo 136º-B: Violação da medida de interdição de entrada

________________________

A. ANOTAÇÕES

§ 1. Alterado pela Lei 97/99, de 26 de Julho e pelos DL 4/2001, de 10 de Janeiro e 34/2003, de 25

de Fevereiro. V. Declaração de Rectificação nº 3-A/2001, de 31 de Janeiro.

§ 2. O diploma está regulamentado pelo Decreto Regulamentar 5-A/2000, de 26 de Abril, com as

alterações introduzidas pelo Decreto Regulamentar 9/2001, de 31 de Maio.

§ 3. O diploma anterior era o DL 59/93, de 3 de Março.

§ 4. A Lei 22/2002, de 21 de Agosto autoriza o Governo a alterar o regime que regula a entrada,

permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional, previsto no DL 244/98, de

8 de Agosto.

B. LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR OU CONEXA

§ 1. Lei 37/81, de 3 de Outubro: Lei da Nacionalidade (alterada pela Lei 25/94, de 19 de Agosto).

§ 2. DL 60/93, de 3 de Março (com as alterações do DL 250/98, de 11 de Agosto) – Cidadãos

Comunitários.

§ 3. Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Portuguesa e a República

Federativa do Brasil – Resolução da Assembleia da República nº 83/2000, de 14 de Dezembro.

§ 4. Lei 15/98, de 26 de Março: Regime de Asilo
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§ 5. Lei 20/98, de 12 de Maio: Trabalho de Estrangeiros em Portugal.

§ 6. Despacho 25.360/2001, de 16 de Novembro, in DR II de 12 de Dezembro de 2000: Cuidados

de Saúde e Medicamentosa a Estrangeiros.

§ 7. Declaração 10/2001, de 13 de Setembro: Capacidade Eleitoral Autárquica de Estrangeiros.

§ 8. DL 83/2000, de 11 de Maio: Regime Legal da Concessão de Passaportes.

XXII. ESTUPEFACIENTES

1. Tráfico e Consumo de Estupefacientes – DL 15/93, de 22 de Janeiro

________________________

A. ANOTAÇÕES

§ 1. Alterado pelo DL 81/95, de 22 de Abril, pela Lei 45/96, de 3 de Setembro, pelo DL 214/2000,

de 2 de Setembro (adita substâncias psicotrópicas às Tabelas anexas ao DL 15/93), pelo DL

69/2001, de 24 de Fevereiro (adita substâncias psicotrópicas às Tabelas anexas ao DL 15/93) e

pela Lei 47/2003, de 22 de Agosto (acrescenta as sementes de cannabis não destinadas a

sementeira e a substância PMMA às tabelas anexas ao DL).

Os artigos 40º, excepto quanto ao cultivo, e 41º foram revogados pela Lei 30/2000, de 29 de

Novembro.

B. LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR OU CONEXA

§ 1. Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Estupefacientes e Substâncias

Psicotrópicas (Convenção de Viena).

§ 2. Lei 27/92, de 31 de Agosto – autoriza o Governo a rever a legislação de combate à Droga.

§ 3. Portaria 94/96, de 26 de Março: procedimentos de diagnóstico e exames periciais necessários

à caracterização do estado de toxicodependência.

§ 4. Decreto Regulamentar 42/93, de 27 de Novembro: Regime do Licenciamento e da

Fiscalização dos Centros de Tratamento e Recuperação de Toxicodependentes.
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§ 5. Portaria 671/94, de 19 de Julho.

§ 6. Decreto Regulamentar 61/94, de 12 de Outubro: Regulamenta o DL 15/93, de 22 de Janeiro.

Estabelece as regras relativas ao controlo do mercado lícito de estupefacientes, substâncias

psicotrópicas e outros produtos químicos.

§ 7. Convenção Relativa ao Branqueamento, Detecção, Apreensão e Perda dos Produtos do Crime,

do Conselho da Europa (Convenção de Estrasburgo).

§ 8. Lei 109/99, de 3 de Agosto – Cria o Núcleo de Acompanhamento Médico ao

Toxicodependente.

§ 9. Decreto Regulamentar 23/99, de 22 de Outubro: altera o Decreto Regulamentar 61/94, de 12

de Outubro.

C. JURISPRUDÊNCIA UNIFORME

§ 1. ACÓRDÃO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA 14/96, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1996, IN DR, I –

A, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1996: A imposição a estrangeiro da pena de expulsão prevista no nº 2 do

artigo 34º do Dl 430/83, de 13 de Dezembro, não pode ter lugar como consequência automática da

sua condenação por qualquer dos crimes previstos nos seus artigos 23º, 24º, 25º, 28º, 29º e 30º,

devendo sempre ser avaliada em concreto a sua necessidade e justificação28.

XXIII. INCÊNDIOS

1. Incêndios Florestais – Lei 19/86, de 19 de Julho

_____________________

A. JURISPRUDÊNCIA

ACÓRDÃO DA RC DE 29 DE SETEMBRO DE 1999, CJ, IV - 62, (OLIVEIRA MENDES): A Lei 19/86, de 19 de

Julho, designadamente o seu artigo 1º, alínea a) não foi revogada pela publicação e entrada em

vigor do Código Penal de 1995.

                                                  
28 Actualmente a pena de expulsão encontra-se prevista no artigo 34º, nº 1 do DL 15/93, de 22 de Janeiro.
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ACÓRDÃO DA RC DE 15 DE NOVEMBRO DE 2000, CJ, V – 46 (OLIVEIRA MENDES): A Lei 19/86, de 19 de

Julho, que prevê o crime de incêndio florestal, não foi revogada pela redacção do artigo 272º do

Código Penal introduzida pelo DL 49/95, de 15 de Março.

B. LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR OU CONEXA

§ 1. Lei de Bases da Política Florestal – Lei 33/96, de 17 de Agosto.

§ 2. Áreas Florestais percorridas por Incêndios  - DL 139/88, de 22 de Abril, 180/99, de 30 de

Maio e 327/90, de 22 de Abril.

XXIV. IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL

1. Organização e Funcionamento da Identificação Criminal – Lei 57/98, de 11 de Agosto

- Artigo 21º: Violação de normas relativas a ficheiros

- Artigo 22º: Falsificação de Impressos de modelos oficiais

2. Identificação Civil e Emissão de Bilhete de Identidade de Cidadão Nacional – Lei 33/99,

de 18 de Maio

- Artigo 47º: Violação de normas relativas a ficheiros

- Artigo 48º: Falsificação de impressos de modelos oficiais

______________________

A. ANOTAÇÕES

§ 1. Revogou: a) os artigos 22º a 24º do DL 33.725, de 21 de Junho de 1944; b) os artigos 13º a 17º

do DL 63/76, de 24 de Janeiro, alterado pelo DL 325/89, de 26 de Setembro, na parte relativa à

identificação civil; c) Artigos 1.º a 31.º , na parte relativa à identificação civil, artigos 56º a 63º e

67º a 76º do DL 64/76, de 24 de Janeiro, alterado pelos DL 408/76, de 27 de Maio, 787/76, de 2 de

Novembro, pelo artigo 2º do DL 851/76, de 17 de Dezembro, pelos DL 511/77, de 14 de

Dezembro, 29/79, de 22 de Fevereiro, 357/86, de 25 de Outubro, pelo artigo 3º do DL  29/87, de
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14 de Janeiro, e pelo DL 102/87, de 6 de Março; d) Artigo 59º, alínea a), do DL 322/82, de 12 de

Agosto, na redacção introduzida pelo DL 253/94, de 20 de Outubro, na parte respeitante à

comunicação aos serviços de identificação civil; e) Artigos 4º e 5º do DL 29/87, de 14 de Janeiro;

f) Artigos 1º a 12º e, no que respeita à identificação civil, artigos 34º a 45º da Lei 12/91, de 21 de

Maio; g) Portaria nº 539/90, de 12 de Julho; h) Artigos 4º e 5º do DL 148/93, de 3 de Maio,

alterado pelo DL 87/94, de 30 de Março; i) DL 19/96, de 19 de Março.

§ 2. O artigo 47º, nº 1 remete para os artigos 35º e ss. da Lei 67/98, de 26 de Outubro.

§ 3. O artigo 48º remete para o artigo 256º do Código Penal.

3. Regime Legal da Concessão de Passaportes – DL 83/2000, de 11 de Maio

- Artigo 44º: Violação de normas relativas a ficheiros

_______________________

A. ANOTAÇÕES

§ 1. Revogou o DL 438/88, de 29 de Novembro, com a alteração que lhe foi introduzida pelo DL

267/89, de 18 de Agosto e a Portaria nº 965-C/89, de 31 de Outubro.

§ 2. Entrou em vigor 120 dias após a sua publicação.

