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CRISE ECONCRISE ECONÓÓMICA MICA –– CRISE DA JUSTICRISE DA JUSTIÇÇAA

�� A A ««crise econcrise econ óómicamica »» contamina os demais contamina os demais setoressetores da sociedade e da sociedade e 
acaba por desenvolver um sentimento de descracaba por desenvolver um sentimento de descréédito generalizado dito generalizado 
dos cidadãos em relados cidadãos em relaçção ão àà classe polclasse políítica, tica, àà atuaatuaççãoão do Governo e do Governo e 
da Administrada Administraçção.ão.

�� A A crise da justicrise da justi ççaa não deixa de ser o reflexo da crise generalizada não deixa de ser o reflexo da crise generalizada 
que que afetaafeta a sociedade portuguesa, com problemas de natureza a sociedade portuguesa, com problemas de natureza 
estrutural, que não foram enfrentados em devido tempo, embora estrutural, que não foram enfrentados em devido tempo, embora 
tenham sido tenham sido adotadasadotadas ””medidas avulsasmedidas avulsas””, algumas vezes tomadas , algumas vezes tomadas 
como como reareaççãoão a determinados acontecimentos isolados ou com a determinados acontecimentos isolados ou com 
relevância medirelevância mediáática.tica.

�� A morosidade, a existência de A morosidade, a existência de ““uma justiuma justiçça diferente para pobres e a diferente para pobres e 
ricosricos””, a , a ““proteproteççãoão dos poderososdos poderosos””, a , a ““inoperância do sistema de inoperância do sistema de 
justijustiççaa”” em particular no que concerne aos em particular no que concerne aos ““crimes econcrimes econóómicosmicos”” ––
infrainfraççõesões econeconóómicomico--financeiras, branqueamento de capitais, trfinanceiras, branqueamento de capitais, trááfico fico 
de influências, peculato, participade influências, peculato, participaçção econão econóómica em negmica em negóócio e cio e 
fraude fiscal fraude fiscal –– têm sido as acusatêm sido as acusaçções formuladas contra o sistema ões formuladas contra o sistema 
de justide justiçça e, em particular, contra o Minista e, em particular, contra o Ministéério Prio Púúblico enquanto titular blico enquanto titular 
da da aaççãoão penal.penal.



CRISE E DEFESA DE VCRISE E DEFESA DE VÁÁRIOS DIREITOSRIOS DIREITOS

�� Em tempos de crise temos que compatibilizar a defesa Em tempos de crise temos que compatibilizar a defesa 
dos dos ««interesses patrimoniaisinteresses patrimoniais»» com a defesa de direitos com a defesa de direitos 
fundamentais, em particular com a preservafundamentais, em particular com a preservaçção da ão da 
dignidade da pessoa humana e com os direitos dos dignidade da pessoa humana e com os direitos dos 
menores e pessoas mais desprotegidas. menores e pessoas mais desprotegidas. 

�� Não podemos esquecer o papel fundamental que o MP Não podemos esquecer o papel fundamental que o MP 
pode desempenhar na pode desempenhar na proteproteççãoão de direitos que essa de direitos que essa 
mesma crise, ainda que mesma crise, ainda que indiretamenteindiretamente, pode amea, pode ameaççar ar --
violência e abandono dos idosos, defesa dos violência e abandono dos idosos, defesa dos 
interesses das crianinteresses das crian çças, violência domas, violência dom ééstica, defesa stica, defesa 
dos trabalhadoresdos trabalhadores ..

�� A actuaA actuaçção do MP vai muito para alão do MP vai muito para aléém da defesa dos m da defesa dos 
interesses econinteresses econóómicos. micos. 



UMA BREVE REFERÊNCIA AO PASSADO RECENTEUMA BREVE REFERÊNCIA AO PASSADO RECENTE

�� A magistratura como classe com especiais e injustificados A magistratura como classe com especiais e injustificados 
««privilpriviléégiosgios»»..

�� Algumas intervenAlgumas intervençções pões púúblicas, pelo tom que assumiram, blicas, pelo tom que assumiram, 
contribucontribuííram para ram para ««desgastardesgastar»» a imagem do MP.  a imagem do MP.  

�� MP tem muito a ganhar se os seus problemas e caminhos MP tem muito a ganhar se os seus problemas e caminhos 
forem encontrados atravforem encontrados atravéés de uma s de uma discussão serena e discussão serena e 
debate interno, sem grande alarde pdebate interno, sem grande alarde p úúblicoblico , atrav, atravéés de s de 
uma uma salutar mobilizasalutar mobiliza çção e espão e esp íírito de iniciativa.rito de iniciativa.

�� Apesar de um certo Apesar de um certo ««desânimodesânimo»», descren, descrençça ou a ou ««falta de falta de 
esperanesperanççaa»» (redu(reduçção de salão de saláários, falta de condirios, falta de condiçções de ões de 
trabalho trabalho –– falta de meios, de recursos humanos, poucas falta de meios, de recursos humanos, poucas 
perspectivas de evoluperspectivas de evoluçção na carreira), pareceão na carreira), parece--me que nos me que nos 
cabe reverter a imagem da justicabe reverter a imagem da justiçça e, em particular, a a e, em particular, a 
imagem do MP.imagem do MP.

