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1.  A pena de admoestação no direito das contra-ordenações

vigente.

O pequeno estudo que ora apresentaremos, poderá parecer , a priori,

não ter grande relevância prática no actual quadro legislativo do Regime Geral

das Contra-Ordenações -  DL nº 433/82, de 27.10., com as alterações do DL

nº 356/89, de 17.10, do DL nº 244/95, de 14.09 e mais recentemente da Lei nº

109/2001, de 24 de Dezembro, adiante designado como RGCO.

 No entanto, ele resulta de algumas reflexões em face de dificuldades

práticas surgidas em concreto, no exercício das nossas funções de Ministério

Público, o qual, ao receber os recursos de impugnação vindos das

autoridades administrativas , os tornará presentes ao juiz, valendo este acto

como acusação, por força do artº 62, nº 1 da LQCO.

Importa ainda referenciar que no exercício dessas mesmas funções

somos confrontados diariamente com apreciação de inúmeros recursos de

impugnação de decisões administrativas que aplicam coimas e outras

sanções legalmente previstas a pessoas singulares e colectivas, fazendo

aplicação da mais dispersa legislação em matéria de contra-ordenações.

Com efeito, basta uma leitura atenta do Diário da República, para

concluir que amiúde novos diplomas legislativos criam novos comportamentos

punidos a título de contra-ordenação em penas pecuniárias – coimas –  e
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sanções acessórias, estas últimas previstas genericamente no artº 21º do

RGCO.  

A sanção de admoestação resulta actualmente do artº 51º do RGCO.

Foi, aliás, o DL  nº 244/95, de 14 de Setembro que deu a redacção

actual ao artº 51º, referindo no seu preâmbulo que “ (...) No plano da

intensificação da coerência interna do regime geral de mera ordenação social

e da respectiva coordenação com a legislação penal e processual penal,

devem salientar-se, entre outros aspectos (...), para além da substituição

do chamado processo de advertência pela previsão da sanção da

admoestação(...)”.

No âmbito do DL nº 433/82, de 27 de Outubro, dispunha o artº 51º

“ 1. Em caso de contra-ordenação ligeira poderão as autoridades

administrativas competentes decidir-se por uma advertência

acompanhada da exigência do pagamento de uma soma pecuniária

nunca superior a 500$00.

 2. Este processo só terá lugar quando o arguido, informado do direito

de o recusar, com ele se conformar e se dispuser a pagar a

respectiva  soma pecuniária imediatamente ou no prazo de 5 dias.

3. Nos casos referidos nos nºs 1 e 2 não pode o facto voltar a ser

apreciado e sancionado como contra-ordenação.”

Passou então o artº 51º da LQCO a ter a seguinte redacção

Admoestação
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“ 1- Quando a reduzida gravidade da infracção e da culpa do agente o

justifique, pode a entidade competente limitar-se a proferir uma

admoestação.

2. A admoestação é proferida por escrito,  não podendo o facto voltar

a ser apreciado como contra-ordenação.”

2. Mas qual a verdadeira natureza da admoestação na nossa

ordem jurídica e, nomeadamente, no direito penal e contra-

ordenacional ?

A este respeito, importa referir o que dizem Leal Henriques e Simas

Santos em anotação ao artº 59ºdo C.P., ( Admoestação)  in Código Penal de 1982,

Vol.I, 1986, a pp.328 “ A admoestação, que é vista como a  concessão mais

importante que foi feita à prevenção especial, à custa do princípio da culpabilidade, é,

depois da dispensa de pena (artº 75º) , a sanção mais leve do direito penal actual,

expressando-se  o seu carácter sancionatório na declaração de culpabilidade, na

determinação de uma pena proporcionada à ilicitude e à culpa e na admoestação em

si.”

Trata-se, pois, de uma sanção “quase penal”: declarando-se a

culpabilidade, determina-se a pena e desaprova-se publicamente o crime cometido,

mas não se impõe a pena”.