§ 3. O artigo 44º remete para a Lei 67/98, de 26 de Outubro.

§ 4. Regulamentado pelo DL 86/2000, de 12 de Maio.

XXV. INCORPORAÇÃO NO SERVIÇO MILITAR

1. Lei do Serviço Militar – Lei 174/99, de 21 de Setembro

- artigo 58º

________________________

A. ANOTAÇÕES
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§ 1.  A anterior Lei do Serviço Militar era a Lei 30/87, de 7 de Julho.

§ 2. O artigo 62º da Lei do Serviço Militar  revogou as Leis 30/87, de 7 de Julho, 89/88, de 5 de

Agosto, 22/91, de 19 de Junho e 36/95, de 18 de Agosto e os DL 463/88, de 15 de Dezembro e

143/92, de 20 de Julho.

§ 3. Foi regulamentada pelo DL 289/2000, de 21 de Setembro.

§ 4. Nos termos do seu artigo 61º, nº 1 a lei entrou em vigor na data em que se iniciou a vigência

do respectivo diploma regulamentar.

B. CIRCULARES DA PGR

§ 1. V. CIRCULAR 20/93: Julgamento. Testemunhas. Inquirição por carta precatória.

C. JURISPRUDÊNCIA

ACÓRDÃO DA RP DE 17 DE NOVEMBRO DE 1993, CJ, V - 256: Não compete ao juiz decidir se a

convocação edital para incorporação militar é ou não o meio suficiente para levar o caso ao

conhecimento do futuro recruta, uma vez que a lei expressamente consagra aquela forma de

convocação do destinatário.

ACÓRDÃO DA RE DE 21 DE OUTUBRO DE 1997, CJ, IV – 292: O arguido que, recenseado para o

cumprimento do serviço militar obrigatório, não se apresente no dia, hora e local fixado para a

incorporação, nem justifique a sua falta, não pratica o crime previsto e punido pelos artigos 24º e

40º nº 1 a) da Lei nº 30/87, de 7-7, na redacção introduzida pelo artigo único da Lei nº 89/88, de 5-

8, se o respectivo edital não tiver sido afixado no tempo durante o período legalmente estabelecido

para a convocação e não existirem indícios suficientes de que tivesse conhecimento dela.

XXVI. INFRACÇÕES TRIBUTÁRIAS

1. Regime Geral para as Infracções Tributárias – Aprovado pela Lei 15/2001, de 5 de Junho

____________________
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A. ANOTAÇÕES

§ 1. Alterado pela Lei 109-B/2001, de 27 de Dezembro29 (Orçamento de Estado para 2002), pelo

DL 229/2002, de 31 de Outubro30, pela Lei 32-B/2002, de 30 de Dezembro31 (Orçamento do

Estado para 2003).

§ 2. O artigo 2º da Lei 15/2001 revogou o RJIFA; o RJIFNA; o Capítulo VIII do Código do

Imposto sobre o Valor Acrescentado; o artigo 13º do DL 45/89, de 11 de Fevereiro; os artigos 13º,

14º e 16º do DL 463/79, de 30 de Novembro; os artigos 25º a 30º, 35º, 36º, 49º, nº 1 e 2 e 180º a

232º do Código de Processo Tributário, mantidos em vigor pelo diploma de aprovação do Código

de Procedimento e de Processo Tributário e o Título V da Lei Geral Tributária.

B. LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR OU CONEXA

§ 1. Código Aduaneiro Comunitário, aprovado pelo Regulamento (CEE) nº 2913/92, de 12 de

Outubro, do Conselho e respectiva Disposições de Aplicação – Regulamento (CEE) nº 2454/93, da

Comissão.

§ 2. Código dos Impostos Especiais de Consumo, aprovado pelo DL 566/99, de 22 de Dezembro.

V. Declaração de Rectificação nº 4-I/2000, de 31 de Janeiro. Alterado pelas Leis 3-B/2000, de 4 de

Abril, 30-C/2000, de 29 de Dezembro, pelo DL 58/2001, de 19 de Fevereiro, pela Lei 109-B/2001,

de 27 de Dezembro e pelo DL 223/2002, de 30 de Outubro32.

                                                  
29 Adita os artigos 125º-A e 125º-B.
30 Dá nova redacção à alínea c) do artigo 16º do RGIT.
31 Altera o artigo 108º.
32 O DL que aprovou o Código dos Impostos Especiais de Consumo revogou o DL 52/93, de 26 de Fevereiro

(Transpôs para a ordem jurídica interna a Directiva nº 92/12/CEE, do Conselho de 25 de Fevereiro de 1992, relativa ao

regime geral, à detenção, à circulação e aos controlos dos produtos sujeitos a impostos especiais de consumo), o DL

325/93, de 25 de Setembro (Regime Fiscal dos Tabacos), o DL 123/94 (Regime Fiscal dos Produtos Petrolíferos) e

124/94 (Taxas Fixas do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos), de 18 de Maio e o DL 300/99, de 5 de Agosto

(Regime Fiscal relativo ao Imposto sobre o Álcool Etílico e as Bebidas Alcoólicas). O seu artigo 2º dispõe que até à

entrada em vigor do RGIT mantêm-se em vigor as normas vigentes sobre infracções tributárias.

O artigo 37º, nº 1 do DL 300/99, de 5 de Agosto dispunha que: “Quem, com intenção de se subtrair ao pagamento do

imposto: a) Expedir, transportar ou receber álcool ou bebidas alcoólicas, quer se encontrem em regime suspensivo,

quer tenham sido já previamente introduzidos no consumo noutro Estado membro, sem que sejam, num caso e noutro,

acompanhados dos documentos legalmente exigíveis; b) Expedir, transportar ou receber álcool ou bebidas alcoólicas

nas condições referidas na alínea anterior quando, mesmo acompanhados dos documentos legalmente exigíveis, estes
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§ 3. Código do Imposto Municipal de SISA e do Imposto sobre as Sucessões e Doações, aprovado

pelo DL 41 969, de 24 de Novembro de 1958 e alterado pela Lei 109-B/2001, de 27 de Dezembro.

§ 4. Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, aprovado pelo DL 442-A/88,

de 30 de Novembro. Foi republicado pelo DL 198/2001, de 3 de Julho. Alterado depois pela Lei

109-B/2001, de 27 de Dezembro.

§ 5. Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, aprovado pelo DL 442-B/88,

de 30 de Novembro. Foi republicado pelo DL 198/2001, de 3 de Julho. Alterado depois pelo DL

221/2001, de 7 de Agosto e pela Lei 109-B/2001, de 27 de Dezembro.

§ 6. Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, aprovado pelo DL 394-B/84, de 26 de

Dezembro.

§ 7. Código de Procedimento e de Processo Tributário, aprovado pelo DL 433/99, de 26 de

Outubro e alterado pela Lei 15/2001, de 5 de Julho e pela Lei 109-B/2001, de 27 de Dezembro.

§ 8. Lei Geral Tributária, aprovada pelo DL 398/98, de 17 de Dezembro. V. Declaração de

Rectificação nº 7-B/99, de 15 de Fevereiro. Alterada pelas Leis 100/99, de 26 de Julho, 30-

G/2000, de 29 de Dezembro e 15/2001, de 5 de Julho e pelo DL 229/2002, de 31 de Outubro.

§ 9. Regime do IVA nas Transacções Intercomunitárias, aprovado pelo DL 290/92, de 28 de

Dezembro e alterado pelos DL 166/94, de 9 de Junho e 31/2001, de 8 de Fevereiro.

§ 10. DL 103/80, de 9 de Maio: Regime Jurídico das contribuições para as instituições de

previdência.

§ 11. DL 45/89, de 11 de Fevereiro: Estabelece normas sobre os documentos que devem

acompanhar as mercadorias em circulação.

§ 12. DL 64/89, de 25 de Fevereiro: Regime Sancionatório no âmbito da Segurança Social.

                                                                                                                                                                      
contenham falsas indicações relativamente ou à designação dos produtos ou à indicação do número fiscal do operador

ou, se for o caso, do entreposto fiscal; c) Introduzir no consumo álcool ou bebidas alcoólicas sem o processamento da

DIC correspondente; d) Detiver para fins comerciais, em território nacional, álcool ou bebidas alcoólicas declarados

para consumo noutro Estado membro, sem que, antes da expedição desses produtos, tenha sido apresentada a

declaração e prestada a garantia para o pagamento do imposto devido; é punido com pena de prisão de 6 meses a 3

anos ou com pena de multa até 360 dias.”
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§ 13. DL 338/99, de 24 de Agosto: Regulamento de Identificação, Registo e Circulação de

animais.

