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I. GENERALIDADES 
Legislação mais relevante:
�Ð� Lei n.º 25/2006, de 30 de Junho [aprovou o regime sancionatório apli-

cável às infrações ocorridas em matéria de infraestruturas rodoviárias 
onde seja devido o pagamento de taxas de portagem] – alterada pela 
Lei n.º 67-A/2007, de 31/12, pelo Decreto-Lei n.º 113/2009, de 18/05, 
pelas Leis nºs 46/2010, de 07/09, 55-A/2010, de 31/12, n.º 1/2011, de 
30/11 (Lei Orgânica), 64-B/2011, de 30/12 e 66-B/2012, de 31/12, e pela 
Lei n.º 51/2015, de 08/06 [aprovou um regime excecional de regulari-
zação de dívidas resultantes do não pagamento de taxas de portagem e 
coimas associadas, por utilização de infraestrutura rodoviária, e proce-
deu à oitava alteração à Lei n.º 25/2006, de 30 de junho];

SUMÁRIO: I. Generalidades; II. Taxas de portagem; III. Infra-
ções resultantes do seu não pagamento ou do seu pagamento vi-
ciado e respetiva sanção; IV. Representação da concessionária e 
das subconcessionárias; V. (I)legitimidade do Ministério Público 
para a reclamação quer das taxas de portagem quer das coimas; 
VI. Conclusões.

Taxas de portagem: infração, sanção  
e intervenção do Ministério Público  
nos processos executivos,  
de revitalização e de insolvência
João Fernando Ferreira Pinto
Procurador-Geral-Adjunto* 

* Texto concluído em 17 de junho 
de 2016. Presentemente o A. é  Juiz 
Conselheiro do Supremo Tribunal de 
Justiça.
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�Ð� Portarias nºs 762/93, de 27/08, 218/2000, de 13/04 e 314-B/2010, 
de 14/07, esta alterada pelas Portarias nºs 1033-C/2010, de 06/10, 
1296-A/2010, de 20/12, 135-A/2011, de 04/04, pela Portaria n.º 
343/2012, de 26/10, que também a republica, e, ainda, as Portarias 
nºs 342/2012, de 26/10 [definiu o novo regime de redução das taxas 
de portagem a cobrar em lanços e sublanços de várias autoestradas e 
fixou o montante das taxas de portagem a cobrar nos mesmos lanços 
e sublanços] e 190/2013, de 23/05 [estabeleceu os termos e condições 
do regime aplicável ao pagamento das taxas de portagem em toda a 
rede nacional de autoestradas pelos clientes das empresas de aluguer 
de veículos sem condutor].

�Ð� Decreto-Lei n.º 133/2013, de 03/10, que estabelece os princípios e 
regras aplicáveis ao sector público empresarial, incluindo as bases 
gerais do estatuto das empresas públicas, alterado pelo artigo 20º da 
Lei n.º 75-A/2014, de 30/09;

�Ð� Decreto-Lei n.º 374/2007, de 07/11, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
110/2009, de 18/05, que transformou a “EP – Estradas de Portugal, 
E.P.E”, criada pelo Decreto-Lei n.º 239/2004, de 21/12, em sociedade 
anónima de capitais públicos com a denominação de “EP – Estradas 
de Portugal, SA”;

�Ð� Decreto-Lei n.º 242/2006, de 28 de Dezembro, que aprova as bases 
da concessão da conceção, projeto, construção, aumento do núme-
ro de vias, financiamento, manutenção e exploração dos lanços de 
autoestrada e conjuntos viários associados, designada por Grande 
Lisboa, alterado pelo Decreto-Lei n.º 44-F/2010, de 05/05, o qual 
procedeu, igualmente à republicação das bases da concessão;

�Ð� Decreto-Lei n.º 67-A/2010, de 14 de Junho [sujeitou, a partir de 01 
de julho de 2010, ao regime de cobrança de taxas de portagem aos 
utilizadores dos lanços e dos sublanços identificados no seu anexo 
I - Concessões da “Costa de Prata”, do “Norte Litoral” e do “Grande 
Porto” e estabeleceu no anexo II os lanços e os sublanços sujeitos 
a isenções de pagamento] e Decreto-Lei n.º 111/2011, de 28 de No-
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vembro [sujeitou, a partir de 08 de dezembro de 2011, ao regime de 
cobrança de taxas de portagem aos utilizadores de alguns lanços e 
sublanços das concessões “SCUT do Algarve”, “SCUT da Beira In-
terior”, “SCUT do Interior norte” e “SCUT da Beira Litoral/Beira 
Alta”]. 

�Ð� Decreto-Lei n.º 248-A/99, de 6 de Julho, que aprova as bases da con-
cessão da conceção, projeto, construção, financiamento, exploração e 
conservação de lanços de autoestrada e conjuntos viários associados 
na zona norte de Portugal alterado pelo Decreto-Lei n.º 127/2003, 
de 24 de Junho, pelo Decreto-Lei n.º 42/2004, de 2 de Março, pelo 
Decreto-Lei n.º 39/2005, de 17 de Fevereiro, pelo Decreto-Lei n.º 
147/2009, de 24 de Junho, e, ainda, pelo Decreto-Lei n.º 44-E/2010, 
de 05/05, que também lhe fez alguns aditamentos e que republicou 
as bases da Concessão;

�Ð� Decreto-Lei n.º 91/2015, de29/05, que incorporou por fusão a “EP, 
SA” na “REFER, E. P. E.”, transformando esta em sociedade anónima 
denominada “Infraestruturas de Portugal, SA (IP, SA) ”, que apro-
vou os seus estatutos e que revogou o Decreto-Lei n.º 374/2007, de 
07/11;

�Ð� Decreto-Lei n.º 380/2007, de 13/11, que aprovou as bases da con-
cessão do financiamento, conceção, projeto, construção, conservação, 
exploração, requalificação e alargamento da rede rodoviária nacional, 
alterado e republicado pelo Decreto-lei n.º 110/2009, de 18/05;

�Ð� Lei n.º 34/2015 de 27/04, que aprova o novo Estatuto das Estradas 
de Rede Rodoviária Nacional.

Jurisprudência (alguma) sobre esta matéria:
�Ð� Acórdão do STA de 2013.02.27 - processo n.º 01242/12;
�Ð� Acórdão do STA de 2013.04.17 - processo n.º 01297/12;
�Ð� Acórdão do STA de 2013.04.10 - processo n.º 01220/12;
�Ð� Acórdão do STA de 2013.04.03 - processo n.º 01262/12:
�Ð� Acórdão do STA de 2013.06.18 - processo n.º 01380/12;
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. INTRODUÇÃO 
Mantendo as problemáticas referentes ao concurso de crimes manifesta 
atualidade, não sendo raros os casos em que por decorrência de abordagens 
teóricas nem sempre coincidentes se afirmam soluções diversas, pretende-
-se abordar, com o objetivo de se participar na procura de respostas, em 
particular as questões emergentes da conjugação dos regimes do cúmulo 
jurídico de penas (CJP) e da pena relativamente indeterminada (PRI).

Para tanto, necessário se torna lembrar, ainda que de forma super-
ficial, alguns princípios gerais do concurso de crimes, para de seguida se 
procurar conjugar ambos os regimes, em particular quanto à sua adequa-
ção prática, quer no momento da aplicação das penas quer, ainda, da sua 
execução.

SUMÁRIO: 1. Introdução ao tema;  2. Concurso de crimes e pena 
relativamente indeterminada (PRI): natureza e regime da PRI; 
concurso de crimes com inclusão de PRI; 3. Análise crítica de 
algumas soluções em confronto;  4. Tomada de posição e sua re-
levância ao nível da execução. Teoria do vicariato; 5. Conclusões.