�� Uma Uma atuaatuaççãoão isolada menos conseguida gera uma isolada menos conseguida gera uma ““onda onda 
crcrííticatica”” que acaba por prejudicar o prestque acaba por prejudicar o prestíígio de toda uma gio de toda uma 
classe profissional.  classe profissional.  



NOVAS PERSPETIVAS E NOVOS CAMINHOSNOVAS PERSPETIVAS E NOVOS CAMINHOS

�� Somos todos e cada um de nSomos todos e cada um de nóós que tem de s que tem de 
contribuir para a mudancontribuir para a mudançça da imagem do MP, a da imagem do MP, 
atravatravéés de uma s de uma atuaatuaççãoão empenhada e rigorosa. empenhada e rigorosa. 

�� Mais Mais dedicadedica çção e empenho, um maior sentido ão e empenho, um maior sentido 
prpr áático na nossa tico na nossa atuaatua ççãoão, partilha de , partilha de 
conhecimentosconhecimentos , um esfor, um esforçço na especializao na especializaçção ão 
e cooperae cooperaçção para responder aos complexos ão para responder aos complexos 
problemas que os processos colocam.  problemas que os processos colocam.  

�� Rentabilizar os recursos humanos e tRentabilizar os recursos humanos e téécnicos cnicos 
dispondisponííveis (informatizaveis (informatizaçção insuficiente) e ão insuficiente) e 
apostar na sua reorganizaapostar na sua reorganizaçção e reorientaão e reorientaçção.ão.

�� A A ««crisecrise»» deve abrir caminho deve abrir caminho àà ««esperanesperanççaa»». . 



MOBILIZAMOBILIZAÇÇÃO DO MPÃO DO MP
�� O MP deve associarO MP deve associar--se a todos aqueles que estão se a todos aqueles que estão 

dispondisponííveis para se mobilizarem com o veis para se mobilizarem com o objetivoobjetivo de, na de, na 
sua profissão, procurarem fazer mais e melhor com os sua profissão, procurarem fazer mais e melhor com os 
meios disponmeios disponííveis.veis.

�� A resposta simplista, mas realista, que o tema sugere: A resposta simplista, mas realista, que o tema sugere: o o 
MP darMP dar áá o seu contributo se cumprir, de forma o seu contributo se cumprir, de forma 
rigorosa, empenhada e com sentido de rigorosa, empenhada e com sentido de ««serviservi çço o 
ppúúblicoblico »», as fun, as fun çções e atribuiões e atribui çções que, ões que, 
processualmente, a lei lhe atribuiu.processualmente, a lei lhe atribuiu.

�� MoMoçção aprovada na Assembleia Geral de 12/11/2011:ão aprovada na Assembleia Geral de 12/11/2011:““a a 
recessão econrecessão econóómica, o desemprego, a perda de mica, o desemprego, a perda de 
rendimentos do trabalho, a insolvência das empresas e rendimentos do trabalho, a insolvência das empresas e 
das famdas famíílias e o seu reflexo no ambiente familiar, exigem lias e o seu reflexo no ambiente familiar, exigem 
do MP em todas as suas do MP em todas as suas ááreas de reas de aaççãoão, em todos os , em todos os 
tribunais e servitribunais e serviçços, um esforos, um esforçço acrescido e um empenho o acrescido e um empenho 
redobrado, que os magistrados do MP estão disponredobrado, que os magistrados do MP estão disponííveis e veis e 
interessados em darinteressados em dar””. . 



MEDIDASMEDIDAS

�� Encontrar formas de Encontrar formas de simplificarsimplificar , , cooperarcooperar , , planificar planificar ou ou 
mecanismos eficazes para mecanismos eficazes para melhorar a produtividademelhorar a produtividade . . 

�� Inventariar as dificuldadesInventariar as dificuldades concretas e concretas e escolher os escolher os 
melhoresmelhores caminhos para as ultrapassar. caminhos para as ultrapassar. 

�� Na linha do art. 90.Na linha do art. 90.ºº da Lei n.da Lei n.ºº 52/2008, procurar 52/2008, procurar modelos de modelos de 
planeamentoplaneamento da da atividadeatividade do Tribunal, do Tribunal, ananáálise do lise do 
movimento processualmovimento processual , identifica, identificaçção dos processos ão dos processos 
pendentes por tempo considerado excessivo ou não pendentes por tempo considerado excessivo ou não 
resolvidos em prazo razoresolvidos em prazo razoáável, com especificavel, com especificaçção das ão das razões razões 
objetivasobjetivas do atraso e formas de as ultrapassardo atraso e formas de as ultrapassar ..

�� DesburocratizaDesburocratizaçção, simplificaão, simplificaçção de procedimentos, utilizaão de procedimentos, utilizaçção ão 
das tecnologias de informadas tecnologias de informaçção e transparência do sistema de ão e transparência do sistema de 
justijustiçça. a. 

�� Se a simplificaSe a simplificaçção depende de medidas legislativas ou ão depende de medidas legislativas ou 
instruinstruçções hierões hieráárquicas rquicas éé desejdesejáável a participavel a participaçção construtiva ão construtiva 
e empenhada de todos os e empenhada de todos os ««intervenientes judiciintervenientes judiciááriosrios»». . 