§ 14. DL 139/91, de 10 de Abril: Estabelece o regime jurídico da actividade das empresas

diamantárias. A detenção, a circulação, a introdução ou saída, em território português, de

diamantes em bruto ou não lapidados, em situação aduaneira irregular, serão punidas nos termos

do Regime Jurídico das Infracções Fiscais Aduaneiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 376-A/89,

de 25 de Outubro (artigo 8º).

§ 15. DL 225/94, de 5 de Setembro: Regularização das importâncias devidas por contribuições,

impostos, taxas ou outras receitas administradas pela DGCI.

§ 16. DL 236/95, de 13 de Setembro: Regularização da situação tributária.

§ 17. DL 124/96, de 10 de Agosto: Regularização dos créditos por dívidas de natureza fiscal ou à

segurança social.

§ 18. DL 235-A/96, de 9 de Dezembro: Altera o DL 124/96, de 10 de Agosto.

§ 19. DL 179/2002, de 3 de Agosto: Transpõe a Directiva n.º 2000/65/CE, de 17 de Outubro, que

introduz alterações em sede de IVA no que respeita à determinação do devedor do imposto.

§ 20. DL 229/2002, de 31 de Outubro: Altera o Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo

Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de Julho, a lei geral tributária, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 398/98,

de 17 de Dezembro, e o Regime Geral das Infracções Tributárias, aprovado pela Lei n.º 15/2001,

de 5 de Julho

§ 21. DL 223/2002, de 30 de Outubro: Altera os artigos 73º e 74º do Código dos Impostos

Especiais de Consumo e a verba 2.3. da Lista II anexa ao CIVA.

§ 22. DL 248-A/2002, de 14 de Novembro: Aprova um regime excepcional de regularização de

dívidas fiscais e à segurança social.

§ 22. DL 93/2002, de 30 de Abril: Regula a forma, extensão e limites da cooperação entre a PJ e os

órgãos da administração tributária no domínio do acesso e tratamento da informação de natureza

tributária relevante para as acções de investigação criminal inseridas no âmbito das respectivas

competências.
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§ 23. DL 160/2003, de 19 de Julho: Procede à harmonização da legislação fiscal, alterando o

Código do IRS, o Código do IVA, o Código do Imposto do Selo, a Lei Geral Tributária e o Código

de Procedimento e Processo Tributária.

C. CIRCULARES DA PGR

§ 1. CIRCULAR 17/93: Infracções Fiscais e outros tipos de crimes. Conexão.

§ 2. CIRCULAR 10/94: Infracções Fiscais e outros tipos de crimes. Conexão.

§ 3. CIRCULAR 7/95: Abertura de encomendas postais de fiscalização aduaneira. Utilização do

conteúdo como prova em processo penal.

§ 4. CIRCULAR 6/96: DL 124/96, de 10 de Agosto. Exercício da acção penal pela prática de

infracções criminais conexas. Informação a prestar à PGR.

D. JURISPRUDÊNCIA

§ 1. A propósito da relação existente entre o crime de fraude fiscal e os crimes de burla e de

falsificação, v. o ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE 19 DE MARÇO DE 1998, BMJ, 475,

261, onde se dá conta dos diversos entendimentos da doutrina e da jurisprudência.

ACÓRDÃO DA RP DE 15 DE DEZEMBRO DE 1999, CJ, V – 239: O crime de fraude fiscal (p. no artigo 23º,

nº 3, al. e), do RJIFNA, na redacção do Decreto-Lei nº 394/93, de 24-11) consome o crime de

falsificação.

ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE 8 DE OUTUBRO DE 1998, CJSTJ, III - 189: I – No crime

de fraude fiscal, p.p. pelo artigo 23º do Decreto-Lei nº 20-A/90, de 15-01, na redacção do Decreto-

Lei nº 394/93, de 24-11, a existência de falsificação corresponde a um elemento típico daquele

ilícito quando a sua ocorrência resulte da ocultação de factos ou valores que devem ser inseridos

nas declarações apresentadas. II – Nestas circunstâncias verifica-se um concurso aparente de

crimes entre o aludido crime de fraude fiscal e o crime de falsificação de documento, p.p. pelo

artigo 256º, nº 1, do CP.

ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE 27 DE MAIO DE 1999, CJSTJ, II - 222: I – As condutas

em infracção às normas fiscais têm um tratamento autónomo em face do direito penal comum, isto

é, o RJIFNA contém um direito penal especial, que rege de forma total e fechada a tutela dos

interesses tributários do Estado. II – Por isso, a censura jurídico-criminal, no âmbito das infracções



LL EGISLAÇÃO EGISLAÇÃO PP ENAL ENAL AA VULSAVULSA , A, ANOTAÇÕES E NOTAÇÕES E JJURISPRUDÊNCIAURISPRUDÊNCIA

Patrícia Naré Agostinho                                                                                                                 31 de Outubro de 2003
67

tributárias, é apenas a que resulta dos tipos penais estabelecidos no RJIFNA, ainda que as condutas

possam integrar crimes de burla e de falsificação.

ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE 19 DE MARÇO DE 1998, CJSTJ, I, 235: Pratica um

crime de fraude fiscal, previsto e punido no artigo 23º do RJIFNA, e não também em acumulação

real, um crime de falsificação de documento e outro de burla agravada, quem, enviando à

administração do IVA uma factura falsa, por respeitar a negócios inexistentes, pede e obtém

daqueles serviços o quantitativo do referido imposto, correspondente a tais negócios, sem que,

previamente, tenha sido entregue nos Cofres do Estado.

ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE 3 DE OUTUBRO DE 1996, CJSTJ III - 152: I – A

actuação do arguido que seja enquadrável na previsão da fraude fiscal, inicialmente contemplada

pelo artigo 23º do DL 20-A/90, de 15 de Janeiro, e, depois, pelo DL 394/93, de 24  de Novembro,

quer na sua redacção original, quer na que lhe foi dada pelo DL 140/95, de 14 de Junho, não pode

ser, simultaneamente, punível pela figura criminal da burla, dos artigos 313º e 314º do CP/82, ou

dos artigos 217º e 218º do de 1995. IV – Os ilícitos de fraude fiscal também não podem ser

enquadrados, actualmente, na comissão de um crime de simulação, por os respectivos actos

corresponderem a uma situação de simulação absoluta e este tipo de simulação se encontrar hoje

descriminalizado relativamente às infracções fiscais, pelo artigo 23º do DL nº 394/93, de 24 de

Novembro (RJIFNA).

§ 2. Outra Jurisprudência sobre Fraude Fiscal

ACÓRDÃO DA RL DE 27 DE FEVEREIRO DE 2002, CJ, I, 153: I. A responsabilidade penal dos arguidos,

da prática do crime de fraude fiscal deve ser aferida à luz dos princípios gerais do direito penal,

não afastados pelo RJIFNA. II. Para efeitos de responsabilidade penal, na determinação do

montante do lucro tributável em falta, não podem ser considerados os valores obtidos pelo Fisco,

através de métodos indiciários.

ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE 5 DE NOVEMBRO DE 1997, CJSTJ, III, 222: I – É

pressuposto necessário do crime de fraude fiscal, ser a relação jurídica fiscal verdadeira e não

simulada. II – Isto porque inexistindo a relação jurídica fiscal, a intenção do agente, ao praticar

algum dos actos descritos nas alíneas a) e b) do artigo 23º do Regulamento aprovado pelo Decreto-

Lei nº 20-A/90 de 15-1 não se dirige à diminuição de receitas fiscais ou à obtenção de benefícios
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fiscais, já que não está em causa o Fisco, apesar de visar alcançar para si ou para outrem vantagem

patrimonial indevida. III – Em tais casos, de utilização de empresas e contabilidades fictícias, é

cometido um crime de burla comum, definido no artigo 313º CP/1982 (actual artigo 217º), já que o

agente, por meio de actividade ardilosa, ataca o património alheio, neste caso do Estado, com a

intenção de obter um enriquecimento ilegítimo, que não é fiscal. IV – O Estado, mesmo visto

como realidade jurídica constitucional, é susceptível de ser burlado, pelo que integra o conceito de

"pessoa" a que se refere o direito civil e comercial no sentido que também Ihe dá o ordenamento

jurídico-penal.

ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE 4 DE MAIO DE 1994, CJSTJ, II - 203: I – O legislador

fiscal, ao referir-se no artigo 23º da RJIFNA, na redacção do Decreto-Lei nº 394/93 a simulação,

teve em vista o conceito normativo do direito civil, nomeadamente da simulação relativa. II – Por

isso, esse Diploma não tem aplicação, nos termos do artigo 2º nº 4 do CP, quando os arguidos se

limitaram a forjar facturas, que não titulavam qualquer negócio.