Concurso de crimes, pena única  
e pena relativamente indeterminada
Nélson Fernandes
Juiz Desembargador
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[] Também aqui, à semelhança do 
que ocorre com um qualquer tipo legal 
de crime específico, em que o legislador 
prescreve a moldura abstrata da pena, 
se estabelece legalmente uma moldura 

abstrata do concurso, a obter de acordo 
com os critérios definidos no artigo 
77º, nº 2, do Código Penal: “a pena 
aplicável tem como limite máximo a 
soma das penas concretamente aplica-

das aos vários crimes (...) e como limite 
mínimo a mais elevada das penas con-
cretamente aplicadas aos vários crimes”.

Cumprindo o primeiro objetivo, havendo que partir-se do critério 
estabelecido por lei para a punição do concurso de crimes no artigo 77.º 
do Código Penal, deparamo-nos no seu n.º 1 com o núcleo regulador da 
atividade jurisdicional, dirigida ao juiz no momento em que se depara com 
a prática, pelo mesmo agente, de vários crimes, atividade aquela obrigato-
riamente dirigida a factos concretos e não a abstrações, bem como a uma 
personalidade concreta (de um agente determinado). Ou seja, tal como se 
impõe no artigo 71.º para a determinação da medida da pena – em que se 
exige uma atividade concretizada na procura do ponto que chamarei de 
equilíbrio ponderado entre a culpa do agente e as exigências de prevenção 
e que permitirá definir, dentro da moldura abstrata[1], o quantum da pena 
concreta –, também na operação de procura da pena única ajustada para 
o concurso de crimes o juiz tem o mesmo dever funcional de definição 
concretizada em factos concretos e numa dada personalidade – na medida 
da pena serão considerados, em conjunto, os factos e a personalidade do agente.

No entanto, porque estamos perante vários factos, há que formular um 
juízo único que esses abarque, por direta referência à personalidade concreta 
do agente, encontrando depois, entre o máximo e o mínimo da moldura 
obtida e cujos critérios são também dados por lei (afinal, à semelhança do que 
ocorre com a moldura abstrata da pena com que o julgador se depara para 
cada um dos crimes, em que lhe é dado também um máximo e um mínimo), 
a medida concreta da pena única, através de uma operação de determinação 
que tenha em conta todos os factos, a culpa e as exigências de prevenção.

Deste modo, também aqui se estabelece um critério de determinação 
da pena conjunta que, apesar de não ser totalmente coincidente com o 
critério de determinação das penas parcelares – já que há que respeitar, 
ainda, as regras específicas estabelecidas no artigo 77.º –, radica afinal 
no mesmo primado essencial, de tal forma que o cúmulo jurídico de 
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[] A esse propósito, Figueiredo Dias 
– Direito Penal Português, Ed. Notí-
cias, Lisboa, 1993, p. 291 - refere que 
na «avaliação da personalidade – uni-
tária – do agente relevará, sobretudo, 
a questão de saber se o conjunto dos 
factos é reconduzível a uma tendên-
cia (ou eventualmente mesmo a uma 
«carreira») criminosa, ou tão só a uma 
pluriocasionalidade que não radica na 
personalidade: só no primeiro caso, já 
não no segundo, será cabido atribuir à 
pluralidade de crimes um efeito agra-
vante dentro da moldura penal con-
junta. De grande relevo será também 
a análise do efeito previsível da pena 
sobre o comportamento do agente 
(exigências de prevenção especial de 
socialização)». 

[] A respeito da fundamentação do 
cúmulo jurídico escreveu Germano 
Marques da Silva – Direito Penal Por-
tuguês, Verbo, Lisboa, 1999, II, p. 165 , 
que «a pena não tem uma função exclu-
siva ou predominantemente retributiva, 
de compensação do mal do crime com 
o mal da pena, mas essencialmente uma 
função de prevenção de futuros crimes. 
Espera-se que o cumprimento da pena 
sirva de advertência ao arguido para o 
respeito da lei, o eduque para o respeito 
da legalidade. Por isso que ou se acre-
dita que a pena tem efetivamente essa 
função educativa e se tem necessaria-
mente de atribuir alguma relevância 
à pena cumprida ou não se acredita e 
então a pena reveste natureza pura-
mente retributiva». Desta forma, acres-

centa o mesmo Professor, «se, tendo o 
agente praticado vários crimes antes da 
condenação por qualquer deles, devesse 
cumprir cumulativamente todas as 
penas correspondentes a qualquer dos 
crimes, isso significaria que a lei não 
considerava o efeito reintegrador da 
pena, pois não atribuía qualquer efeito 
ao cumprimento da primeira das penas 
executadas. Pelo contrário, se se aceita 
que a execução da pena tem efetiva-
mente efeito preventivo, reintegrador 
do delinquente na sociedade em ordem 
em educá-lo para respeitar a lei, não 
se justificaria que não fosse atribuída 
qualquer relevância à execução de uma 
das penas e fosse necessário executá-las 
todas para realizar a sua função de pre-
venção especial».

penas não se resume a uma pura operação aritmética de adição das várias 
penas parcelares, nem se destina, tão só, a quantificar a pena conjunta a 
partir dessas mesmas penas. Diversamente, tratando-se de uma avaliação 
unitária da personalidade do agente, essa deverá evidenciar se o conjunto 
dos factos demonstra uma tendência criminosa, pois que só nesse caso, 
e já não se apenas estiver em causa uma mera pluriocasionalidade não 
radicada na personalidade, se justificará atribuir à pluralidade de crimes 
um efeito agravante dentro da moldura penal conjunta, onde não deverá 
esquecer-se, também, o próprio efeito de ressocialização previsível da 
pena sobre o comportamento do agente[], por não ser hoje aceitável 
que essa tenha uma qualquer função predominantemente retributiva[].

. CONCURSO DE CRIMES E PENA  
RELATIVAMENTE INDETERMINADA
Para que possamos definir mais facilmente os contornos da questão, im-
porta relembrar, ainda que de forma mais uma vez breve, o historial jurídico 
deste tipo de pena.
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[*] O autor optou por escrever o artigo de 
acordo com o acordo ortográfico de 1990.

[] Instrumento legal fundamental na 
obtenção e transferência dos meios de 
prova na UE, tema central no exercício 
das minhas funções como juiz e perito 
nacional destacado no gabinete nacional 
junto da Eurojust, e que já foi abordado 
pelo autor do artigo no Curso de For-
mação Avançada do Centro de Estudos 
Sociais da Universidade de Coimbra, 
“O ESPAÇO DE JUSTIÇA EURO-
PEU EM MATÉRIA PENAL”, o qual 
decorreu em Lisboa em 30 e 31.01.2015, 
em concreto a conferência “O Controlo 
judiciário independente das iniciativas e 
diligências da Procuradoria Europeia/

Decisão Europeia de Investigação”; ainda 
no primeiro encontro de peritos sobre a 
DEI, organizado pela Direção Geral de 
Justiça e Consumidores da Comissão 
Europeia, o qual decorreu em Bruxelas, 
25.01.2016, e que será o tema central do 
Marketing Seminar do Gabinete Nacio-
nal da Eurojust, em 03.11.2017, numa 
organização conjunta com o Centro de 
Investigação de Direito Penal e Ciên-
cias Criminais da Universidade Clás-
sica de Lisboa. 

[] 1 Cfr. a nossa conferência “O Con-
trolo judiciário independente das ini-
ciativas e diligências da Procuradoria 
Europeia/Decisão Europeia de Investi-
gação” integrada no Curso de Forma-

ção Avançada do Centro de Estudos 
Sociais da Universidade de Coimbra, 
sob o tema “O espaço de justiça europeu 
em matéria penal”, o qual decorreu em 
Lisboa em 30 e 31.01.2015.