Actualmente a pena de admoestação está prevista no artº 60º do C.P.

referindo a este respeito Maia Gonçalves em anotação a este artigo in Código Penal

Português, 1999, a pp. 227 que “ Trata-se de uma sanção de natureza penal,
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substantiva , independente da alocução ao arguido após a leitura da sentença,

facultada pelo Código de Processo Penal.

É , no entanto, a sanção mais leve prevista no Código, está sujeita a

inscrição no registo criminal, exige a declaração de culpa e o arguido deve ser

condenado em taxa de justiça e custas”.

Trata-se assim, de uma sanção penal que consiste numa censura

solene feita ao agente, em audiência pelo tribunal, conforme a define o nº 4 do artº

60º do C.P.

A execução desta pena está prevista no artº 497º do C.P.P. que

dispõe assim:

1. A admoestação é proferida após o trânsito em julgado da decisão que a

aplicar.

2. A admoestação é proferida de imediato se o Ministério Público, o arguido  e

o assistente declararem para a acta que renunciam à interposição do recurso.

3. O tribunal executa a admoestação de forma a que esta se não confunda

com a alocução referida no artº 375º, nº 2.

É uma pena, que como as demais não pode ser executada sem que a

sentença transite em julgado. Uma vez lida a sentença, o tribunal deve aguardar que

quem tenha legitimidade para interpôr recurso declare que renuncia ao mesmo, ou

que o interponha, e só no final  , com a renúncia, ou com a decisão do Tribunal

superior, caso haja recurso, ou seja, com o trânsito em julgado da decisão, é que

executará essa pena fazendo a solene censura oral em audiência.
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Ora, fazendo um paralelismo com a admoestação no direito contra-

ordenacional introduzida por força da reforma operada pelo DL nº 244/95, de 14 de

Setembro com a introdução do artº 51º , concluiremos que esta tem a mesma

natureza que a coima ou que se trata de uma medida de diversão, e não de uma

verdadeira pena, consistindo numa mera advertência escrita  da autoridade

administrativa?

Neste sentido ver  nota de rodapé do Ac. da Relação de Lisboa de 14

de Janeiro de 2004, no âmbito do Pº  3029/02.0 TF LSB, do 1ºJ, 3ª Secção destes

JPIC , onde se refere “ Na realidade, não obstante se ter adoptado a designação de

“admoestação” , que é o nomen iuris de uma das penas previstas no Código Penal, a

faculdade prevista no artº 51º do RGIMOS parece ser uma medida de “ diversão” e

não uma verdadeira pena, consistindo numa mera advertência escrita da autoridade

administrativa “ remetendo sobre esta problemática em geral, para Costa, José de

Faria, in “ Diversão (desjudicialização) e mediação: que rumos”, Coimbra, 1986.  

Importa trazer à colação neste momento o que dispõe o artº 1º da

LQCO sob o título Definição :

“ Constitui contra-ordenação todo o facto ilícito e censurável que

preencha um tipo legal no qual se comine uma coima”.

Para o Prof. Figueiredo Dias , no direito das contra-ordenações

estão em causa advertências sociais, sanções ordenativas ou coimas que,

ainda quando possam igualmente dizer-se “ administrativas” , não constituem penas,

mas medidas sancionatórias de carácter não penal.
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A coima é assim, uma sanção ordenativa ou medida sancionatória de

carácter não penal pecuniária enquanto a admoestação é uma sanção ordenativa

ou medida sancionatória de carácter não penal não pecuniária, mas o que é de

salientar, a nosso ver, é que ambas têm  igual importância ou dignidade.

Ou seja, quer se aplique a uma contra-ordenação, uma coima ou uma

admoestação, existe em ambos os casos uma condenação da pessoa colectiva ou

singular, com a sua consequente condenação em custas e registo da sanção pela

autoridade administrativa que aplicou a sanção.

E esta condenação em admoestação, em regra, aplicável quando a

pessoa singular ou colectiva visada é primária, tem particular relevância e

implicâncias práticas , na medida em que, se tais pessoas voltarem a praticar a

mesma infracção contra-ordenacional, deixam de ser primárias.