§ 3. Abuso de Confiança Fiscal

ACÓRDÃO DA RC DE 17 DE OUTUBRO DE 2001, CJ, IV – 61:  I. No estado de necessidade e no que

respeita à acção, o texto legal impõe que o facto ilícito perpetrado seja o único capaz de remover

perigo, a significar que o facto realizado em estado de necessidade terá de surgir como o último

meio de que o agente dispõe para afastar (eficazmente) o perigo, pelo que havendo outros meios

para tal, o agente terá de optar por aquele que seja lícito ou menos ilícito, bem como pelo menos

gravoso. II. Não agiram em estado de necessidade os sócios-gerentes de uma sociedade que não

pagaram ao Estado o IVA decorrente de transacções efectuadas e que haviam recebido de uns

clientes tendo utilizado a correspondente quantia em benefício da sociedade e dos seus

trabalhadores, o que fizeram consciente e voluntariamente, não obstante saberem que tal não lhes

era permitido, por aquela quantia não lhes pertencer e estarem legalmente obrigados a entregá-la.

ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE 20 DE JUNHO DE 2001, CJSTJ, II – 227: I. Da

revogação do nº 6 do artigo 24º do DL 394/93 resulta que se pretendeu sujeitar a situação ali

descrita, de falta de envio das declarações periódicas de IVA e dos correspondentes meios de

pagamento, ao regime geral previsto no nº 2 do artigo 30º do Código Penal. II. Assim, em vez de

um concurso real de crimes obrigatório, passa a poder haver um crime continuado, desde que se

verifiquem os seus pressupostos. III. Existe esse crime continuado quando o arguido foi arrastado
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para a falta de entrega ao Estado do IVA cobrado, para fazer face aos pagamentos dos salários dos

operários da firma que dirigia. IV. A existência dessa continuação criminosa leva a que a

prescrição do procedimento criminal só corre desde o dia da prática do último acto.

ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE 12 DE OUTUBRO DE 2000, CJSTJ, III, 194: I. O crime

de abuso de confiança fiscal tem como pressuposto objectivo a apropriação total ou parcial da

prestação tributária, que foi previamente deduzida pelo agente nos termos da lei e que o mesmo

está obrigado a entregar ao credor tributário, daí advindo um prejuízo para o património fiscal, não

sendo, por isso, necessário que o mesmo retire um proveito directo das quantias retidas. II. O

crime de fraude fiscal visa qualquer das condutas fraudulentas previstas no artigo 23º do RJIFNA e

consuma-se independentemente de qualquer prejuízo efectivo na esfera patrimonial do fisco ou de

qualquer enriquecimento do agente. III. Tais crimes, porque compreendem acções típicas distintas

e tutelam bens jurídicos igualmente distintos -  no primeiro, pretende-se proteger a confiança do

Fisco em relação a quem tem a obrigação de deduzir a prestação tributária, enquanto, no segundo,

acautela-se a verdade nas relações entre o contribuinte e o Fisco – estão entre si numa situação de

concurso real. IV. No crime de abuso de confiança fiscal, na forma continuada, deve-se atender ao

valor a que corresponde cada apropriação da prestação tributária, e não ao total de todas as

prestações que integram a continuação criminosa, para se apurar se a respectiva conduta

corresponde à sua cominação simples ou agravada.

ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE 2 DE JULHO DE 1998, CJSTJ, II, 230: I – O crime de

abuso de confiança fiscal apenas pode existir quando o agente, encarregado de cobrança e retenção

de imposto, o cobra em função de factores tributários adequadamente deduzidos, mas não os

entrega ao Estado. II – Por isso, apenas comete o crime de fraude fiscal o arguido que utiliza

facturas que sabe serem falsas para efeito de dedução de IVA e diminuição de rendimento

colectável para efeito de diminuição do IRC.

ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE 15 DE JANEIRO DE 1997, CJSTJ, I, 190: I – Não pode

considerar-se que o Presidente do Conselho de Administração e maior accionista de uma empresa

age em estado de necessidade ou em conflito de deveres quando dá aos valores do IVA o destino

concreto de os utilizar nas despesas correntes da empresa, nomeadamente no pagamento de

vencimentos aos trabalhadores e da energia eléctrica e na aquisição de matérias primas, em vez de

os entregar ao Estado.  II – A integração na esfera patrimonial do arguido ou apropriação dos

valores do IVA verifica-se no momento em que se deu a inversão do título de posse, passando ele
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a dispor dos quantitativos para satisfazer os seus compromissos. II – Não é suficiente para impedir

juiz de intervir no julgamento, a circunstância de ter presidido ao primeiro interrogatório judicial

do arguido e ter validado a sua prisão.

§ 4. Pedido de Indemnização Civil

ACÓRDÃO DA RE DE 2 DE OUTUBRO DE 2001, CJ, IV, 283: Se, em processo comum, por crime de

abuso de confiança fiscal, o Ministério Público tiver pedido a condenação do arguido em

indemnização civil, correspondente aos montantes do IVA em dívida, acrescidos de juros legais,

ainda que aquele seja condenado como autor do mencionado crime, deverá ser absolvido da

instância quanto ao referido pedido, se estiver pendente execução para obtenção das mesmas

quantias.

§ 5. Outra Jurisprudência

ACÓRDÃO DA RP DE 28 DE NOVEMBRO DE 2001, CJ, V, 229: I. No domínio do RJIFNA que estava em

vigor na data em que foram praticados os factos por que os arguidos estão acusados, era de 5 anos

o prazo de prescrição do procedimento criminal dos crimes fiscais não aduaneiros (artigo 15º, nº

1). II. No RGIT esse prazo prescricional continua a ser de 5 anos. III. Por isso, para decidir se os

crimes de abuso de confiança fiscal se acham ou não prescritos, é aquela lei especial que há que

aplicar, e não o artigo 118º do Código Penal.

ACÓRDÃO DA RL DE 16 DE OUTUBRO DE 2001, CJ, IV, 148: I. A tutela do sigilo fiscal fundamenta-se,

além do mais, na confiança dos contribuintes e na intimidade da sua vida privada. II. O ofendido

tem legitimidade para se constituir assistente no processo crime por violação do segredo fiscal, por

divulgação por jornalistas, um meio de comunicação social, sem o seu consentimento, de dados

relativos à sua situação fiscal.

ACÓRDÃO DA RC DE 24 DE JANEIRO DE 2001, CJ, I, 57: I. O procedimento criminal por crime fiscal

extingue-se por prescrição logo que decorridos 5 anos sobre a sua prática. II. A suspensão da

prescrição por efeito da existência de processo de impugnação fiscal ou de oposição do executado

onde se discute o acto tributário que definiu o montante do imposto que com o crime fiscal o

arguido deixou de pagar, só ocorre se, no processo criminal fiscal, tiver sido proferido despacho
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judicial que, reconhecendo a existência de fundamento legal para a suspensão do processo, o

declare.

ACÓRDÃO DA RP DE 15 DE OUTUBRO DE 1997, CJ, IV, 245: I – A unificação de condutas por via da

figura do crime continuado é algo que afronta directamente a norma decorrente da primitiva

redacção do nº 6 do artigo 24º do Decreto-Lei nº 20-A/90, de 1-1, pois, se operaria uma unificação

contra uma inequívoca exigência de qualificação como concurso de uma pluralidade de crimes. II

– Relativamente aos crimes fiscais são de aplicar não só os comandos específicos do RJIFNA

sobre a prescrição do procedimento criminal, mas também as disposições do Código Penal pela via

subsidiária.

ACÓRDÃO DA RE DE 27 DE MAIO DE 1997, CJ, III, 285: I – Em virtude da competência que, por força

do preceituado na primitiva redacção do artigo 213º nº 3 da CRP, no Decreto-Lei nº 173-A/78, de

9-9 e na al. d) do nº 1 do artigo 4º do Decreto-Lei nº 129/84, de 27-4, passou a ser atribuída aos

tribunais comuns, para conhecer e julgar crimes ou delitos fiscais, cumpre-lhes aplicar, também, a

legislação especial, contida no Contencioso Aduaneiro designadamente as respectivas normas de

carácter substantivo e adjectivo. II – Assim, por "acto que constitua procedimento fiscal contra o

infractor", a que o § único do artigo 27º do Contencioso Aduaneiro atribui efeito interruptivo da

prescrição do procedimento fiscal, deve entender-se "acto que integre procedimento criminal fiscal

contra o agente.

E. JURISPRUDÊNCIA UNIFORME

§ 1. ACÓRDÃO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 3/2003, DE 7 DE MAIO DE 2003, IN DR I-A DE

10 DE JULHO DE 2003: Na vigência do RJIFNA aprovado pelo DL 20-A/90, de 15 de Janeiro, com a

redacção original e a que lhe foi dada pelo DL 394/93, de 24 de Novembro, não se verifica

concurso real entre o crime de fraude fiscal, previsto e punido pelo artigo 23º daquele RJIFNA, e

os crimes de falsificação e de burla, previstos no Código Penal, sempre que estejam em causa

apenas interesses fiscais do Estado, mas somente concurso aparente de normas, com prevalência

das que prevêem o crime de natureza fiscal.
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XXVII. INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIEDADES FINANCEIRAS

1. Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras – DL 298/92, de 31 de

Dezembro

- Artigo 200.º: Actividade ilícita de recepção de depósitos e outros fundos reembolsáveis

__________________________

A. ANOTAÇÕES

§ 1. Alterado pelo DL 285/2001, de 3 Novembro e pelo DL 201/2002, de 26 de Setembro.