[] O processo inicia-se com a inicia-
tiva dos Estados Membros (Reino da 
Bélgica, República da Bulgária, Repú-
blica da Estónia, Reino de Espanha, 
República da Áustria, República da 
Eslovénia e do Reino da Suécia) tendo 
em vista a adoção de uma diretiva do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
relativa à decisão Europeia de investi-
gação em matéria penal, cujos atos pre-
paratórios foram publicados no JOUE 
C 165/22 de 24.06.2010.

I. INTRODUÇÃO
Em 3 de abril de 2014 a Diretiva 2014/41/UE referente à Decisão Euro-
peia de Investigação em matéria penal (doravante DEI)[] foi aprovada após 
um longo processo de negociação[]. O seu principal objetivo é facilitar e 

SUMÁRIO: I. Introdução; II. Enquadramento histórico; III. 
Análise da Diretiva; III.a) Dos considerandos; III.b) Do articu-
lado; III.c) Âmbito de aplicação; III.d) Sujeitos (autoridade de 
emissão; autoridade de execução, o acusado/suspeito); IV. Con-
dições e conteúdo da DEI; IV.a) conteúdo da DEI; IV.b) Propor-
cionalidade, necessidade e legalidade como requisitos para a emis-
são de uma DEI; V. Reconhecimento e execução da DEI; V.a) Os 
motivos para substituição e ou recusa da DEI; V.b) Lei aplicável 
na execução da DEI; V.c) Vias de recurso; VI. Avaliação da DEI: 
Progressos e assuntos pendentes; VII. A transposição da Diretiva 
para o ordenamento jurídico português; VIII. Conclusões.

Decisão Europeia de Investigação  
em matéria penal[*,]

Luís de Lemos Triunfante
Juiz de Direito
Mestre em Direito
Perito Nacional Destacado no Gabinete Português junto da Eurojust
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[] http://eur-lex.europa.eu/legal 
-content/PT/TXT/?uri=uriserv 
:l16002

[] DQ 2008/978/JAI do Conselho, 
de 18 de Dezembro de 2008, relativa a 
um mandado europeu de obtenção de 
provas destinado à obtenção de objetos, 
documentos e dados para utilização no 
âmbito de processos penais ( JOUE L 
350 de 30.12.2008, p. 72). Quanto ao 

estado de implementação da DQ, com 
atualização dos dados a 08.02.2016, ver 
http://www.ejn-crimjust.europa.eu/
ejn/EJN_Library_StatusOfImpBy-
Cat.aspx?CategoryId=40. Embora 
Portugal surja com o sinal positivo de 
transposição, não é conhecida ainda 
a lei interna. Face à sua ineficácia, este 
instrumento foi recentemente alvo de 
revogação, juntamente com outros 
instrumentos de cooperação judiciária 

em matéria penal, por ser considerado 
obsoleto, ainda que com norma tran-
sitória, pois os mandados europeus 
de obtenção de provas executados por 
força da DQ 2008/978/JAI continuam 
a ser regidos por essa decisão-quadro 
até que os correspondentes processos 
penais estejam concluídos mediante 
decisão transitada em julgado. Nesta 
matéria o considerando 11 do Regu-
lamento é muito claro quando refere: 

acelerar a obtenção e transferência dos meios de prova entre os Estados 
Membros da UE e harmonizar os procedimentos processuais existentes 
nos mesmos Estados.

II. ENQUADRAMENTO HISTÓRICO
O Conselho Europeu de Tampere de 1999 constitui o “starting point” nes-
ta matéria, em concreto a 36.ª conclusão que resultou desse Conselho. A 
partir desse momento, a Comissão e o Conselho têm trabalhado e nego-
ciado intensamente – por via de iniciativas legislativas ou cooperações 
reforçadas. 

Em 2001, surge o programa de medidas destinadas a aplicar o prin-
cípio do reconhecimento mútuo das decisões em matéria penal, no qual 
a recolha e obtenção de elementos de prova assumem particular desta-
que. Nesta matéria surgiu o Programa de Haia, aprovado pelo Conse-
lho Europeu de 4 e 5 de novembro de 2004, no qual se destacavam os 
seguintes instrumentos: mandado de detenção europeu; reconhecimento 
mútuo de sanções pecuniárias, ordem europeia de execução (transfe-
rência de pessoas condenadas); reconhecimento mútuo de medidas não 
detentivas e reconhecimento e supervisão de sanções alternativas à pena 
de prisão e suspensão da condenação (probation), isto é, de penas sus-
pensas e regime de prova[]. Nesse pacote, surge a Decisão-Quadro sobre 
o mandado europeu de obtenção de provas, sendo que o seu âmbito de 
aplicação limitado já permitia prever a sua escassa aplicação prática[].
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A Decisão-Quadro 2008/978/JAI do 
Conselho (2), relativa ao mandado euro-
peu de obtenção de provas (MEOP), foi 
substituída pela Diretiva 2014/41/UE 
do Parlamento Europeu e do Conselho 
(3) relativa à decisão europeia de investi-
gação (DEI), dado que o âmbito de apli-
cação do MEOP era demasiadamente 
limitado. Uma vez que a DEI se aplica 
entre 26 Estados-Membros e o MEOP 

só continuaria aplicável entre os dois 
Estados-Membros que não participam na 
DEI, o MEOP perdeu, portanto, a sua 
utilidade como instrumento de cooperação 
em matéria penal e deverá ser revogado 
(vd. art.º 1.º e 2.º do Regulamento 
(UE) 2016/95 do PARLAMENTO 
EUROPEU e do CONSELHO de 
20 de janeiro de 2016 que revoga certos 
atos no domínio da cooperação policial 

e da cooperação judiciária em matéria 
penal, JOUE, L 26/9 de 02.202.2016)

[] Ver nota de rodapé n.º 2

[] Vd. COM (2009) 624 final, ver-
são portuguesa disponível em: http://
eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/
TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC
0624&from=PT

No Programa de Estocolmo, aprovado pelo Conselho Europeu de 10 
e 11 de dezembro de 2009, resultava que: i) os trabalhos para a criação de 
um sistema global de obtenção de elementos de prova nos processos penais 
de dimensão transfronteiriça, com base no princípio do reconhecimento 
mútuo, deveriam ser prosseguidos, pois os instrumentos existentes neste 
domínio constituíam um regime fragmentário e, ii) era necessária uma nova 
abordagem baseada no princípio do reconhecimento mútuo mas tendo em 
conta a flexibilidade do sistema tradicional de auxílio judiciário mútuo. Por 
conseguinte, o Conselho apelou à criação de um sistema global, destinado 
a substituir todos os instrumentos existentes neste domínio, incluindo a 
Decisão-Quadro 2008/978/JAI, que abrangesse tanto quanto possível 
todos os tipos de elementos de prova, que contivesse prazos de execução e 
que limitasse, tanto quanto possível, os motivos de recusa.

Em abril de 2010, surge a cooperação reforçada de sete Estados 
Membros[]. Seguiu-se, em 11.11.2009, o Livro verde sobre a obtenção de 
provas em matéria penal entre Estados Membros e a garantia de admissi-
bilidade dessas provas[], o qual tinha por desiderato consultar os Estados 
Membros e o conjunto das partes interessadas sobre algumas questões 
com relevância na matéria da recolha de provas admissíveis em maté-
ria penal num contexto transfronteiriço. Visava-se uma cooperação mais 
estreita neste domínio, por forma a contribuir para a eficácia das inves-
tigações e ações penais na UE, tencionando a Comissão, à data, adotar 
novas medidas para incentivar esse tipo de cooperação. 
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«As promessas são o modo exclusivamente humano de ordenar o futuro, tornan-
do-o previsível e fiável na medida em que isso é humanamente possível».
HANNAH ARENDT, in Crises of the Republic [1906-1975]

 

. INTRODUÇÃO
Rememorando as palavras do saudoso Professor António de Sousa Franco,  
o Orçamento do Estado é «uma previsão, em regra anual, das despesas a 
realizar pelo Estado e dos processos de as cobrir, incorporando a autoriza-
ção concedida à Administração Financeira para cobrar as receitas e realizar 
despesas e, limitando os poderes financeiros da Administração em cada pe-
ríodo anual» (Finanças Públicas e Direito Financeiro, Vol. 1, 4.ª edição, 

SUMÁRIO: 1. Introdução;  2. As alterações orçamentais no âm-
bito da Lei n.º 91/2001, de 20 de Agosto;  3. As revisões da Lei de 
Enquadramento Orçamental e as regras das alterações orçamentais;  
4. O actual regime das alterações orçamentais;  5. A consequência 
deste regime de alterações orçamentais nos Orçamentos “retificativos” 
6. Conclusões.