Consequentemente, e a uma segunda condenação, nomeadamente em

contra-ordenação igual ou da mesma natureza ( ex. de carácter  ambiental ou em que

esteja em causa a violação dos direitos dos consumidores ) , em regra, já não lhes

será aplicada a mesma pena na medida em que não se verificam na prática os seu

pressupostos de aplicação , por um lado, e não se conseguiu o efeito preventivo

pretendido com tal sanção, no sentido de não reincidirem na prática da mesma

conduta ilícita, por outro.

3. Execução da sanção da admoestação no direito das contra-

ordenações
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A admoestação é, pois, uma sanção contra-ordenacional, a qual tem

contornos específicos quanto à sua execução, e que se distinguem consoante se

trate de admoestação aplicada pelas autoridades administrativas – artº 58º da LQCO

- , ou aplicada pelo Tribunal em sede de  recurso de impugnação judicial de decisão

dessas autoridades administrativas – artº 59º da LQCO.

De facto, resulta do artº 51º , nº 2 da Lei Quadro das Contra-

Ordenações – DL. n º 433/82, de 27.10. que “ A admoestação é proferida por escrito,

não podendo o facto voltar a ser apreciado como contra-ordenação”.

Esta situação, porém, acontece quando a admoestação é

aplicada pela autoridade administrativa, uma vez que, quando a

admoestação ocorre em fase judicial, se aplicará , a nosso ver, o disposto

no artº 60º, nº 4  do C.P., por via do disposto no artº 32º da LQCO.

Neste sentido,  vd. Manuel Simas Santos e Jorge Lopes de Sousa, in

Contra-Ordenações – Anotações ao Regime Geral, 2002, pp. 316 e 317, em anotação

ao referido artº 51º.

Dispõe o artº 60º, nº 4 do C.P. que “ A admoestação consiste  numa

solene censura oral feita ao agente, em audiência, pelo tribunal “.

Por sua vez, resulta do disposto no artº 497º, nº 1 do CPP que “ A

admoestação é proferida após trânsito  em julgado da decisão que a aplicar”.
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Nos termos do nº 2 da referida disposição legal a admoestação é

proferida de imediato se o Ministério Público, o arguido e o assistente declararem para

a acta que renunciam à interposição do recurso”.

 Assim, se no momento de leitura da sentença ocorrer a renúncia do

Ministério Público ou da recorrente à interposição do recurso, deverá o Juiz de

julgamento proceder à execução da admoestação, fazendo uma censura oral ao

agente em Tribunal, nos termos do disposto no artº 60º, nº 4 do C.P.

Caso não ocorra tal renúncia, dever-se-á aguardar o decurso do

prazo de recurso , e caso este não seja interposto, entendemos que deve ser

designada data para que ao legal representante da recorrente seja efectuada pelo

tribunal uma solene censura oral.

A este respeito importa referir que no ano de 2003, interpusemos no

exercício das nossas funções de Procurador–Adjunto,  vinte recursos de despachos

judiciais que indeferiam o requerimento do Ministério Público, para designação de data

para executar a admoestação em que os recorrentes tinham sido condenados,

quando julgados no âmbito  de recurso de impugnação judicial de decisões

condenatórias das autoridades administrativas que os condenaram em coimas,

fazendo-lhes a referida solene advertência.

Fundamentaram-se os despachos recorridos no facto de se entender

que, nos termos do nº 2 do artº 51º do referido diploma legal, a admoestação no

processo  contra-ordenacional é proferida por escrito, pelo que, tratando-se de uma
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norma específica, não faz sentido recorrer ao direito penal, enquanto direito

subsidiário.

Entendeu ainda o Mm. Juiz de julgamento que neste tipo de processo

faz sentido que a admoestação seja proferida por escrito uma vez que  a própria lei

permite a decisão judicial por despacho.

Acresce ainda na argumentação do despacho recorrido que, mesmo

no caso de ser designada data para julgamento, o arguido não é obrigado a

comparecer à audiência, salvo se o juiz considerar a sua presença necessária ao

esclarecimento dos factos, nos termos do artº 67º , nº 1, do RGCO.