XXVIII. JOGO

1. Jogo Ilícito - DL 422/89, de 2 de Dezembro

- Artigo 108º - Exploração ilícita de jogo

-  Artigo 110º - Prática ilícita de jogo

-  Artigo 111º - Presença em local de jogo ilícito

-  Artigo 112º - Coacção à prática de jogo

-  Artigo 113º - Jogo fraudulento

- Artigo 114º - Usura para jogo
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-  Artigo 115º - Material de jogo

________________________

A. ANOTAÇÕES

§ 1. Alterado pelo DL 10/95, de 19 de Janeiro.

§ 2. Da noção dada pelo artigo 1º resulta que são jogos de fortuna ou azar aqueles que dependem

exclusiva ou fundamentalmente da sorte. São, pois, lícitos os que dependem, além da sorte, da

perícia do jogador.

§ 3. A melhor interpretação do artigo 1º é a de que o legislador considerou como jogos de fortuna

ou azar todos aqueles jogos e apostas que o homem comum designa por “jogos a dinheiro”,

sabendo que são os que se “costumam jogar nos casinos”.

§ 4. É punível como contra-ordenação – artigo 163º do DL 422/89 -  a exploração de modalidades

afins de jogos de fortuna ou azar e outras formas de jogo, entendendo-se por modalidades afins dos

jogos de fortuna ou azar “as operações oferecidas ao público em que a esperança de ganho reside

conjuntamente na sorte e perícia do jogador, ou somente na sorte, e que atribuem como prémios

coisas com valor económico. São abrangidos pelo disposto no número anterior, nomeadamente,

rifas, tômbolas, sorteios, concursos publicitários, concursos de conhecimentos e passatempos.” –

cfr. artigos 159º e 161º do DL 422/89.

B. LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR E CONEXA

§ 1. Regime Jurídico do Licenciamento e Exploração de Máquinas Automáticas, Mecânicas,

Eléctricas e Electrónicas de Diversão – DL 316/95, de 28 de Novembro.

§ 2. Lotarias – Decreto 12.790, de 30 de Novembro de 1926; Decreto 17.737, de 11 de Dezembro

de 1929; Decreto 24.902, de 10 de Janeiro de 1935; Decreto 29.041, de 7 de Outubro de 1938;

Decreto 30.227, de 29 de Dezembro de 1939 e DL 120/75, de 10 de Março.

§ 3.. Regras de execução do jogo de fortuna ou azar – Portaria 1441/95, de 29 de Novembro.
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§ 4. Condições a que devem obedecer as explorações do jogo do Bingo – Decreto Regulamentar nº

41/82, de 16 de Julho (alterado pelos Decretos Regulamentares 76/86, de 31 de Dezembro; 34/90,

de 3 de Novembro; 19/93, de 5 de Julho e pelo DL 277/82, de 16 de Julho).

§ 5. Regulamento da Exploração do Jogo do Bingo – DL 314/95, de 24 de Novembro.

§ 6. Peditórios, Sorteios, Tômbolas e Rifas – DL 316/95, de 28 de Novembro e Despacho

Ministerial nº 2/93, publicado no DR, II, de 19 de Fevereiro de 1993.

§ 7. Regime de Exploração das Apostas Mútuas Hípicas – DL 268/92, de 28 de Novembro.

§ 8. Exploração do Totoloto – DL 84/85, de 28 de Março, com as alterações introduzidas pelos DL

174/92, 258/97, de 30 de Setembro e 153/2000, de 21 de Julho.

§ 11. Exploração do Totobola – DL 84/85, de 28 de Março, com as alterações introduzidas pelos

DL 174/92, 258/97, de 30 de Setembro e 153/2000, de 21 de Julho.

§ 10. Regras de execução do jogo de fortuna ou azar black-jack/21 e as relativas ao prémio

acumulado, bem como os procedimentos a adoptar quando seja utilizado baralhador automático de

cartas – Portaria 1364/2001, de 6 de Dezembro.

§ 11. Exploração nos casinos de novos jogos de fortuna ou azar – Portaria 461/2001, de 8 de Maio.

§ 12. Regras de execução do jogo de fortuna ou azar denominado por roleta americana – Portaria

894/2002, de 29 de Julho.

§ 13. Decreto Regulamentar n.º 42/2002, de 4 de Outubro: Revoga a alínea m) do artigo 1.º do

Decreto Regulamentar n.º 81/80, de 17 de Dezembro, que concede o exclusivo da exploração de

jogos de fortuna e azar na zona de jogo permanente da Figueira da Foz, até 31 de Dezembro do

ano 2005, à Sociedade Figueira-Praia, S. A.

C. JURISPRUDÊNCIA

§ 1. A questão mais debatida na jurisprudência é a de saber qual o critério de distinção entre

modalidades afins e jogos de fortuna ou azar. Assim, pode-se ler no ACÓRDÃO DA RP DE 26 DE

ABRIL DE 2000, CJ, II, 244:
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 “I. O que distingue o crime de jogo de fortuna ou azar das modalidades afins, que constituem

contra-ordenação, é o facto de, naquele, o jogo ser colocado à disposição do público em

estabelecimentos pré-determinados, a fim de aí ser procurado para a respectiva prática, ao passo

que as modalidades afins supõem sempre a promoção de um produto junto do público. II. Assim,

no que concerne às máquinas, cujos jogos tenham resultados essencialmente dependentes da sorte,

foi propósito do legislador confinar o seu uso às zonas de jogo autorizadas”,

que ao contrário do decidido no ACÓRDÃO DA RE DE 6 DE NOVEMBRO DE 1990, CJ, V - 276, entende

que o critério não reside no considerar que nas modalidades afins os prémios estão previamente

fixados, enquanto nos jogos de fortuna ou azar tal não se verifica, mas sim no facto de se exigir,

para as modalidades afins, que existam operações oferecidas ao público, enquanto para os jogos de

fortuna ou azar tal operação de oferta ao público não existe33.

§ 2. Outro dos problemas que mais se tem suscitado é o erro sobre a ilicitude.

ACÓRDÃO DA RL DE 20 DE JANEIRO DE 1999, CJ, I, 137: I – Na problemática do erro sobre a ilicitude,

o que está em causa é saber se, numa dada situação, existe a obrigação de suspeitar da respectiva

ilicitude. II – No caso de exploração de máquinas de jogo, embora não seja exigível, a quem a faz,

que conheça a legislação que a proíbe, é, no entanto, em princípio, exigível que se informe sobre

essa proibição, já que, no comum das pessoas existe o sentimento da proibição de jogar a dinheiro,

nas suas diversas modalidades.

ACÓRDÃO DA RL DE 27 DE JANEIRO DE 1998, CJ, I, 146: II – Quando o arguido, apesar de conhecer as

características das máquinas de jogo e de saber que a sua exploração era proibida decide explorá-

las na crença errónea de estar a agir licitamente, está-se perante um erro não censurável sobre a

ilicitude previsto no nº 1 do artigo 17º do CP.

§ 3. Outra jurisprudência

                                                  
33 Neste sentido v. também ACÓRDÃO DA RP DE 9 DE JULHO DE 1997, CJ, IV, 234: I – Tanto nos jogos de fortuna ou de

azar, como nas modalidades afins, o resultado é sempre contingente, já que depende, principal ou exclusivamente, da

sorte. II – A distinção entre os jogos de fortuna ou de azar e as modalidades afins assenta no facto de que, nestas

últimas, as respectivas promotoras oferecem os jogos ao público; naqueles, limitam-se a colocá-los em

estabelecimentos, aos quais o público se dirige para os praticar.
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ACÓRDÃO DA RL DE 21 DE MAIO DE 2002, CJ, III, 128: I. As normas contempladas nos artigos da Lei

do Jogo em apreço referem a proibição de certas espécies de jogos que desenvolvem vários temas,

fora de determinados locais previstos na lei e, não qualquer regra técnica referente a circulação de

mercadorias entre os Estados. II. Os interesses de ordem pública que sujazem à dita limitação da

exploração dessas espécies de jogos levariam a que mesmo que se considerasse tais normas como

técnicas, ficassem ressalvadas pela lei comunitária. III. Não sendo aplicadas as directivas

98/34/CE e 98/48/CE do Parlamento e do Conselho Europeus fica prejudicada a consulta em

reenvio prejudicial ao Tribunal de Justiça. IV. Não há violação do princípio da proporcionalidade

previsto no artigo 18º da Constituição da República Portuguesa, face à previsão de condenações

em prisão para os ilícitos em análise.