�� ÀÀs vezes, pequenas alteras vezes, pequenas alteraçções de procedimentos, numa ões de procedimentos, numa 
perspetivaperspetiva de simplificade simplificaçção ou agilizaão ou agilizaçção, podem introduzir ão, podem introduzir 
ganhos de produtividade. ganhos de produtividade. 



MEDIDAS(2)MEDIDAS(2)
�� Os tempos de crise criam boas oportunidades para a Os tempos de crise criam boas oportunidades para a 

realizarealizaçção de reformas profundas e integradas. ão de reformas profundas e integradas. 
�� AdaptaAdaptaçção do Estatuto do MP: abrir caminho ão do Estatuto do MP: abrir caminho àà sua sua 

««modernizamodernizaççãoão»», , àà ««cooperacooperaçção internaão interna»» e prosseguir a e prosseguir a 
cooperacooperaçção com outras entidades, preparandoão com outras entidades, preparando--o para os o para os 
novos desafios que reclamam uma justinovos desafios que reclamam uma justiçça mais ca mais céélere e lere e 
eficaz, transparente e mais preficaz, transparente e mais próóxima do cidadão. xima do cidadão. 

�� A complexidade crescente dos processos exige formaA complexidade crescente dos processos exige formaçção ão 
especializada, uma cooperaespecializada, uma cooperaçção entre as vão entre as váárias jurisdirias jurisdiçções e, ões e, 
ao mesmo tempo, com determinados ao mesmo tempo, com determinados setoressetores da da 
AdministraAdministraçção, com Servião, com Serviçços de os de InspeInspeççãoão ou com entidades ou com entidades 
ppúúblicas independentes/entidades reguladoras.blicas independentes/entidades reguladoras.

�� Escolha dos Escolha dos ««canais de cooperacanais de cooperaçção necessão necessááriosrios»» quando quando 
outras entidades disponham de formaoutras entidades disponham de formaçção especializada. ão especializada. 
PorPoréém, muitas vezes, os servim, muitas vezes, os serviçços da Administraos da Administraçção que nos ão que nos 
podem dar apoio tpodem dar apoio téécnico tambcnico tambéém se debatem com as m se debatem com as 
mesmas carências de meios. mesmas carências de meios. 



QUESTÕES GERAISQUESTÕES GERAIS

�� O Estatuto do MP O Estatuto do MP –– art. 3.art. 3.ºº –– concretiza vconcretiza váárias rias 
competências, sendo de destacar, para o tema que nos competências, sendo de destacar, para o tema que nos 
ocupa:ocupa:

oo A participaA participaçção na execuão na execuçção da polão da políítica criminal (al. b), tica criminal (al. b), 
exercexercíício da cio da aaççãoão penal (al. c), de penal (al. c), de diredireççãoão da investigada investigaçção ão 
criminal (al. h), de promocriminal (al. h), de promoçção e de realizaão e de realizaçção das ão das aaççõesões
de prevende prevençção criminal (al. i)ão criminal (al. i)

oo RepresentaRepresentaçção do Estado (al. a)ão do Estado (al. a)
oo Defesa de interesses Defesa de interesses coletivoscoletivos e difusos (al. e).e difusos (al. e).
�� O importante papel do C. Consultivo quando, no exercO importante papel do C. Consultivo quando, no exercíício cio 

da sua competência, emite pareceres de legalidade a da sua competência, emite pareceres de legalidade a 
pedido do Governo, em particular no dompedido do Governo, em particular no domíínio da nio da 
legalidade dos procedimentos legalidade dos procedimentos concursaisconcursais e contratos em e contratos em 
que o Estado que o Estado éé interessado [art. 37.interessado [art. 37.ºº alalííneas a) e c)].neas a) e c)].



EXERCEXERCÍÍCIO DA ACIO DA AÇÇÃO PENALÃO PENAL

�� ÁÁrea de rea de atuaatuaççãoão em que o MP assume um papel de em que o MP assume um papel de 
relevo e representativo da sua funrelevo e representativo da sua funçção.ão.

�� A Lei 38/2009 definiu os A Lei 38/2009 definiu os objetivosobjetivos, prioridades e , prioridades e 
orientaorientaçções de polões de políítica criminal para o bitica criminal para o biéénio de nio de 
20092009--2011, estabelecendo o art. 2.2011, estabelecendo o art. 2.ºº al. a) que, para al. a) que, para 
alaléém de outros, são m de outros, são objetivosobjetivos especespecííficos de polficos de políítica tica 
criminal criminal ““prevenir, reprimir e reduzirprevenir, reprimir e reduzir……a corrupa corrupçção, o ão, o 
trtrááfico de influência, o branqueamentofico de influência, o branqueamento””..

�� Crimes de investigaCrimes de investigaçção prioritão prioritáária (al. e) do art. 4.ria (al. e) do art. 4.ºº) ) --
crimes contra o Estado crimes contra o Estado –– especial referência para o especial referência para o 
trtrááfico de influência, branqueamento, corrupfico de influência, branqueamento, corrupçção, ão, 
peculato e a participapeculato e a participaçção econão econóómica em negmica em negóócio.   cio.   