No sentido daquilo que defendemos, e num recurso por nós interposto,

já se pronunciou  o douto Acordão do Tribunal da Relação de Lisboa de 4 de

Dezembro de 2003, no âmbito do Processo 419/02. 2 TFLSB do 3º Juízo , 1ª Secção,

dos J.P.I. Criminal de Lisboa e com o nº 8654/2003-9 da Relação publicado na

Internet.

Ali se determinou que a admoestação escrita prevista no artigo 51º do

RGCO é aplicável apenas na fase administrativa do processo contra-ordenacional; se

a admoestação relativa a uma contra-ordenação for decidida pelo tribunal, nos casos

em que é este a decidir a condenação, será  aplicável a  admoestação  oral prevista

no artº 60º, nº 4 do C.Penal, aplicável por força do artº 32º do RGCO.

Cumpre ainda referir que vai também neste sentido a jurisprudência

maioritária desta primeira instância – Juízos de Pequena Instância Criminal de Lisboa.
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4. Análise do artº 73º do RGCO subordinado ao título “ Decisões

judiciais que admitem recurso.”

 Aqui chegados importa agora fazer uma breve reflexão quando  à

questão da recorribilidade ou não recorribilidade de decisão judicial, proferida por

sentença ou por despacho, que condene em medida de admoestação no âmbito do

direito das contra-ordenações, o que nos leve a uma análise , nesta parte, daquilo

que dispõe o artº 73º do RGCO subordinado ao título “ Decisões judiciais que

admitem recurso.”

Dispõe o artº 73º do RGCO

1. Pode recorrer-se para a relação da sentença ou do despacho judicial

proferidos nos termos  do artº 64º quando:

a) For aplicada ao arguido uma coima superior a 50.000$00 ( actualmente

249.50 Euros);

b) A condenação do arguido abranger sanções acessórias;

c) O arguido for absolvido ou o processo for arquivado em casos em que a

autoridade administrativa tenha aplicado uma coima superior  a

50.000$00 ou em casos em que tal coima tenha sido reclamada pelo

Ministério Público;

d) A impugnação judicial for rejeitada;

e) O tribunal decidir através de despacho não obstante o recorrente se ter

oposto a tal.

2 – Para além dos casos enunciados no número anterior, poderá a relação,

a requerimento do arguido ou do Ministério Público, aceitar o recurso da
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sentença quando tal se afigure manifestamente necessário à melhoria da

aplicação do direito ou à promoção da uniformidade da jurisprudência.

3 – Se a sentença ou o despacho recorrido são relativos a várias infracções

ou a vários arguidos e se apenas quanto a alguma das infracções ou a

algum dos arguidos se verificam os pressupostos necessários, o recurso

subirá com esses limites”.

Verifica-se, pois, que literalmente não resulta deste artigo a possibilidade de

recurso para a relação de sentenças ou despachos judiciais proferidos nos

termos do artº 64º do RGCO, que condenem pessoas singulares ou

colectivas em sanções de admoestação.

Aliás, esta questão foi por nós suscitada no âmbito do Processo nº 500/03 .0

TF LSB, que correu termos no 1º Juízo, 3ª Secção destes JPIC de Lisboa , no

qual o recorrente foi condenado por sentença judicial em admoestação,

quando previamente tinha sido condenado em coima de 9.975,96 Euros pela

autoridade administrativa.

Dessa sentença judicial recorremos para o Tribunal da Relação, tendo o Mmª.

Juiz rejeitado o recurso do M. P. por considerar não se verificarem os

pressupostos processuais de que depende a legitimidade do Ministério Público

para recorrer, fundamentalmente por não prever o artº 73º do RGCO o

recurso da decisão judicial que condenar o arguido em admoestação.
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Deste despacho judicial que rejeitou ou não admitiu o recurso do Ministério

Público, apresentámos reclamação para o Tribunal da Relação, onde se

defendeu que apesar de não vir consagrada expressamente  no artº 73º do

RGCO a possibilidade de recurso em caso de ao arguido ser aplicada uma

admoestação pelo tribunal, tal possibilidade decorre do disposto nos artºs

60º, nº 4 do C. Penal  e 497º do C.P.P., aplicáveis subsidiariamente ao direito

das contra-ordenações, por força , respectivamente, dos artºs 32º  e 41º do

RGCO.