ACÓRDÃO DA RE DE 19 DE OUTUBRO DE 1999, CJ, IV, 296: Uma máquina electrónica que, como

prémios, atribuía apenas pontos que permitirão somente a duração do tempo da sua utilização,

deve ser considerada como de jogo de fortuna ou azar.

ACÓRDÃO DA RL DE 24 DE NOVEMBRO DE 1998, CJ, V, 143: “I – Tendo-se provado que o arguido, na

sequência de resolução tomada na mesma ocasião, adquiriu várias máquinas de jogo de fortuna ou

azar e que, como era também seu propósito, passou a explorá-las, pratica um só crime previsto e

punido no nº 1 do artigo 108º do Decreto-Lei nº 422/81, de 2-12, e não tantos quantas as máquinas.

ACÓRDÃO DA RL DE 4 DE NOVEMBRO DE 1998, CJ, V, 138: “Não é elemento do tipo legal do crime de

exploração de jogo de fortuna e azar que o jogador tenha ganho ou perda de natureza económica;

basta que façam depender os resultados obtidos pelo jogador exclusivamente, de sorte, sem que o

mesmo tenha possibilidade de os influenciar.”

ACÓRDÃO DA RE DE 19 DE MAIO DE 1998, CJ, III, 283: I – Para a consumação do crime de exploração

ilícita de jogo de fortuna ou azar, basta a colocação das máquinas de jogos em local a que o

público tenha acesso e em condições de funcionamento. II – É o caso duma máquina electrónica

tipo vídeo, que desenvolve o jogo de poquer e que esteja exposta num estabelecimento de café.

ACÓRDÃO DA RP DE 5 DE FEVEREIRO DE 1997, CJ, I, 249: Pratica o crime de exploração de jogo de

fortuna e azar o arguido que, no seu estabelecimento, explora duas máquinas cujos resultados

dependem essencialmente do acaso e da sorte do jogador, que não tem possibilidade de os

influenciar ou condicionar.
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ACÓRDÃO DA RL DE 20 DE NOVEMBRO DE 1996, CJ, V, 147: A emissão e venda de cartão (bilhetes) de

onde conste a) uma numeração seriada, b) o preço de cada um, c) a denominação e data dos

sorteios e d) a forma de atribuição dos prémios, em paralelo com a extracção da lotaria nacional,

constitui lotaria clandestina e continua a constituir a contravenção ou transgressão, prevista no

artigo 28º do Decreto-Lei 12.790, de 30-XI-1926.

ACÓRDÃO DA RE DE 17 DE OUTUBRO DE 1995, CJ, V, 296: As medidas complementares previstas no nº

3 do artigo 32º do Decreto-Lei nº 30/86, de 27-8, nomeadamente a perda dos instrumentos da

infracção, só devem ser aplicadas em casos especiais devidamente fundamentados, em que o delito

a punir seja especialmente grave dentro da sua espécie, prevalecendo como regra especial, sobre o

nº 2 do artigo 109º do CP.
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Coimbra, 1999

PINTO, Carlos Alberto da Mota, MONTEIRO, António Pinto e SILVA, João Calvão da, Jogo e Aposta,

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 1992

XXIX. MARINHA MERCANTE

1. Código Penal e Disciplinar da Marinha Mercante – DL 33.252, de 20 de Novembro de

1943

XXX. MEDICINA



LL EGISLAÇÃO EGISLAÇÃO PP ENAL ENAL AA VULSAVULSA , A, ANOTAÇÕES E NOTAÇÕES E JJURISPRUDÊNCIAURISPRUDÊNCIA

Patrícia Naré Agostinho                                                                                                                 31 de Outubro de 2003
78

1. Lei 6/84, de 11 de Maio

- Artigo 2º: não obtenção pelo médico dos documentos comprovativos da verificação das

circunstâncias que excluem a ilicitude do aborto

2. Colheita e Transplante de orgãos e tecidos humanos – Lei 12/93, de 22 de Abril

- Artigo 16º: Responsabilidade

3. Dissecação de cadáveres e extracção de peças, tecidos ou orgãos para fins de ensino e de

investigação científica - DL 274/99, de 22 de Julho

- Artigo 20º: Comercialização de cadáver ou partes dele, peças, tecidos ou orgãos

XXXI. OBJECÇÃO DE CONSCIÊNCIA

1. Lei da Objecção de Consciência - Lei 7/92, de 12 de Maio

- Artigo 33º: Recusa Injustificada da Prestação de Serviço Cívico; Abandono

Injustificado da Prestação de Serviço Cívico; Não Comparência à Convocação

Extraordinária para a Prestação de Serviço Cívico;

___________________________

A. ANOTAÇÕES

§ 1. Alterada pelo DL 138/99, de 28 de Agosto.

§ 2. Esta Lei 7/92 foi regulamentada pelo Dl 191/92, de 8 de Setembro, alterado pelo DL 127/99,

de 21 de Abril e pelo DL 138/99, de 28 de Agosto.

§ 3. A anterior Lei da Objecção de Consciência era a Lei 6/85, de 4 de Maio.
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B. JURISPRUDÊNCIA UNIFORME

§ 1. ASSENTO DE 7 DE NOVEMBRO DE 1991, IN DR, I-A, DE 8 DE JANEIRO DE 1992: O objector de

consciência que, no boletim de inscrição no serviço cívico, declara por escrito, recusar-se a prestá-

lo não comete o crime do artigo 8º, nº 1 da Lei 6/85, de 4 de Maio.

XXXII. PARTIDOS POLÍTICOS

1. Lei do Financiamento dos Partidos Políticos e das Campanhas Eleitorais – Lei 19/2003,

de 20 de Junho

- Artigo 28º: Sanções

_____________________

A. ANOTAÇÕES

§ 1. O procedimento criminal depende de queixa da entidade prevista no artigo 24º.

B. LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR OU CONEXA

§ 1. Lei dos Partidos Políticos – Lei Orgânica 2/2003, de 22 de Agosto

XXXIII. PESCA NAS ÁGUAS INTERIORES

1. Lei da Pesca – Lei 2097, de 6 de Junho de 1957

- Base XVII: Falta de cumprimento das condições indispensáveis à sobrevivência dos

peixes aquando do esgoto ou esvaziamento das linhas de água, albufeiras, valas, canais

ou outras bras de hidráulica

- Base XVIII: Utilização na pesca de materiais explosivos, químicos ou vegetais,

correntes eléctricas ou substâncias venenosas ou tóxicas

- Base XIX: Destruição de desovadeiras e viveiros de peixe

- Base XX: Pesca nas épocas de defeso
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- Base XXI: Pesca por meios proibidos ou susceptíveis de destruir espécies ictiológicas

- Base XXII: Agravação

- Base XXIII: Venda, aquisição e exposição ao público de peixe fresco durante a época

do respectivo defeso

- Base XXIV: Pesca sem licença

- Base XXV: Não devolução às águas dos peixes capturados com dimensões inferiores às

regulamentares e destruição, deslocação ou inutilização de tabuletas de sinalização

2. Regulamento da Lei da Pesca – Decreto nº 44.623, de 10 de Outubro de 1962

- Artigo 61º: Utilização na pesca de materiais explosivos, químicos ou vegetais,

correntes eléctricas ou substâncias venenosas ou tóxicas

- Artigo 63º: Destruição de desovadeiras e viveiros de peixe

- Artigo 64º: Pesca nas épocas de defeso

- Artigo 65º

_____________________

A. ANOTAÇÕES

§ 1. O Regulamento da Lei da Pesca foi alterado pelo DL 312/70, de 6 de Julho, pelo DL 315/71,

de 13 de Fevereiro, pelo Decreto Regulamentar nº 18/86, de 20 de Maio e pelo Decreto

Regulamentar nº 11/89, de 27 de Abril.

B. LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR OU CONEXA

§ 1. Períodos de defeso e normas para a pesca desportiva de competição: Portarias 151/79, de 5 de

Abril, 615/85, de 19 de Agosto, 351/86, de 8 de Julho e 278/91, de 5 de Abril.

§ 2. Lagostins de Água doce: Portaria 1054/90, de 13 de Outubro.

§ 3. Classificação das águas (águas salmonídeas e não salmonídeas): Portarias 21.873, de 14 de

Fevereiro de 1966, 159/76, de 23 de Março e 105/94, de 16 de Fevereiro e Despacho de 27 de

Setembro de 1995.
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§ 4. Concessões de Pesca Desportiva: Portaria 21.286, de 13 de Maio de 1965, Decreto 47.059, de

25 de Junho de 1966 e Portaria 706/88, de 21 de Outubro.