As alterações orçamentais no actual 
panorama das Finanças Públicas
Joaquim Miranda Sarmento
PHD in Finance (Tilburg), Professor Auxiliar de Finanças no ISEG

Rui Marques
Mestre em Direito e Economia, pela Faculdade de Direito de Lisboa
Inspector Tributário
Membro do Conselho Económico e Social [2003-2009]
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[] O conceito de despesa, na acepção 
de SOUSA FRANCO (ob. cit), consiste 
no gasto de dinheiro ou no dispêndio 
de bens por parte de entes públicos 
para criarem ou adquirirem bens sus-
ceptíveis de satisfazer necessidades 
públicas. É um conceito de despesa 
pública com um máximo de abran-
gência, considerando, no seu âmbito 
de aplicação, todo e qualquer tipo de 
gasto que mereça dignidade orçamen-
tal. Concomitantemente, o conceito 

de receita pública terá que observar o 
mesmo parâmetro de abrangência da 
despesa. Assim, poder-se-á entender 
a receita pública como o conjunto de 
todos os recursos de que o Estado 
lança mão para afetar às despesas 
públicas (regra geral, aferidas num 
determinado período económico). 
 
[] A Lei de Enquadramento Orça-
mental é uma lei de valor reforçado, 
que lhe é conferido pelo artigo 4.º, 

da presente Lei), prevalecendo sobre 
todas as restantes normas orçamen-
tais, nos termos do artigo 112.º, n.º 3, 
da Constituição da República Por-
tuguesa. A Lei de Enquadramento 
Orçamental é, assim, no quadro da 
jurisprudência do Tribunal Constitu-
cional, uma Lei-norma, sendo que a 
Lei do Orçamento do Estado é uma 
Lei-Medida, sujeita à primeira e que, 
segundo alguns autores, não tem valor 
reforçado face às demais leis. Ademais, 

Coimbra, 1992, p. 54). Ou seja, o Orçamento é um documento de ges-
tão previsional, mas essa gestão previsional tem, contudo, uma diferença 
significativa entre receitas e despesas []. Do lado da receita, o Governo 
apresenta uma estimativa de cobrança dos impostos, taxas e outras recei-
tas (correntes e de capital). Do lado da despesa, o Governo fixa um teto 
máximo da despesa total, mas também um teto máximo de cada rubrica 
da despesa (quer por entidade – classificação orgânica; quer por tipo de 
despesa – classificação económica). 

Por conseguinte, o equilíbrio orçamental traduz-se na necessidade 
de todas as despesas previstas no orçamento terem de ser, efetivamente, 
cobertas por receitas. Assim sendo, a política orçamental respeita à ges-
tão das variáveis orçamentais, sobretudo ao nível dos impostos, despesa 
pública e défices, no sentido de satisfazer os imperativos políticos nacio-
nais, expressos em tais variáveis, e que, por tais motivos, todos os cidadãos 
deverão ter interesse em conhecer e acompanhar.

A Lei de Enquadramento Orçamental (LEO) constitui a pedra angu-
lar do sistema de organização, apresentação, debate, aprovação, execução, 
fiscalização e controlo do Orçamento do Estado. Representando, na 
ordem constitucional, o quadro jurídico fundamental que preside à con-
cretização do princípio do consentimento (receitas e despesas), elemento 
essencial do Estado de Direito Democrático.

A actual LEO resultou aprovada pela Lei n.º  151/2015, de 11 de 
Setembro, e a ela está subordinada a Lei do Orçamento de cada ano[]. 
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JOÃO RICARDO CATARINO adianta, 
inclusive, que uma lei de valor reforçado 
não significa que todas as normas da 
mesma tenham, forçosamente, valor 
reforçado (Finanças Públicas e Direito 
Financeiro, Almedina, Coimbra, 2014). 
No caso da Lei de Enquadramento 
Orçamental, quer este autor, quer 
TIAGO DUARTE (A Lei por detrás 
do Orçamento, Almedina, Coimbra, 
2007), entendem que todas as normas 
têm valor reforçado. Conforme bem 
refere GUILHERME W. d`OLIVEIRA 
MARTINS et al., a necessidade de 
definir com clareza a relação entre a 
Assembleia da República e o Governo, 
no tocante aos poderes orçamentais, 
ditou a exigência das leis de enqua-
dramento orçamental que, na vigência 
da Constituição da República de 1976, 
representam a consagração de um 
sistema normativo que envolve a ini-
ciativa orçamental na Administração 
Central, os poderes de aprovação e de 
autorização, o regime de vigência e das 
alterações, bem como os princípios e os 
modos de concretização das diversas 
formas de responsabilidade financeira 
pública, no âmbito do Orçamento 
do Estado (Lei de Enquadramento 
Orçamental – Anotada e Comentada, 
Almedina, Coimbra, 2009).

Desta forma, o quadro jurídico fun-
damental da política orçamental e da 
gestão financeira, concretizado na LEO, 
resulta da Constituição da República 
Portuguesa e das disposições do Tra-
tado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE) e, com grande rele-
vância em matéria de défice orçamental 
e de dívida pública, do Pacto de Esta-
bilidade e Crescimento (PEC), e, bem 
assim, do Tratado sobre a Estabilidade, 
Coordenação e Governação da União 
Económica e Monetária (“Tratado 
Orçamental”). 
A LEO, que estabelece as disposições 
gerais e comuns de enquadramento 
dos orçamentos e contas de todo o 
Sector Público Administrativo, aplica-
-se ao Orçamento do Estado, bem 
como às correspondentes contas, e tem 
por base os actuais artigos 105.º, 106.º e 
107.º, da Constituição. Conforme refere 
NAZARÉ COSTA CABRAL, a LEO 
sinaliza, com o correr do tempo, a teori-
zação mais recente e o “estado da arte” no 
domínio do “public budgeting” (A “nova” 
Lei de Enquadramento Orçamental: 
Reflexões breves sobre a sua forma, con-
teúdo e efeitos”, Estudos de Homenagem 
ao Prof. Doutor Jorge Miranda, Vol. V, 
Faculdade de Direito de Lisboa, Coim-
bra Editora, Lisboa, 2012).

[] Ob. cit.

[] A que se pode juntar o argumento 
de JOSÉ CASALTA NABAIS (Refle-
xões sobre a constituição económica, 
financeira e fiscal Portuguesa, Revista 
de Legislação e Jurisprudência, Ano 
144, n.º 3989, Coimbra Editora, Nov./
Dez., 2014), em que este autor afirma 
que a ordem jurídica interna, nomea-
damente a ordem constitucional, já 
não constitui a totalidade da ordem 
jurídica em matéria orçamental e fiscal, 
uma vez que as Constituições Fiscais 
(Orçamentais, diríamos nós) estão 
fortemente limitadas pela Constituição 
Económica Europeia. Este processo 
resulta da nossa participação na União 
Europeia e, posteriormente, da ade-
são à União Económica e Monetária, 
reforçada com o Tratado de Lisboa, em 
vigor a partir de 1 de Janeiro de 2009. 
Decorre desta alteração o facto de que 
as normas orçamentais emanadas do 
Direito Europeu, nomeadamente o 
Tratado Orçamental, como veremos 
mais adiante, implicarem a sua intro-
dução, ao nível interno, na Consti-
tuição ou numa lei de valor reforçado 
(tendo Portugal optado pela segunda 
hipótese). 