A CORRUPA CORRUPÇÇÃOÃO

�� AmeaAmeaçça a livre concorrência e a igualdade das a a livre concorrência e a igualdade das 
empresas e atrai investimento nefasto;empresas e atrai investimento nefasto;

�� Inflaciona as obras pInflaciona as obras púúblicas, cria distorblicas, cria distorçções na ões na 
concorrência em prejuconcorrência em prejuíízo das empresas que não zo das empresas que não 
beneficiam dos beneficiam dos ““favoresfavores”” e e afetaafeta a a 
competitividade.competitividade.

�� Compromete o desenvolvimento econCompromete o desenvolvimento econóómico e mico e 
causa prejucausa prejuíízos significativos ao Estado por zos significativos ao Estado por 
proporcionar proporcionar ««gastos faragastos faraóónicosnicos»» em obras de em obras de 
duvidosa utilidade.duvidosa utilidade.

�� Propicia e facilita Propicia e facilita –– atravatravéés de acordos de s de acordos de 
interesses interesses –– a realizaa realizaçção de trabalhos a mais.ão de trabalhos a mais.



MEDIDAS LEGISLATIVAS MEDIDAS LEGISLATIVAS -- PARA RECOLHA DE PROVAPARA RECOLHA DE PROVA

�� A Lei 5/2002 consagra um regime especial A Lei 5/2002 consagra um regime especial –– ao ao 
nníível da recolha de prova, quebra de segredo vel da recolha de prova, quebra de segredo 
profissional e perda de bens a favor do Estado profissional e perda de bens a favor do Estado ––
que visa imprimir celeridade na investigaque visa imprimir celeridade na investigaçção e ão e 
obtenobtençção da prova. ão da prova. 

�� São privilegiadas formas expeditas de São privilegiadas formas expeditas de 
cooperacooperaçção, de acesso ão, de acesso àà informainformaçção econão econóómica mica 
e financeira (contas bance financeira (contas bancáárias e informarias e informaçções ões 
fiscais), obtenfiscais), obtençção de prova com recurso a ão de prova com recurso a 
registo de voz e imagem, ultrapassando alguns registo de voz e imagem, ultrapassando alguns 
««pontos de bloqueiopontos de bloqueio»» sentidos no ataque sentidos no ataque àà
criminalidade econcriminalidade econóómicomico--financeira organizada financeira organizada 
e transfronteirie transfronteiriçça.a.



MEDIDAS DE MEDIDAS DE ««GARANTIA PATRIMONIALGARANTIA PATRIMONIAL»»

�� A apreensão e a perda de vantagens decorrentes das A apreensão e a perda de vantagens decorrentes das 
atividadesatividades criminosas, a privacriminosas, a privaçção dos lucros derivados da ão dos lucros derivados da 
atuaatuaççãoão criminosa tercriminosa teráá, porventura, maior poder dissuasor do , porventura, maior poder dissuasor do 
que a restrique a restriçção da liberdade pessoal. ão da liberdade pessoal. 

�� A A atuaatuaççãoão do MP tem permitido a obtendo MP tem permitido a obtençção de uma receita ão de uma receita 
significativa para os cofres do Estado. significativa para os cofres do Estado. 

�� Mecanismos de intervenMecanismos de intervençção do MP na defesa dos interesses ão do MP na defesa dos interesses 
patrimoniais do Estado:patrimoniais do Estado:

�� Arresto de bens do arguido no valor correspondente Arresto de bens do arguido no valor correspondente àà
vantagem obtida no âmbito da vantagem obtida no âmbito da atividadeatividade criminosa que lhe criminosa que lhe éé
imputada;imputada;

�� PrestaPrestaçção de cauão de cauçção econão econóómica.mica.
�� LiquidaLiquidaçção, na acusaão, na acusaçção, do montante apurado como ão, do montante apurado como 

devendo ser perdido a favor do Estado.devendo ser perdido a favor do Estado.
�� DeduDeduçção do pedido cão do pedido cíível.vel.
�� Suspensão do processo e outras injunSuspensão do processo e outras injunçções.ões.



O exercO exercíício da cio da aaççãoão penalpenal

�� A par da defesa dos A par da defesa dos ««interesses econinteresses econóómicos do Estadomicos do Estado»», , éé
fundamental que os crimes sejam investigados e os seus fundamental que os crimes sejam investigados e os seus 
autores sancionados criminalmente.autores sancionados criminalmente.

�� Não ajuda ao prestNão ajuda ao prestíígio do MP a gio do MP a perceperceççãoão de que a corrupde que a corrupçção ão 
e os crimes econe os crimes econóómicomico--financeiros não têm resultados.financeiros não têm resultados.

�� As delongas radicam, p. ex., na As delongas radicam, p. ex., na ««componente transnacionalcomponente transnacional»»
((““paraparaíísos fiscaissos fiscais””), invoca), invocaçção de ão de ““segredossegredos””, an, anáálise de lise de 
vastvastííssima documentassima documentaçção, perão, períícias especializadas.cias especializadas.

�� Tem sido feito um grande esforTem sido feito um grande esforçço de cooperao de cooperaçção e ão e 
articulaarticulaçção entre o MP, os ão entre o MP, os óórgãos de polrgãos de políícia criminal e outros cia criminal e outros 
serviserviçços da Administraos da Administraçção.ão.