§ 5. Zonas de Pesca Reservada: Portarias 774/78, de 30 de Dezembro, 36/79, de 22 de Janeiro,

142/79, de 31 de Março, 185/80, de 22 de Abril, 747/82, de 30 de Julho e 1.086, de 28 de Outubro.

§ 6. Licenciamento de Pesca Profissional: Portaria 19.985, de 1 de Agosto de 1963.

§ 7. Tabuletas de Sinalização: Portarias 20.690, de 17 de Julho de 1964, 22.724, de 17 de Junho de

1967 e 99/88, de 11 de Fevereiro.

§ 8. Aquiculturas: Portaria 747/86, de 16 de Dezembro.

§ 9. Actualização de Licenças, taxas e multas: DL 131/82, de 23 de Abril.

XXXIV. PENHOR MERCANTIL

1. DL 29.833, de 17 de Agosto de 1939

- artigo 1º: Violação de penhor mercantil

_________________________

A. JURISPRUDÊNCIA

§ 1. ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE 6 DE DEZEMBRO DE 2001, CJST, III – 232: Pelo

DL 400/82, que aprovou o Código Penal de 1982, deve considerar-se revogada a incriminação

prevista no artigo 1º do DL 29.833, de 17 de Agosto de 1939 e despenalizadas as condutas

integradoras de crime de violação de penhor mercantil, bem como despenalizado qualquer outro

crime contra o património, cujo objecto material passasse pela subtracção ou descaminho de coisa

própria.

ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE 9 DE FEVEREIRO DE 1994, CJSTJ, I – 219: Pratica o

crime previsto no § 1º do artigo 1º do Decreto-Lei nº 29 833, de 17-8-1939, o arguido que após ter

dado de penhor determinado bem o vende posteriormente a terceiro.
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ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE 9 DE FEVEREIRO DE 1994, CJSTJ, I – 222: I – Comete

o crime do artigo 1º e § 1º do Decreto-Lei nº 29 883, de 17-9-1939, aquele que, tendo dado em

penhor mercantil 30 bovinos leiteiros, os vende, conquanto soubesse que não podia dispor deles,

desse modo frustrando a garantia do empréstimo que lhe fora concedido para a compra daqueles

animais e do qual só tinha pago a 1.ª prestação.

ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE 6 
DE MAIO DE 1993, CJSTJ, II – 22: Comete o crime

do artigo 1º § 1º do Decreto-Lei nº 29 833 de 17-8-1939, com referência aos artigos 296º, 297º nº 1

a) e 299º do CP, o agente que denunciou unilateralmente o contrato de arrendamento de

estabelecimento sobre o qual recaía penhor mercantil por ele contratado com um Banco.

ACÓRDÃO DA RE DE 17 DE MARÇO DE 1992, CJ, II – 304: I – É admissível o penhor mercantil que

inclua o direito ao trespasse do estabelecimento que funcione em local arrendado, desde que o

mesmo penhor não abranja bens imóveis. II – Comete o crime de descaminho ou destruição do

penhor mercantil, do § 1º do artigo 1º do Decreto-Lei nº 28 933 de 17-8-1939, o comerciante,

devedor pignoratício, que, unilateralmente e sem autorização do credor, denuncia o contrato de

arrendamento do local em que exerce o seu negócio, local esse em que se situa o seu

estabelecimento comercial, se este último tiver sido objecto de um contrato de penhor mercantil.

ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE 10 DE DEZEMBRO DE 1992, CJSTJ, III – 20: Para se

verificar o crime do artigo 1º § 1º do Decreto-Lei nº 29 883 é essencial que o objecto empenhado

esteja devidamente identificado, qualitativa e quantitativamente.

ACÓRDÃO DA RE DE 18 DE JUNHO DE 1991, CJ, III – 308: I – O estabelecimento comercial é uma

universalidade ou coisa complexa, composta de coisas simples e/ou complexas, constituídas para

um fim económico-comercial. II – É válido um contrato de penhor mercantil de um

estabelecimento comercial constituído apenas por coisas móveis e direitos, como o direito ao

arrendamento e trespasse do estabelecimento. III – A denúncia do arrendamento desse local, não

autorizada pelo prestamista, feita pelo proprietário de um estabelecimento comercial dado de

penhor mercantil, traduz-se numa alienação ilícita deste e constitui a comissão de um crime

equiparado ao de furto, nos termos do artigo 1º § 1º do Decreto-Lei nº 29 833 de 17-8-1939.

XXXV. PORNOGRAFIA
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1. DL 254/76, de 7 de Abril

- artigo 6º, nº 1 e 4

____________________________

A. ANOTAÇÕES

§ 1. Alterado pelo DL 653/76, de 31 de Julho.

B. LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR OU CONEXA

§ 1. Decreto 647/76, de 31 de Julho – Normas relativas à exposição e venda de objectos e meios de

conteúdo pronográfico, referidos no artigo 1º do DL 254/76, de 7 de Abril.

XXXVI. PROPRIEDADE INDUSTRIAL

1. Infracções contra a Propriedade Industrial – DL 16/95, de 24 de Janeiro

- Artigo 260º: Concorrência desleal

- Artigo 261º: Violação do exclusivo da invenção

- Artigo 262º: Patente obtida de má fé

- Artigo 263º: Violação dos direitos exclusivos relativos a modelos e desenhos

- Artigo 264º: Contrafacção, imitação e uso ilegal de marca

- Artigo 265º: Actos preparatórios (referido ao artigo 264º)

- Artigo 267º: Invocação ou uso ilegal de recompensa

- Artigo 268º: Violação de direitos de nome e insígnia
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___________________________

A. ANOTAÇÕES

§ 1. Pela Lei 17/2002, de 15 de Julho foi o Governo autorizado a legislar em matéria de

propriedade industrial, aprovando um novo código e revogando a legislação em vigor nessa

matéria.

§ 2. A propósito da relação de concurso existente entre o crime de contrafacção e o crime de

fraude sobre mercadorias, previsto no artigo 23º do DL 28/84, de 22 de Janeiro, v. supra pág. 42.

§ 3. DL 206/2002, de 16 de Outubro: Altera o artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 15/95, de 24 de

Janeiro, na redacção que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 54/2001, de 15 de Fevereiro, que

regula a actividade dos agentes oficiais da propriedade industrial

XXXVII. REGIME DO JÚRI

1. Regime do Júri – DL 387-A/87, de 29 de Dezembro

- Artigo 16º: Deveres dos Jurados

XXXVIII. REGISTO DA PROPRIEDADE AUTOMÓVEL

1. Registo da Propriedade Automóvel – DL 54/75, de 12 de Fevereiro

- Artigo 10º: Crime de desobediência

- Artigo 14º: Crime de falsas declarações

- Artigo 16º: Desobediência qualificada

- Artigo 22º: Desobediência qualificada

________________________

A. ANOTAÇÕES
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§ 1. Alterado pelos DL 242/82, de 22 de Junho; 217/83, de 25 de Maio, 54/85, de 4 de Março;

54/85, de 4 de Março e 182/2002, de 20 de Agosto.

§ 2. O artigo 3º do DL 277/95, de 25 de Outubro34 manteve em vigor os artigos 2º, nº 3, 15º a 23º

do DL 54/75, revogando todos os outros.

XXXIX. REGULAMENTOS COMUNITÁRIOS

1. Incumprimento das sanções impostas por regulamentos comunitários - Lei 11/2002, de 16

de Fevereiro

- Artigo 2º: Violação do dever de congelamento de fundos e recursos financeiros

- Artigo 3º: Violação de outros deveres

_______________________

A. ANOTAÇÕES

§ 1. Esta Lei define o regime penal do incumprimento das sanções financeiras ou comerciais

impostas por resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas ou regulamento da União

Europeia, que determinem restrições ao estabelecimento ou à manutenção de relações financeiras

ou comerciais com os Estados, outras entidades ou indivíduos expressamente identificados no

respectivo âmbito subjectivo de incidência. De facto, A União Europeia tem vindo a adoptar,

através de regulamentos, sanções de vária natureza, nomeadamente financeira, a Estados, outras

entidades ou indivíduos com o objectivo de garantir o respeito pelas decisões pertinentes do

Conselho de Segurança das Nações Unidas no que respeita ao território da Comunidade.

Em face da inexistência de um regime sancionatório comum, os regulamentos determinam que

cada Estado-membro da União Europeia adoptará o seu próprio regime a fim de o aplicar a todas

as situações susceptíveis de conduzirem ao incumprimento das sanções decretadas.