Não estranhando, pois, que pertença à reserva absoluta da Assembleia 
da República a competência exclusiva para legislar sobre o regime geral 
de elaboração e organização dos orçamentos do Estado, bem como das 
regiões autónomas e das autarquias locais, em face do disposto no artigo 
164.º, alínea r), da Constituição.

Efectivamente, as várias revisões da anterior Lei, bem como a 
reforma empreendida com a actual Lei, vieram concretizar aquilo que 
NAZARÉ COSTA CABRAL[] refere como a necessidade de um novo 
quadro legal[]. Esta autora salienta dois aspectos relevantes: por um lado, 
a Lei de 2001 foi pensada, sobretudo, por juristas, sendo o Orçamento do 
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. O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  
NO DIREITO INTERNACIONAL (DO AMBIENTE):  
UMA NOÇÃO QUESTIONÁVEL
O princípio do desenvolvimento sustentável/sustentado é uma presença 
incontornável em qualquer documento, de hard ou soft law, do actual 
Direito Internacional do Ambiente, uma espécie de convidado indispen-
sável a uma boa festa. As organizações ambientalistas não passam sem 
o envolver no seu discurso e os políticos, em geral, identificam-no como 
um dos pilares de qualquer política ambiental. No plano jurídico, porém,  
a presença não é tão consensual, extremando-se por vezes os sentimen-
tos, de um incondicional amor a um indisfarçável desprezo. E a juris-
prudência – pensamos sobretudo no Tribunal Internacional de Justiça 

SUMÁRIO: 1. O desenvolvimento sustentável no Direito  
Internacional (do Ambiente): uma noção questionável; 2. Desdo-
brando o desenvolvimento sustentável; 2.1. O plano do Direito 
Internacional (do Ambiente); 2.2. O plano do Direito (do Am-
biente) da União Europeia; 2.3. O plano do Direito Constitucional 
comparado; 3. A inoperância da noção de desenvolvimento sus-
tentável e a conveniência de um modelo alternativo; 4. Em jeito 
de conclusão.

A insustentável leveza 
do “princípio do desenvolvimento 
sustentável”
Carla Amado Gomes*

* Professora auxiliar da Faculdade 
de Direito de Lisboa; Investigadora 
do Centro de Investigação de Direito 
Público (CIDP). 

#147 - Maria Inês Mauritti | Rua Eiffel, 15 - 2º, Lisboa



[ 138 ] Revista do Ministério Público 147 : Julho : Setembro 2016

[] Assinale-se, todavia, a Separate 
Opinion do Juiz Weeramantry no 
caso Gabcikovo-Nagymaros project, que 
entende ser o desenvolvimento susten-
tável “more than a mere concept, but 
(as) a principle with normative value 
which is crucial to the determination 
of this case” (p. 85). 

[] O Tribunal arbitral constituído em 
2003 para dirimir o litígio sobre a 

linha férrea ao longo do rio Reno, que 
a Holanda pretendia construir com 
a oposição da Bélgica, que alegava 
impactos ambientais altamente noci-
vos para a biodiversidade local, aderiu 
a esta qualificação (cfr. o §59 da decisão 
Iron Rhine arbitration, de 24 de Maio 
de 2005 – disponível em http://legal.
un.org/riaa/cases/vol_XXVII/35-125.
pdf ). 

[] VIÑUALES, J., “The rise and fall 
of sustainable development”, Review of 
European Community & Internacional 
Environmental Law, 1, 2013, pp. 3 segs.

[] DUPUY, P.-M., “Où en est le Droit 
International de l’Environnement à la 
fin du siècle? ”,  Revue Générale de 
Droit International Public, 4, 1997,  
pp. 873 segs, 889.

– resiste a conferir-lhe relevância maior, reduzindo-o à categoria inócua 
de “conceito” [] (§140 do acórdão Gabcikovo-Nagymaros Project, de 1997; 
§§75-77 e 177 do acórdão Pulp Mills on the river Uruguay, de 2010)[].

Como se sabe, um princípio de Direito Internacional não se gera por 
mera repetição verbal, antes devendo ver reconhecida a sua normativi-
dade através da prática e da jurisprudência. O facto de o desenvolvimento 
sustentável ter, na Declaração final da Conferência Rio + 20 – Our com-
mon future, mais de 300 registos, não contribui para a sua densificação 
– antes a prejudica, em nosso entender. É, de facto, duvidoso que o 
desenvolvimento sustentável consiga configurar um princípio – porque 
lhe falta a normatividade, a vocação de aplicação a um conjunto de situa-
ções baseadas em determinados pressupostos bem estabelecidos; bem 
como a prática, consistente e coerente, das suas premissas. É ainda mais 
questionável que traduza um princípio de Direito do Ambiente – porque 
tanto a sua génese quanto a sua progressão denotam uma tendência de 
prevalência do crescimento económico, filiado num modelo capitalista, 
sobre o objectivo de preservação e promoção da qualidade dos compo-
nentes ambientais (naturais). 

Não deve, portanto, surpreender que um autor como Jorge VIÑUA-
LES tenha, em 2013, dedicado uma reflexão ao “princípio” intitulada “The 
rise and fall of sustainable development”[]. Ou que outro renomado 
jusinternacionalista, Pierre-Marie DUPUY, logo em 1997, o tenha carac-
terizado como “um rasto ziguezagueante”[]. Na verdade e como observa 
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[] CANS, C., “Le développement 
durable en droit interne: apparence du 
droit ou droit des apparences”, Actua-
lité Juridique – Droit Administratif, 15, 
2003, pp. 210 segs, 211.

[] CANS, C., “Le développement 
durable…”, cit., p. 217.

[] CANS, C., “Le développement 
durable…”, cit., p. 210. Ou, na expres-
são de Patricia BIRNIE, Alan BOYLE 
e Catherine RIDGEWELL, “one of the 
main attractions of sustainable develo-
pment as a concept is that both sides 
in any legal argument will be able to 
rely on it”– BIRNIE, P., BOYLE, A., e 
RIDGEWELL, C., International Law 
and the Environment, 3rd ed., Oxford, 
Oxford University Press, p. 116.

CANS, à precisão do sentido e alcance da noção de desenvolvimento 
sustentável não ajuda a anteposição do termo desenvolvimento antes do 
termo sustentável[]: é que a economia alimenta-se da efemeridade dos 
produtos, da contínua demanda do consumidor por novidades, o que 
transforma a durabilidade num valor a combater[]. Segundo a mesma 
autora, a multiplicação de aparições do conceito não corresponde à afi-
nação do seu conteúdo jurídico. “O desenvolvimento durável – ressalta 
– seria uma espécie de «projecto político global» fundado numa vontade 
(mais ou menos sincera) de integrar factores não económicos no Direito 
Económico”[].

Em que se consubstancia, afinal, tal fórmula? Fará sentido o protago-
nismo que alcançou e serão autênticos os propósitos que aparenta? Nas 
linhas que se seguem, cumpre tentar apurar se o desenvolvimento susten-
tável, seja conceito ou princípio, tem alguma utilidade para o Direito Inter-
nacional do Ambiente, ou se é apenas um estribilho político imprestável. 
Para tanto, empreenderemos um rápido percurso de reconhecimento dos 
vários planos em que o desenvolvimento sustentável tem feito as suas 
aparições (2.) : o Direito Internacional (2.1.); o Direito da União Euro-
peia (2.2.); e os Direitos (constitucionais) nacionais (2.3.). Depois de 
verificarmos a inconsistência da fórmula, passaremos a sugerir, na senda 
de VIÑUALES, uma abordagem alternativa (3.). No final, teceremos 
breves considerações conclusivas (4.).
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SUMÁRIO: 1. A decisão em causa e a questão a decidir;  
2.  O entendimento do Ministério Público sobre a norma e as 
consequências para a decisão;  3. Conclusões.