�� Tem havido uma evoluTem havido uma evoluçção positiva na investigaão positiva na investigaçção destes ão destes 
crimes (crimes (atatéé hháá poucos anos pouco investigadospoucos anos pouco investigados), embora seja ), embora seja 
necessnecessáário continuar a fazer um grande esforrio continuar a fazer um grande esforçço no sentido de o no sentido de 
os investigar atos investigar atéé ao fim e no mais curto espaao fim e no mais curto espaçço de tempo o de tempo 
posspossíível.  vel.  



UM  OLHAR POR ALGUNS DADOSUM  OLHAR POR ALGUNS DADOS

AntAntóónio João Maia:nio João Maia:

�� De 1995 a 2004 foram De 1995 a 2004 foram registadosregistados , em m, em méédia, 197,5 dia, 197,5 
processos de corrupprocessos de corrupççãoão tendo havido, em mtendo havido, em méédia, 41,4 dia, 41,4 
processos com acusaprocessos com acusaçção. ão. 

�� AAcusadoscusados pelo crime de corruppelo crime de corrupççãoão, em m, em méédia 59,2 dia 59,2 
arguidosarguidos/ano, tendo sido /ano, tendo sido condenadoscondenados, em m, em méédia no dia no 
mesmo permesmo perííodo, 40,3 arguidos/ano. Ou seja, verificaodo, 40,3 arguidos/ano. Ou seja, verifica--se se 
uma muma méédia de 67,5% de dia de 67,5% de arguidos condenadosarguidos condenados, face ao , face ao 
nnúúmero de acusamero de acusaçções produzidas.ões produzidas.

�� HHáá uma uma tendência para confirmar a validade das tendência para confirmar a validade das 
provasprovas recolhidas na fase do inqurecolhidas na fase do inquéérito.rito.

�� A corrupA corrupçção não parece ser um problema de inoperância, ão não parece ser um problema de inoperância, 
nem sequer de ineficnem sequer de ineficáácia, das entidades responscia, das entidades responsááveis veis 
pela execupela execuçção da investigaão da investigaçção criminal; poderão criminal; poderáá residir residir 
sobretudo na grande dimensão das sobretudo na grande dimensão das ««cifras negrascifras negras»» e na e na 
ineficineficáácia em relacia em relaçção a alguns ão a alguns ««casos medicasos mediááticosticos»»..



A COBERTURA PELOS MEDIAA COBERTURA PELOS MEDIA
NotNot íícias publicadascias publicadas sobre o crime de corrupsobre o crime de corrupçção (Correio da ão (Correio da 

Manhã, PManhã, Púúblico, Expresso e Visão) blico, Expresso e Visão) -- 2000/2001 e 2000/2001 e 
2005/2006:2005/2006:

�� As notAs notíícias tendem a acompanhar os casos cias tendem a acompanhar os casos apenas nas apenas nas 
fases iniciaisfases iniciais da respectiva investigada respectiva investigaçção criminal, enquanto ão criminal, enquanto 
são recentes e possuidoras de um natural potencial são recentes e possuidoras de um natural potencial 
noticioso;noticioso;

�� A opinião pA opinião púública acaba por não ser devidamente blica acaba por não ser devidamente 
informada dos resultados das investigainformada dos resultados das investigaçções;ões;

�� Este Este éé um factor explicativo para o fato de os sujeitos terem um factor explicativo para o fato de os sujeitos terem 
a a perceperceççãoão que o sistema judicial que o sistema judicial éé ineficaz no despiste e ineficaz no despiste e 
sancionamento das situasancionamento das situaçções de corrupões de corrupçção ocorridas em ão ocorridas em 
Portugal.Portugal.

�� Tal constataTal constataçção contribui para o ão contribui para o ““desenvolvimento de desenvolvimento de 
sentimentos de impunidadesentimentos de impunidade”” e para a e para a perceperceççãoão de que de que ““o o 
sistema judicial não funciona, uma vez que não são dadas sistema judicial não funciona, uma vez que não são dadas 
mostras de estarem a ser aplicadas quaisquer penalizamostras de estarem a ser aplicadas quaisquer penalizaçções ões 
aos corruptosaos corruptos””..



GT GT DireDireççãoão--GeralGeral da Polda Políítica de tica de 
JustiJustiçça a –– Junho 2011 Junho 2011 



PECULATOPECULATO



CONCLUSÕESCONCLUSÕES
�� A excessiva morosidade ou os A excessiva morosidade ou os ““resultados resultados 

inconclusivosinconclusivos”” dos dos ““casos medicasos mediááticosticos”” contribui contribui 
para criar uma para criar uma perceperceççãoão de ineficde ineficáácia da justicia da justiçça;a;

�� A imagem de ineficA imagem de ineficáácia da justicia da justiçça e do MP pode a e do MP pode 
ser melhorada se forem aprofundadas e ser melhorada se forem aprofundadas e 
divulgadas as estatdivulgadas as estatíísticas;sticas;

�� Talvez seja possTalvez seja possíível o MP pensar numa outra vel o MP pensar numa outra 
forma de, aproximandoforma de, aproximando--se cidadãos, dar a se cidadãos, dar a 
conhecer os resultados relevantes da sua vasta conhecer os resultados relevantes da sua vasta 
intervenintervençção processual (que não se resume aos ão processual (que não se resume aos 
crimes de corrupcrimes de corrupçção).ão).