                                                  
34 Que aprovou o Código do Registo de Bens Móveis, mas que ainda não entrou em vigor.
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O presente diploma destina-se a dotar a ordem jurídica nacional de um regime sancionatório

adequado que permita punir situações de incumprimento das sanções impostas pelas normas

jurídicas internacionais.

§ 2. O DL 352-A/88, de 3 de Outubro, referido no artigo 7º da Lei 11/2002 disciplina a

constituição e funcionamento de sociedades ou sucursais de trust off-shore na Zona Franca da

Madeira.

XL. SOCIEDADES COMERCIAIS

1. Código das Sociedades Comerciais – Aprovado pelo DL 262/86, de 2 de Setembro

- Artigo 509º: Falta de cobrança de entradas de capital

- Artigo 510º: Aquisição ilícita de quotas ou acções

- Artigo 511º: Amortização de quota não liberada

- Artigo 512º: Amortização ilícita de quota dada em penhor ou que seja objecto de

usufruto

- Artigo 513º: Outras infracções às regras da amortização de quotas ou acções

- Artigo 514º: Distribuição ilícita de bens da sociedade

- Artigo 515º: Irregularidade na convocação de assembleias sociais

- Artigo 516º: Perturbação de assembleia social

- Artigo 517º: Participação fraudulenta em assembleia social

- Artigo 518º: Recusa ilícita de informações

- Artigo 519º: Informações Falsas

- Artigo 520º: Convocatória enganosa

- Artigo 521º: Recusa ilícita de lavrar acta
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- Artigo 522º: Impedimento de fiscalização

- Artigo 523º: Violação do dever de propor dissolução da sociedade ou redução do

capital

- Artigo 524º: Revogado

- Artigo 525º: Revogado

- Artigo 526º: Irregularidades na emissão de títulos

________________________

A. ANOTAÇÕES

§ 1. Alterado pelos DL 184/87, de 21 de Abril, 280/87, de 8 de Julho, 229-B/88, de 4 de Julho,

238/91, de 2 de Julho, 225/92, de 21 de Outubro, 20/93, de 26 de Janeiro, 328/95, de 9 de

Dezembro, 257/96, de 31 de Dezembro, 343/98 de 6 de Novembro, 486/99 de 13 de Novembro,

36/2000, de 14 de Março, 237/2001 de 30 de Agosto, 162/2002 de 11 de Julho e 107/2003, de 4 de

Junho.

B. BIBLIOGRAFIA

§ 1. SOUSA, Susana Aires de, “Direito Penal das Sociedades Comerciais. Qual o bem jurídico?”,

Revista Portuguesa de Ciência Criminal, Ano 12, Jan. – Março 2002, p. 49

XLI. TERRORISMO

1. Lei de Combate ao Terrorismo – Lei 52/2003, de 22 de Agosto

- Artigo 2º: Organizações Terroristas

- Artigo 3º: Outras organizações terroristas

- Artigo 4º: Terrorismo

- Artigo 5º: Terrorismo internacional

- Responsabilidade criminal das pessoas colectivas e equiparadas e penas aplicáveis
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A. ANOTAÇÕES

§ 1. A Lei 52/2003 foi aprovada em cumprimento da Decisão-Quadro nº 2002/475/JAI, do

Conselho de 13 de Junho, relativa à luta contra o terrorismo.

§ 2. Revogou os artigos 300º e 301º do Código Penal.

XLII. TITULARES DE CARGOS POLÍTICOS

1. Responsabilidade dos Titulares de Cargos Políticos - Lei 34/87, de 16 de Julho

________________________

A. ANOTAÇÕES

§ 1. Alterada pela Lei 27/96, de 1 de Agosto e pela Lei 108/2001, de 28 de Novembro.

B. CIRCULARES DA PGR

§ 1. CIRCULAR 10/95: Titulares de órgãos de soberania. Constituição de arguido. Presença em actos

processuais. Delegação em OPC. Levantamento de imunidades.

§ 2. CIRCULAR 11/95: Falta de deputados a actos e diligências Judiciais. justificação de faltas.

§ 3. CIRCULAR 8/96 (PARECER DO CCPGR 77/96): Não concessão de autorização para ouvir como

arguido um Senhor Deputado. Efeitos da decisão da AR na marcha do processo penal e no decurso

do prazo de prescrição do procedimento criminal.

§ 4. CIRCULAR 7/98: Declarações como arguido de Deputado à Assembleia Legislativa Regional da

Madeira. Interpretação da norma do nº 2 do artigo 157º da Constituição da República Portuguesa.

§ 4. CIRCULAR 12/99: Deputados à Assembleia da República. Notificações pessoais.

C. JURISPRUDÊNCIA

ACÓRDÃO DA RL DE 22 DE ABRIL DE 1997, CJ, II – 152: I – O artigo 412º da Lei nº 34/87, de 16-7

impõe, necessariamente, a separação dos processos relativos a outros co-responsáveis que não
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sejam também titulares de cargos políticos, independentemente do ajuizamento, em concreto, da

questão da celeridade. II – E tal normativo não deixa de aplicar-se ainda que, entretanto, o arguido

tenha deixado de exercer funções políticas.

ACÓRDÃO DA RP DE 24 DE JANEIRO DE 1996, CJ, I – 239: Não pratica o crime de recusa de

cooperação, p. e p. pelo artigo 25º da Lei nº 34/87, de 16-7, o presidente da assembleia municipal

que não prestou a informação solicitado pelo Ministério Público junto do tribunal, no âmbito de

processo administrativo por si instaurado.

XLIII. VALORES MOBILIÁRIOS

1. Código dos Valores Mobiliários – DL 486/99, de 13 de Novembro

- artigo 378º: abuso de informação

- artigo 379º: crime de manipulação de mercado

- artigo 381º: crime de desobediência

________________________

A. ANOTAÇÕES

§ 1. Alterado pelo DL 61/2002, de 20 de Março e pelo DL 107/2003, de 4 de Junho.

B. JURISPRUDÊNCIA

ACÓRDÃO DA RL DE 2 DE NOVEMBRO DE 1999, CJ 1999, TOMO V, P. 133: O crime de manipulação do

mercado, previsto e punido pelo nº 1 do artigo 667º do C. do Mercado de Valores Mobiliários é

um crime material de resultado e tem como pressupostos a divulgação de informações falsas ou

enganosas, a realização de operações fictícias ou a realização de outras manobras fraudulentas,

com o objectivo de alterar, artificialmente, o regular fundamento dos mercados de valores

mobiliários e, cumulativamente, das condições de formação das referidas cotações, ou preços, com

o fim de obter um benefício para si ou para outrem, ou de causar um dano a terceiro.

C. BIBLIOGRAFIA:
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VERDELHO, Pedro, “Crime de Manipulação de Mercado – uma perspectiva judiciária”, RMP, 85, 1º

trimestre de 2001;

“Crimes no Mercado de Valores Mobiliários – As primeiras experiências”, Revista do Ministério

Público, 75, 3º trimestre de 1998

“Crimes no mercado de valores mobiliários”, Direito em Revista, nº 1, Dez. – Fev. de 2001

XLIV. VÍTIMAS DE CRIMES VIOLENTOS E DE VIOLÊNCIA CONJUGAL

1. Protecção às vítimas de crimes violentos – DL 423/91, de 30 de Outubro

- Artigo 11º: Informações falsas

_________________________

A. ANOTAÇÕES

§ 1. Alterado pela Lei 10/96, de 23 de Março e pela Lei 136/99, de 28 de Agosto.

B. LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR E CONEXA

§ 1. Decreto Regulamentar 4/93, de 22 de Fevereiro – Comissão para a Instrução dos Pedidos de

indemnização às vítimas de crimes violentos.

2. Indemnização às vítimas de violência conjugal - Lei 129/99, de 20 de Agosto

- Artigo 11º: Informações falsas ou inexactas

__________________________

A. LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR OU CONEXA

§ 1. Quadro Geral da Rede Pública de Casas de Apoio às Mulheres Vítimas de Violência – Lei

107/99, de 3 de Agosto.

§ 2. DL 323/2000, de 19 de Dezembro – Regulamenta a Lei 107/99, de 3 de Agosto.
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.............................................................. 22

Incorporação no serviço militar ................. 57
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M
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Sociedades Comerciais.............................. 77

T

Televisão, Lei da....................................... 19

Trabalho de menores ................................. 38

U

Urbanização e Edificação ............................ 3

V

Valores Mobiliários................................... 79

Vítimas de crimes violentos ...................... 80



LL EGISLAÇÃO EGISLAÇÃO PP ENAL ENAL AA VULSAVULSA , A, ANOTAÇÕES E NOTAÇÕES E JJURISPRUDÊNCIAURISPRUDÊNCIA

Patrícia Naré Agostinho                                                                                                                 31 de Outubro de 2003
93

Vítimas de violência conjugal.................... 81