(Ministério Público – Alegações de recurso – Menor – Criança 
–  Mendicidade – Reiteração – Artigo 296º do Código Penal – 
Bem jurídico)

O crime de utilização de menor  
na mendicidade (artigo 296º  
do Código Penal)
Alegações de recurso do Ministério Público  
no processo n.º 340/08.0PAPBL[]

Júlio Barbosa e Silva
(Procurador-adjunto)

[]  O recurso que aqui se apresenta 
foi interposto na sequência da absol-
vição do arguido, baseada unicamente 
no argumento de que não se tratava de 
uma conduta reiterada, considerando-
-se, na decisão judicial, que o crime 
apenas se consumaria com a prática de 
mais do que uma conduta, sendo que 
na realidade não foi verificada, para além 
da conduta que originou os autos, outra 
que tenha sido alvo de avaliação em sede 
de investigação, acusação e julgamento.
Para além da argumentação utilizada 
pelo MP, poderia ainda fazer-se a liga-
ção da conduta mendicidade ao artigo 
160º do CP (tráfico de pessoas), sendo 
que neste crime não se refere utilização 
ou exploração, parecendo que o próprio 
conceito de mendicidade já abrange 
algum ou qualquer tipo de exploração.
Por fim, e analisando aquele que foi, em 
concreto, o objectivo legal que presidiu 

à alteração do crime de exploração de 
menor na mendicidade para utilização 
de menor na mendicidade – cfr. Pro-
posta de lei n.º 98/X, ponto 11, acessí-
vel através do sítio http://www.dgpj.
mj.pt/sections/politica-legislativa/
anexos/legislacaoavulsa/revisaodo-
codigopenal/downloadFile/attache-
dFile_f0/Proposta_de_Lei_98-X   
- “O crime de exploração de menores 
na mendicidade passa a abarcar a hipó-

tese de a vítima ser utilizada na compa-
nhia do agente. Assim, será punível pela 
prática do crime não só quem mande 
uma criança pedir esmola mas também 
quem se faça acompanhar por ela para 
obter esmola.”
O recurso foi provido por decisão 
do Tribunal da Relação de Coimbra 
de 6 de Julho de 2016 (Processo n.º 
340/08.0PAPBL.C1, acessível através 
do sítio www.dgsi.pt) 
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Processo n.º 340/08.0PAPBL

   

Motivação de Recurso e conclusões apresentadas 
pelo Ministério Público (artigo 401º, n.º 1, alínea a) 
do Código de Processo Penal)

EXMOS. SENHORES
JUÍZES DESEMBARGADORES DO 
TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE COIMBRA

. A DECISÃO EM CAUSA E A QUESTÃO A DECIDIR
No âmbito dos presentes autos foi, uma vez realizado o julgamento, ab-
solvido o arguido da prática do crime de utilização de menor na mendici-
dade, p. e p. pelo artigo 296º do CP.

Alcançando-se da decisão absolutória, que essa conclusão se deveu 
exclusivamente à interpretação feita de que o ilícito típico em causa 
implica necessariamente uma reiteração de condutas, estando provados 
todos os factos de que dependeria a condenação.

Assim, uma vez que a acusação apenas referia uma situação, não 
estariam reunidos os pressupostos para uma condenação, optando o Tri-
bunal pela absolvição.

Ora, o Ministério Público entende que o Tribunal não fez uma cor-
recta interpretação do tipo, resumindo-se então a questão sobre a qual 
incide a nossa discordância em saber se o crime previsto no artigo 296º 
do Código Penal implica uma reiteração de condutas, como exige o 
Tribunal, ou não, como entende o MP, por parte do agente.
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. O ENTENDIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO  
SOBRE A NORMA E AS CONSEQUÊNCIAS  
PARA A DECISÃO
Para que nos situemos, inicialmente de forma neutra, sobre o crime em 
questão, refere o artigo 296º do Código Penal que “Quem utilizar menor 
ou pessoa psiquicamente incapaz na mendicidade é punido com pena de 
prisão até três anos.”.

Conforme se alcança da decisão absolutória, o Tribunal apoia-se no 
entendimento do Prof. Taipa de Carvalho sobre o tipo, entendendo o 
mesmo, em síntese, que “implicando a mendicidade uma habitualidade, a 
consumação só se afirma quando tiver decorrido uma reiteração do acto 
de mendigar, ao longo de, pelo menos, vários dias ou semanas. Não se 
verificando esta reiteração no decurso de um tempo relativamente longo, 
poderá existir tentativa”[], a qual não é punível por o limite não ser superior 
a três anos.

Porém, e felizmente, esta não é a única interpretação possível sobre 
o sentido e alcance da norma, entendendo o Prof. Paulo Pinto de Albu-
querque que “A mendicidade é o acto ou o conjunto de actos pelo qual 
uma pessoa solicita a outra ou outras bens económicos com vista a prover 
ao sustento do pedinte, fazendo apelo a sentimentos de caridade. Não 
é necessário um período de duração mínimo de actividade, bastando a 
colocação do menor ou incapaz a pedir (contra, TAIPA DE CARVA-
LHO, anotação 12ª ao artigo 296º, in CCCP, 1999).” []

Não foi possível, apesar das pesquisas efectuadas, encontrar juris-
prudência criminal sobre o assunto (havendo decisões que fazem apelo 
ao acto de mendigar por crianças pelos pais, no âmbito de promoção e 
protecção). 

[] Cfr. “Comentário Conimbricense 
do Código Penal, Parte Especial, Tomo 
II, artigos 202º a 307º”, Coimbra Edi-
tora, 1999, página 1133, nota 12.

[]  Cfr. “Comentário do Código Penal 
à luz da Constituição da República e 
da Convenção Europeia dos Direitos 
do Homem”, Universidade Católica 
Editora, 2008, página 833, nota 6.
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I. ACÓRDÃO N.º / DO TRIBUNAL  
CONSTITUCIONAL, PROCESSO N.º /,  
.ª SECÇÃO, DE  DE JUNHO
(DR, 2.ª série, n.º 131, 11 de Julho de 2016)

(...) . DO MÉRITO DO RECURSO
O Recorrente invoca que a interpretação dos artigos 48.º, 53.º, n.º 2, 
alínea d), e 401.º, n.ºs 1, alínea a), e 2, todos do Código de Processo Penal, 
segundo a qual, por falta de interesse em agir, o Ministério Público não 
tem legitimidade para recorrer de decisão absolutória, quando nas alega-
ções orais produzidas na audiência de julgamento se haja pronunciado no 
sentido da absolvição, viola o artigo 219.º, n.º 1, da Constituição.

SUMÁRIO: I. Acórdão n.º 361/2016 do Tribunal Constitucio-
nal; II. Anotação: 1. O fundamento do poder funcional de recurso 
do Ministério Público; 2. A legitimidade para recorrer do Minis-
tério Público; 3. Legalidade, objectividade e lealdade processual; 
4. Apreciação crítica do critério de decisão do Acórdão do TC  
n.º 361/2016. 