Defendemos ainda que existe uma lacuna do artº 73º , em face da alteração

legislativa ao RGCO, resultante da Lei nº 244/95, de 14 de Setembro, que

introduziu o artº 51º - Admoestação – que seria necessário integrar, com

recurso ao artº 10º do C.Civil.

O Tribunal Superior confirmou a decisão da 1ª. Instância reclamada, no

sentido de que não é admissível recurso da sentença que em recurso da

decisão da autoridade administrativa haja aplicado em processo de contra-

ordenação uma medida de admoestação, por não ser caso previsto no artº

73º do RGCO, considerando ainda que a lei quadro das contra-ordenações

não contem qualquer lacuna a respeito da admissibilidade de recursos para a

Relação.

Consequentemente, foi a reclamação indeferida, mantendo-se a condenação

em admoestação.
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Neste sentido de não ser admissível o recurso da sentença que em recurso

da  decisão da autoridade administrativa, haja aplicado, em processo de

contra-ordenação, uma medida de admoestação, por não ser caso previsto

no artº 73º, do DL nº 433/82, de 27.10., também, já se pronunciou o Acordão

do Tribunal da Relação de Lisboa, de 8 de Outubro de 1997, publicado na

Internet com o nº convencional JTRL 11414, no Processo 40083.

5.  Proposta de alteração do artº 73º do RGCO.

Analisadas as referidas decisões do Tribunal da Relação de Lisboa, e atento

o quadro legislativo actual no que toca a esta matéria, não podemos deixar de

considerar que existe uma certa contradição sistémica no que toca  à

aplicação e execução da sanção da admoestação no direito das contra-

ordenações quando decidida pelo Tribunal.

É que, neste caso, a execução da admoestação concretiza-se  com a solene

censura oral feita em audiência ao arguido pelo tribunal, nos termos do artº

60º, nº 4 do C. Penal, proferida após o trânsito em julgado da sentença

condenatória, nos termos do artº 497º, nºs 1 do C. P. Penal, e só será

proferida de imediato se o Ministério Público e o arguido/recorrente declararem

para a acta que renunciam à interposição do recurso .

No entanto, a lei , na letra do seu artº 73º do RGCO, não permite o recurso por

parte do arguido ou do Ministério Público da sanção de admoestação, o que

foi confirmado pela decisão do tribunal superior já referida.
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Nesse caso, então que sentido faz aguardar o trânsito da sentença

que condenou em admoestação se não é possível recorrer da mesma?

Em virtude desta contradição, e com vista à sua resolução, parece-nos que

faria todo o sentido a consagração legal expressa no artº 73º do RGCO, da

possibilidade de recurso para o Tribunal da Relação da sentença que

condenasse o recorrente em admoestação, uma vez que jurisprudencialmente

não se aceita a tese da existência de lacuna a integrar, nos termos do artº

10º do C. Civil.

Caso não se optasse por esta solução mais abrangente, pelo menos que se

consagrasse a possibilidade de recurso para a Relação de despachos

judiciais ou de sentenças que condenassem o arguido em admoestação,

quando a autoridade administrativa tivesse aplicado coima de valor superior  a

determinado montante.

Caso se optasse por esta solução legislativa, e mais uma vez por uma

questão de unidade e coerência sistémica, esse montante deveria ser aquele

que está consignado actualmente na al. a) do nº 1 do artº 73º do RGCO –

50.000$00 ( 249.40 Euros).

Com tal solução, pretender-se-ia evitar que de algum modo se pudesse

recorrer para o tribunal superior de certas bagatelas contra-ordenacionais,

como será o caso , por exemplo, de contra-ordenações leves previstas no

Código da Estrada, as quais não são sancionadas com a sanção acessória
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de inibição de conduzir – ver artºs  137º, nºs 1 e 2 ,139º, nº 1 “ a contrario” e

ainda referência aos artºs  146º e 147º do C. Estrada .