�� Depositamos uma grande esperanDepositamos uma grande esperançça no papel a no papel 
que o Conselho de Prevenque o Conselho de Prevençção da Corrupão da Corrupçção ão 
pode desempenharpode desempenhar. . 



Pontos de confluência com o T. ContasPontos de confluência com o T. Contas

�� Para alPara aléém da m da ««responsabilidade financeiraresponsabilidade financeira»…»…TC recusa TC recusa 
Visto do contrato e comunica as ilegalidades ao MP dos Visto do contrato e comunica as ilegalidades ao MP dos 
T. Administrativos (possibilidade impugnaT. Administrativos (possibilidade impugnaçção).ão).

�� Na sequência de relatNa sequência de relatóórios realizados, o TC verifica: falta rios realizados, o TC verifica: falta 
de concurso pde concurso púúblico ou blico ou ««violaviolaçção do interesse pão do interesse púúblicoblico»»
((««Contentores de AlcântaraContentores de Alcântara»» -- aaççãoão de anulade anulaçção do ão do 
contrato) contrato) –– 6 meses para instaurar 6 meses para instaurar aaççãoão. . 

�� ServiServiçços pos púúblicos com autonomia (Universidades ou blicos com autonomia (Universidades ou 
Hospitais) editam regulamentos que contrariam Hospitais) editam regulamentos que contrariam 
disposidisposiçções legais. Tais disposiões legais. Tais disposiçções sões sóó podem ser podem ser 
afastadas pelo TC depois da instauraafastadas pelo TC depois da instauraçção de ão de aaççãoão de de 
declaradeclaraçção de ilegalidade de normas (art. 72.ão de ilegalidade de normas (art. 72.ºº do CPTA).do CPTA).

�� O MP dos O MP dos TAFTAF’’ss verifica a preteriverifica a preteriçção de disposião de disposiçções ões 
legais relativas ao valor do contrato, aos limites legais de legais relativas ao valor do contrato, aos limites legais de 
autorizaautorizaçção da despesa, ao pagamento de valores muito ão da despesa, ao pagamento de valores muito 
superiores aos autorizados pelo TC (para intervensuperiores aos autorizados pelo TC (para intervençção).ão).



Sistema de ImpugnaSistema de Impugnaçções fiscais ões fiscais 
Memorando de Entendimento:Memorando de Entendimento:
�� Lei 59/2011 Lei 59/2011 -- Equipas extraordinEquipas extraordináárias:  Tribunal rias:  Tribunal 

TributTributáário de Lisboa (4) e TAF do Porto (3).rio de Lisboa (4) e TAF do Porto (3).
�� Decidir os processos com valores mais elevados com Decidir os processos com valores mais elevados com 

vista a vista a obter receita para o Estado num curto prazoobter receita para o Estado num curto prazo;;
�� Face aos valores envolvidos: celeridade processual e Face aos valores envolvidos: celeridade processual e 

certeza jurcerteza juríídica em reladica em relaçção a contribuintes que podem ão a contribuintes que podem 
ter os seus planos de actividade dependentes da ter os seus planos de actividade dependentes da 
decisão daqueles processos.decisão daqueles processos.

�� Não se prevê que as decisões proferidas nesses Não se prevê que as decisões proferidas nesses 
processos transitem a curto prazo (Recursos);processos transitem a curto prazo (Recursos);

�� Necessidade de conferir capacidade de resposta do MP.Necessidade de conferir capacidade de resposta do MP.



URBANISMO E ATOS DOS TITULARES DE URBANISMO E ATOS DOS TITULARES DE 
CARGOS POLCARGOS POLÍÍTICOSTICOS

�� A celeridade e eficA celeridade e eficáácia dos processos judiciais (nos cia dos processos judiciais (nos 
crimes urbancrimes urbaníísticos, crimes de responsabilidade dos sticos, crimes de responsabilidade dos 
titulares de cargos poltitulares de cargos polííticos, ticos, aaççõesões de perda de de perda de 
mandato) são mandato) são fatoresfatores capazes de produzir efeitos capazes de produzir efeitos 
moralizadores na sociedade e de contribumoralizadores na sociedade e de contribuíírem para rem para 
o reforo reforçço da preveno da prevençção especial;ão especial;

�� Contribuem para melhorar a Contribuem para melhorar a perceperceççãoão dos cidadãos dos cidadãos 
em relaem relaçção ão àà imagem da Justiimagem da Justiçça. a. 

�� As participaAs participaçções ao MP dos fatos que podem ões ao MP dos fatos que podem 
integrar a printegrar a práática de crimes (crime urbantica de crimes (crime urbaníístico, stico, 
prevaricaprevaricaçção, peculato), acão, peculato), acçção de perda de ão de perda de 
mandato. mandato. 

�� CooperaCooperaçção das vão das váárias jurisdirias jurisdiçções.ões.