(Ministério Público – Processo Penal – Poder de recurso – Legi-
timidade para recorrer)

O fundamento constitucional do poder 
funcional de recurso e a legitimidade  
para recorrer do Ministério Público  
em Processo Penal 
– A propósito do Acórdão n.º 361/2016  
do Tribunal Constitucional

Helena Morão
Professora da Faculdade de Direito 
da Universidade de Lisboa
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Esta interpretação foi sustentada pelo acórdão recorrido, apoiando-
-se no Acórdão de Uniformização de Jurisprudência do Supremo Tribu-
nal de Justiça n.º 2/2011, de 16 de dezembro de 2010, o qual, ao abrigo do 
disposto no artigo 446.º, n.º 3, do Código de Processo Penal, procedeu 
ao reexame da jurisprudência constante do Acórdão de fixação de juris-
prudência n.º 5/94, de 27 de outubro de 1994, decidindo que “em face das 
disposições conjugadas dos artigos 48.º a 53.º e 401.º do Código de Processo 
Penal, o Ministério Público não tem interesse em agir para recorrer de deci-
sões concordantes com a sua posição anteriormente assumida no processo”.

Esse Acórdão n.º 5/94 do Supremo Tribunal de Justiça havia fixado 
jurisprudência com sentido oposto, afirmando que “em face das disposições 
conjugadas dos artigos 48.º a 52.º e 401.º, n.º 1, alínea a), do Código de Pro-
cesso Penal e atentas a origem, a natureza e a estrutura, bem como o enqua-
dramento constitucional e legal do Ministério Público, tem este legitimidade e 
interesse para recorrer de quaisquer decisões mesmo que lhe sejam favoráveis 
e assim concordantes com a sua posição anteriormente assumida no processo”.

Este último aresto foi objeto de crítica por parte de Figueiredo Dias 
(em anotação ao referido Acórdão uniformizador, na R.L.J., Ano 128.º, 
pág. 344 e seg.) que recordou que “aliado ao dever de legalidade e de objeti-
vidade que o Ministério Público tem em cada instante de assumir no processo 
penal, deriva para ele um estrito dever de lealdade, de fair play do seu com-
portamento processual”, defendendo que “sempre que o Ministério Público 
tenha tomado em um processo penal uma posição jurídica que determina, 
direta ou indiretamente, a inculpabilidade do arguido e essa sua posição venha 
a merecer a concordância plena do tribunal, o caso configura em toda a linha, 
para efeito de recurso, uma constelação paradigmática e particularmente 
impressiva da falta de interesse em agir.”

E foi nesta posição crítica de Figueiredo Dias que se apoiou o Acór-
dão de Uniformização n.º 2/2011 para, procedendo ao reexame do ante-
rior Acórdão de Uniformização n.º 5/94, alterar a orientação aí definida.

Entretanto o Tribunal Constitucional no Acórdão n.º 291/02 (acessível 
em www.tribunalconstitucional.pt) havia sustentado a constitucionalidade 
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da interpretação definida pelo Acórdão Uniformizador n.º 5/94, num 
outro processo em que essa interpretação foi aplicada, tendo julgado não 
inconstitucional a norma do artigo 401.º, n.º 1, alínea a), do Código de Processo 
Penal, interpretada em termos de o Ministério Público ter legitimidade para 
recorrer de decisões concordantes com posição anteriormente assumida no pro-
cesso, após confronto desta norma com o disposto no artigo 219.º, n.º 1, da 
Constituição, e o princípio da igualdade de armas em processo penal. 

Contudo, este acórdão não deixou de salvaguardar que “a questão a 
resolver no presente recurso, não é a de saber se, no plano do direito ordiná-
rio e sem ofensa da Constituição, se pode defender que o Ministério Público 
carece de legitimidade para recorrer de decisões que acolhem as suas promo-
ções ou pareceres, mas a de apurar se solução contrária ofende a Constituição. 
Por outras palavras, não se trata de saber se a Constituição dá abertura à 
tese da ilegitimidade do Ministério Público, mas se a Constituição a impõe, 
em termos tais que a solução oposta seria inconstitucional”. Dizendo, mais à 
frente, que essa outra questão “se deixa em aberto”.

Ora, neste recurso, é precisamente a questão da constitucionalidade 
da ilegitimidade do Ministério Público recorrer de uma decisão de absol-
vição do arguido que acolheu a sua opinião nesse sentido, expressa em 
alegações orais na audiência de julgamento, que está em jogo.

Como fez notar o anterior Acórdão n.º 291/02, a questão de cons-
titucionalidade por ele julgada teve um objeto distinto, pelo que, con-
trariamente ao alegado pelo Recorrente, o julgamento aí proferido não 
constitui um precedente a tomar em consideração no julgamento a pro-
ferir neste recurso.

É hoje pacífico o entendimento segundo o qual o Ministério Público 
intervém no processo penal como um órgão de administração da justiça, 
cuja função é a de colaborar com o tribunal na descoberta da verdade e na 
realização do direito, obedecendo a sua ação no processo penal a critérios 
de estrita legalidade e objetividade. Como se diz no artigo 219.º, n.º 1, da 
Constituição, ao Ministério Público compete exercer a ação penal orien-
tada pelo princípio da legalidade.
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I. GENERALIDADES 
Legislação mais relevante:
�Ð� Lei n.º 25/2006, de 30 de Junho [aprovou o regime sancionatório apli-

cável às infrações ocorridas em matéria de infraestruturas rodoviárias 
onde seja devido o pagamento de taxas de portagem] – alterada pela 
Lei n.º 67-A/2007, de 31/12, pelo Decreto-Lei n.º 113/2009, de 18/05, 
pelas Leis nºs 46/2010, de 07/09, 55-A/2010, de 31/12, n.º 1/2011, de 
30/11 (Lei Orgânica), 64-B/2011, de 30/12 e 66-B/2012, de 31/12, e pela 
Lei n.º 51/2015, de 08/06 [aprovou um regime excecional de regulari-
zação de dívidas resultantes do não pagamento de taxas de portagem e 
coimas associadas, por utilização de infraestrutura rodoviária, e proce-
deu à oitava alteração à Lei n.º 25/2006, de 30 de junho];

SUMÁRIO: I. Generalidades; II. Taxas de portagem; III. Infra-
ções resultantes do seu não pagamento ou do seu pagamento vi-
ciado e respetiva sanção; IV. Representação da concessionária e 
das subconcessionárias; V. (I)legitimidade do Ministério Público 
para a reclamação quer das taxas de portagem quer das coimas; 
VI. Conclusões.

Taxas de portagem: infração, sanção  
e intervenção do Ministério Público  
nos processos executivos,  
de revitalização e de insolvência
João Fernando Ferreira Pinto
Procurador-Geral-Adjunto* 

* Texto concluído em 17 de junho 
de 2016. Presentemente o A. é  Juiz 
Conselheiro do Supremo Tribunal de 
Justiça.
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�Ð� Portarias nºs 762/93, de 27/08, 218/2000, de 13/04 e 314-B/2010, 
de 14/07, esta alterada pelas Portarias nºs 1033-C/2010, de 06/10, 
1296-A/2010, de 20/12, 135-A/2011, de 04/04, pela Portaria n.º 
343/2012, de 26/10, que também a republica, e, ainda, as Portarias 
nºs 342/2012, de 26/10 [definiu o novo regime de redução das taxas 
de portagem a cobrar em lanços e sublanços de várias autoestradas e 
fixou o montante das taxas de portagem a cobrar nos mesmos lanços 
e sublanços] e 190/2013, de 23/05 [estabeleceu os termos e condições 
do regime aplicável ao pagamento das taxas de portagem em toda a 
rede nacional de autoestradas pelos clientes das empresas de aluguer 
de veículos sem condutor].