Assegurando a lei, expressa e incondicionalmente, a possibilidade de recurso

para a Relação da sanção de admoestação aplicada pelo tribunal, ou pelo

menos com o limite antes referido, consagraria  desse modo a mesma

dignidade a tal sanção que à coima, já que as mesmas não podem deixar de

ter, a nosso ver,  a mesma finalidade e importância no direito das contra-

ordenações .

É certo que nos termos do nº 2 do artº 73º , poderá a Relação, a requerimento

do arguido ou do Ministério Público, aceitar o recurso da sentença quando tal

se afigure manifestamente necessário à melhoria da aplicação do direito ou à

promoção da uniformidade da jurisprudência.

No entanto, tal recurso tem o  regime dos nºs 2 e 3 do artº 74º do RGCO,

resultando deste nº 3 que a decisão sobre o requerimento constitui questão

prévia , que será resolvida por despacho não fundamentado do tribunal,

equivalendo o seu  indeferimento à retirada do recurso.

Deste modo, o tribunal tem sempre a possibilidade de não admitir um recurso

de uma decisão que condene o arguido em admoestação, ainda que

precedido de requerimento prévio onde se invoque que o recurso  é

manifestamente necessário à aplicação do direito, e para mais por despacho

não fundamentado, que contraria o que dispõe o artº 205º, nº 1, da C.R.P.
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Aliás, neste sentido da duvidosa constitucionalidade do nº 3 do artº 74º se

pronuncia António Bessa Pereira in Regime Geral das Contra-Ordenações e

Coimas, 1997, em anotação a este dispositivo legal, a pp. 129, onde se lê “  A

possibilidade, prevista no nº 3, de decidir  por despacho não fundamentado,

afasta-se do regime geral e a sua constitucionalidade afigura-se-nos como

muito duvidosa, dado o disposto no artº 205º, nº 1 da Constituição da

República”.

Importa referir que quer o Estado, quer os particulares podem ter interesse em

recorrer da admoestação aplicada pelo tribunal.

No primeiro caso, basta pensar nas várias situações em que as autoridades

administrativas, ponderando os critérios de determinação da medida da coima

previstos no artº 18º do RGCO, aplicam em concreto coimas de milhares de

euros, que posteriormente, são substituídas, em julgamento ou por despacho

judicial na sequência de impugnação judicial, em admoestações nos termos do

artº 51º , das quais não é possível discutir o critério do julgador que concluiu

que no caso a infracção foi de reduzida gravidade e reduzida foi também a

culpa do agente, por via  do recurso do Ministério Público para a Relação.

No segundo caso, é também do interesse dos particulares ( pessoas

singulares e colectivas ) a possibilidade de recorrer para a Relação das

admoestações em que forem condenados pelo Tribunal:

- desde logo, por tal constituir uma condenação para todos os efeitos, o

que agravará sempre a situação dessa pessoas, caso sofram novas
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condenações, nomeadamente , pelo mesmo tipo de contra-ordenações,

uma vez que deixam de ser primários;

- por outro lado, por que a lei lhes coarta a possibilidade de virem a ser

absolvidos pela Relação.

Por tudo isto, se nos afigura de todo o interesse , quer de um ponto de vista

de finalidade e unidade das principais sanções contra-ordenacionais

actualmente previstas na lei – a coima e a admoestação – quer de

salvaguarda do interesse de Estado e dos particulares ( pessoas singulares e

colectivas)  que se consagrasse no artº 73º o recurso para a Relação da

decisão do tribunal que condenasse o arguido em admoestação, nos moldes

antes referidos, e numa ou noutra solução modestamente antes propostas.

Caso contrário, a admoestação no direito das contra-ordenações não

passará efectivamente de uma medida de diversão em que se permite que

o tribunal converta coimas que foram aplicadas pelas autoridades

administrativas de montantes elevados e relativas a contra-ordenações de

maior gravidade nessa medida sem possibilidade de recurso para a Relação ,

podendo o tribunal executá-la apenas por escrito , sem sequer especificar o

seu sentido ou conteúdo , ou seja, sem qualquer solenidade ou dignidade .

A  PROCURADORA ADJUNTA

(ANA CRISTINA  MATONO AFONSO)