RepresentaRepresentaçção do Estadoão do Estado
instauradas/contestadasinstauradas/contestadas

Instauradas:Instauradas:

�� JurJur. Administrativa . Administrativa --
muito reduzidamuito reduzida

�� JurisdiJurisdiçção Cão Cíívelvel

�� 370 em 2009370 em 2009
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PAPA’’S INSTAURADOS S INSTAURADOS –– TCA SULTCA SUL

500.566.609,58500.566.609,5817717720112011

295.067.908,14295.067.908,1415715720102010

222.390.657,68222.390.657,6814414420092009

51.902.142,9551.902.142,9510510520082008

VALOR (EUROS)VALOR (EUROS)PAPA’’S INSTAURADOSS INSTAURADOSANOANO



MELHORIAS AO NMELHORIAS AO NÍÍVEL DA COOPERAVEL DA COOPERAÇÇÃOÃO

�� Dificuldades de comunicaDificuldades de comunicaçção, em particular quando os ão, em particular quando os 
MinistMinistéérios recorrem rios recorrem àà prestaprestaçção de servião de serviçços externos os externos 
para preparar os elementos. para preparar os elementos. 

�� A defesa dos interesses do Estado passariaA defesa dos interesses do Estado passaria por:por:
�� Formas mais Formas mais áágeis e institucionalizadas de cooperageis e institucionalizadas de cooperaçção;ão;
�� ““Canais de comunicaCanais de comunicaçção cão cééleresleres””;;
�� DesignaDesignaçção de um ão de um ““interlocutor privilegiadointerlocutor privilegiado”” com quem com quem 

seriam estabelecidas as formas de cooperaseriam estabelecidas as formas de cooperaçção em ão em 
funfunçção da importância e complexidade do processo ão da importância e complexidade do processo 
(Director de Servi(Director de Serviçços Juros Juríídicos, Auditor Jurdicos, Auditor Juríídico ou outra dico ou outra 
pessoa a designar);pessoa a designar);

�� Melhor ponderaMelhor ponderaçção e coordenaão e coordenaçção ao não ao níível de vel de 
transatransaççõesões no processo ou extrano processo ou extra--judiciais.   judiciais.   



JULGADOS JULGADOS –– ÁÁREA TCA SULREA TCA SUL

704.382,21704.382,211.383.442,811.383.442,81VALOR VALOR 
CONDENACONDENAÇÇÃO/ÃO/€€

11 11 -- 21,15%21,15%13 13 -- 13,4%13,4%PROCEDENTESPROCEDENTES

41 41 -- 78,85%78,85%81 81 -- 83,5%83,5%IMPROCEDENTESIMPROCEDENTES

102.099.259,48102.099.259,48107.600.974,65107.600.974,65VALOR PEDIDO/VALOR PEDIDO/€€

52529797N.N.ºº DECISÕESDECISÕES

2011201120102010ANOANO



DEPARTAMENTO DO CONTENCIOSO DO DEPARTAMENTO DO CONTENCIOSO DO 
ESTADOESTADO

�� Aumento do nAumento do núúmero de processos e de complexidade mero de processos e de complexidade 
�� Facilita a especializaFacilita a especializaçção dos magistrados do MP ão dos magistrados do MP 

(responsabilidade civil e a contrata(responsabilidade civil e a contrataçção pão púública).blica).
�� Facilita Facilita adoadoççãoão de mecanismos de agilizade mecanismos de agilizaççãoão
�� Vantagens (ganhos de eficiência/menor dispersão de Vantagens (ganhos de eficiência/menor dispersão de 

recursos)recursos)
�� Inconvenientes (inviabiliza um aprofundamento de Inconvenientes (inviabiliza um aprofundamento de 

temas aliciantes, que valorizam a temas aliciantes, que valorizam a atuaatuaççãoão processual processual 
dos magistrados nos dos magistrados nos TAFTAF’’ss) ) 

�� Necessidade de ponderaNecessidade de ponderaçção:ão:
�� Dos custos e encargos da medida; Dos custos e encargos da medida; 
�� Da forma de nova Da forma de nova reafetareafetaççãoão dos meios existentes;dos meios existentes;
�� Aposta na automatizaAposta na automatizaçção dos processos e dos ão dos processos e dos 

procedimentos, cooperaprocedimentos, cooperaçção e partilha de conhecimentos ão e partilha de conhecimentos 
entre os magistrados do MP das ventre os magistrados do MP das váárias jurisdirias jurisdiçções.ões.



A CONTRATAA CONTRATAÇÇÃO PÃO PÚÚBLICA EM TEMPOS DE BLICA EM TEMPOS DE 
CRISECRISE

�� Regras dos concursos pensadas para um Estado com Regras dos concursos pensadas para um Estado com 
recursos financeiros que não acabamrecursos financeiros que não acabam……

�� A revogaA revogaçção da adjudicaão da adjudicaçção ou a não celebraão ou a não celebraçção do ão do 
contrato por falta de meios financeiros (devolucontrato por falta de meios financeiros (devoluçção da ão da 
caucauçção e pagamento dos encargos com a elaboraão e pagamento dos encargos com a elaboraçção ão 
das propostas);das propostas);

�� Seria de equacionar uma reponderaSeria de equacionar uma reponderaçção dos critão dos critéérios da rios da 
indemnizaindemnizaçção:ão:

a)a) Com referência a uma Com referência a uma maior extensão do riscomaior extensão do risco a a 
assumir por parte de quem se apresenta ao concurso assumir por parte de quem se apresenta ao concurso 
ou ou 

b)b) AtravAtravéés de uma maior generalizas de uma maior generalizaçção (a estas ão (a estas 
empresas) do princempresas) do princíípio da pio da igualdade na repartiigualdade na repartiçção dos ão dos 
encargos pencargos púúblicosblicos..



PACERIAS PPACERIAS P ÚÚBLICOBLICO --PRIVADASPRIVADAS

�� Memorando de Entendimento sugere que o Memorando de Entendimento sugere que o 
Estado faEstado façça uma avaliaa uma avaliaçção dos riscos ão dos riscos 
ororççamentais gerais e das responsabilidades amentais gerais e das responsabilidades 
decorrentes das decorrentes das PPpPPp’’SS..

�� Estudo para avaliar a Estudo para avaliar a ““viabilidade de renegociar viabilidade de renegociar 
qualquer PPP ou contrato de concessão, a fim qualquer PPP ou contrato de concessão, a fim 
de reduzir as responsabilidades financeiras do de reduzir as responsabilidades financeiras do 
EstadoEstado”” (pontos 3.11 e 3.17 a 3.20).(pontos 3.11 e 3.17 a 3.20).

�� A modificaA modificaçção unilateral do conteão unilateral do conteúúdo da do da 
prestaprestaçção implica o dever de assegurar o ão implica o dever de assegurar o 
reequilreequilííbrio financeiro (art. 180.brio financeiro (art. 180.ºº al. a) do CPA e al. a) do CPA e 
art. 314.art. 314.ºº n.n.ºº 1 do 1 do CCóódd. Contratos P. Contratos Púúblicos).blicos).



RENEGOCIARENEGOCIAÇÇÃO DAS PPPÃO DAS PPP’’S S –– ALTERAALTERAÇÇÃO DAS ÃO DAS 
CIRCUNSTÂNCIASCIRCUNSTÂNCIAS

�� A crise financeira A crise financeira -- AplicaAplicaçção da figura da imprevisão ou ão da figura da imprevisão ou 
caso imprevisto: caso imprevisto: ““fato estranho fato estranho àà vontade dos vontade dos 
contraentes que, determinando a modificacontraentes que, determinando a modificaçção das ão das 
circunstâncias econcircunstâncias econóómicas gerais, torna a execumicas gerais, torna a execuçção do ão do 
contrato muito mais onerosa para uma das partes do que contrato muito mais onerosa para uma das partes do que 
caberia no risco normalmente consideradocaberia no risco normalmente considerado””. . 

�� Se os contratos se desenvolvem por um longo perSe os contratos se desenvolvem por um longo perííodo de odo de 
tempo e perduram em tempo e perduram em ““perperííodos financeiros odos financeiros 
conturbadosconturbados””, pode acontecer que o contrato se torne , pode acontecer que o contrato se torne 
««economicamente desastrosoeconomicamente desastroso»» para uma das partes. para uma das partes. 

�� A construA construçção do modelo legal de revisão do contrato por ão do modelo legal de revisão do contrato por 
alteraalteraçção de circunstânciasão de circunstâncias centracentra--se, normalmente, na se, normalmente, na 
defesa do interesse do particular. Isso não invalida que a defesa do interesse do particular. Isso não invalida que a 
mesma não possa ser aplicada na defesa do contraente mesma não possa ser aplicada na defesa do contraente 
ppúúblico, quando a alterablico, quando a alteraçção das circunstâncias ão das circunstâncias éé
extremamente lesiva do interesse pextremamente lesiva do interesse púúblico. blico. 



UM DESAFIO PARA O GOVERNOUM DESAFIO PARA O GOVERNO

�� A renegociaA renegociaçção das ão das PPPPPP’’ss, que o Memorando , que o Memorando 
equaciona, apresentaequaciona, apresenta--se como um desafio para o se como um desafio para o 
Governo, que não serGoverno, que não seráá ffáácil;cil;

�� PareceParece--nos que o nos que o princprincíípio da igualdade na repartipio da igualdade na repartiçção ão 
dos encargos pdos encargos púúblicosblicos ou a ou a aplicaaplicaçção da figura jurão da figura juríídica dica 
da alterada alteraçção das circunstânciasão das circunstâncias pode servir de pode servir de 
fundamento fundamento àà renegociarenegociaçção, em benefão, em benefíício do contraente cio do contraente 
ppúúblico.blico.

�� Face aos valores econFace aos valores econóómicos envolvidos nestes micos envolvidos nestes 
contratos, antevêemcontratos, antevêem--se algumas hipse algumas hipóóteses de litteses de litíígio gio 
que, em funque, em funçção das clão das clááusulas contratuais, podem ter usulas contratuais, podem ter 
que ser submetidas a arbitragem ou dirimidas pela via que ser submetidas a arbitragem ou dirimidas pela via 
judicial. judicial. 

�� O MP intervirO MP interviráá nas nas aaççõesões a dirimir pela via judicial.a dirimir pela via judicial.