�Ð� Decreto-Lei n.º 133/2013, de 03/10, que estabelece os princípios e 
regras aplicáveis ao sector público empresarial, incluindo as bases 
gerais do estatuto das empresas públicas, alterado pelo artigo 20º da 
Lei n.º 75-A/2014, de 30/09;

�Ð� Decreto-Lei n.º 374/2007, de 07/11, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
110/2009, de 18/05, que transformou a “EP – Estradas de Portugal, 
E.P.E”, criada pelo Decreto-Lei n.º 239/2004, de 21/12, em sociedade 
anónima de capitais públicos com a denominação de “EP – Estradas 
de Portugal, SA”;

�Ð� Decreto-Lei n.º 242/2006, de 28 de Dezembro, que aprova as bases 
da concessão da conceção, projeto, construção, aumento do núme-
ro de vias, financiamento, manutenção e exploração dos lanços de 
autoestrada e conjuntos viários associados, designada por Grande 
Lisboa, alterado pelo Decreto-Lei n.º 44-F/2010, de 05/05, o qual 
procedeu, igualmente à republicação das bases da concessão;

�Ð� Decreto-Lei n.º 67-A/2010, de 14 de Junho [sujeitou, a partir de 01 
de julho de 2010, ao regime de cobrança de taxas de portagem aos 
utilizadores dos lanços e dos sublanços identificados no seu anexo 
I - Concessões da “Costa de Prata”, do “Norte Litoral” e do “Grande 
Porto” e estabeleceu no anexo II os lanços e os sublanços sujeitos 
a isenções de pagamento] e Decreto-Lei n.º 111/2011, de 28 de No-
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vembro [sujeitou, a partir de 08 de dezembro de 2011, ao regime de 
cobrança de taxas de portagem aos utilizadores de alguns lanços e 
sublanços das concessões “SCUT do Algarve”, “SCUT da Beira In-
terior”, “SCUT do Interior norte” e “SCUT da Beira Litoral/Beira 
Alta”]. 

�Ð� Decreto-Lei n.º 248-A/99, de 6 de Julho, que aprova as bases da con-
cessão da conceção, projeto, construção, financiamento, exploração e 
conservação de lanços de autoestrada e conjuntos viários associados 
na zona norte de Portugal alterado pelo Decreto-Lei n.º 127/2003, 
de 24 de Junho, pelo Decreto-Lei n.º 42/2004, de 2 de Março, pelo 
Decreto-Lei n.º 39/2005, de 17 de Fevereiro, pelo Decreto-Lei n.º 
147/2009, de 24 de Junho, e, ainda, pelo Decreto-Lei n.º 44-E/2010, 
de 05/05, que também lhe fez alguns aditamentos e que republicou 
as bases da Concessão;

�Ð� Decreto-Lei n.º 91/2015, de29/05, que incorporou por fusão a “EP, 
SA” na “REFER, E. P. E.”, transformando esta em sociedade anónima 
denominada “Infraestruturas de Portugal, SA (IP, SA) ”, que apro-
vou os seus estatutos e que revogou o Decreto-Lei n.º 374/2007, de 
07/11;

�Ð� Decreto-Lei n.º 380/2007, de 13/11, que aprovou as bases da con-
cessão do financiamento, conceção, projeto, construção, conservação, 
exploração, requalificação e alargamento da rede rodoviária nacional, 
alterado e republicado pelo Decreto-lei n.º 110/2009, de 18/05;

�Ð� Lei n.º 34/2015 de 27/04, que aprova o novo Estatuto das Estradas 
de Rede Rodoviária Nacional.

Jurisprudência (alguma) sobre esta matéria:
�Ð� Acórdão do STA de 2013.02.27 - processo n.º 01242/12;
�Ð� Acórdão do STA de 2013.04.17 - processo n.º 01297/12;
�Ð� Acórdão do STA de 2013.04.10 - processo n.º 01220/12;
�Ð� Acórdão do STA de 2013.04.03 - processo n.º 01262/12:
�Ð� Acórdão do STA de 2013.06.18 - processo n.º 01380/12;
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. INTRODUÇÃO 
Mantendo as problemáticas referentes ao concurso de crimes manifesta 
atualidade, não sendo raros os casos em que por decorrência de abordagens 
teóricas nem sempre coincidentes se afirmam soluções diversas, pretende-
-se abordar, com o objetivo de se participar na procura de respostas, em 
particular as questões emergentes da conjugação dos regimes do cúmulo 
jurídico de penas (CJP) e da pena relativamente indeterminada (PRI).

Para tanto, necessário se torna lembrar, ainda que de forma super-
ficial, alguns princípios gerais do concurso de crimes, para de seguida se 
procurar conjugar ambos os regimes, em particular quanto à sua adequa-
ção prática, quer no momento da aplicação das penas quer, ainda, da sua 
execução.

SUMÁRIO: 1. Introdução ao tema;  2. Concurso de crimes e pena 
relativamente indeterminada (PRI): natureza e regime da PRI; 
concurso de crimes com inclusão de PRI; 3. Análise crítica de 
algumas soluções em confronto;  4. Tomada de posição e sua re-
levância ao nível da execução. Teoria do vicariato; 5. Conclusões.

Concurso de crimes, pena única  
e pena relativamente indeterminada
Nélson Fernandes
Juiz Desembargador
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[] Também aqui, à semelhança do 
que ocorre com um qualquer tipo legal 
de crime específico, em que o legislador 
prescreve a moldura abstrata da pena, 
se estabelece legalmente uma moldura 

abstrata do concurso, a obter de acordo 
com os critérios definidos no artigo 
77º, nº 2, do Código Penal: “a pena 
aplicável tem como limite máximo a 
soma das penas concretamente aplica-

das aos vários crimes (...) e como limite 
mínimo a mais elevada das penas con-
cretamente aplicadas aos vários crimes”.

Cumprindo o primeiro objetivo, havendo que partir-se do critério 
estabelecido por lei para a punição do concurso de crimes no artigo 77.º 
do Código Penal, deparamo-nos no seu n.º 1 com o núcleo regulador da 
atividade jurisdicional, dirigida ao juiz no momento em que se depara com 
a prática, pelo mesmo agente, de vários crimes, atividade aquela obrigato-
riamente dirigida a factos concretos e não a abstrações, bem como a uma 
personalidade concreta (de um agente determinado). Ou seja, tal como se 
impõe no artigo 71.º para a determinação da medida da pena – em que se 
exige uma atividade concretizada na procura do ponto que chamarei de 
equilíbrio ponderado entre a culpa do agente e as exigências de prevenção 
e que permitirá definir, dentro da moldura abstrata[1], o quantum da pena 
concreta –, também na operação de procura da pena única ajustada para 
o concurso de crimes o juiz tem o mesmo dever funcional de definição 
concretizada em factos concretos e numa dada personalidade – na medida 
da pena serão considerados, em conjunto, os factos e a personalidade do agente.

No entanto, porque estamos perante vários factos, há que formular um 
juízo único que esses abarque, por direta referência à personalidade concreta 
do agente, encontrando depois, entre o máximo e o mínimo da moldura 
obtida e cujos critérios são também dados por lei (afinal, à semelhança do que 
ocorre com a moldura abstrata da pena com que o julgador se depara para 
cada um dos crimes, em que lhe é dado também um máximo e um mínimo), 
a medida concreta da pena única, através de uma operação de determinação 
que tenha em conta todos os factos, a culpa e as exigências de prevenção.

Deste modo, também aqui se estabelece um critério de determinação 
da pena conjunta que, apesar de não ser totalmente coincidente com o 
critério de determinação das penas parcelares – já que há que respeitar, 
ainda, as regras específicas estabelecidas no artigo 77.º –, radica afinal 
no mesmo primado essencial, de tal forma que o cúmulo jurídico de 
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[] A esse propósito, Figueiredo Dias 
– Direito Penal Português, Ed. Notí-
cias, Lisboa, 1993, p. 291 - refere que 
na «avaliação da personalidade – uni-
tária – do agente relevará, sobretudo, 
a questão de saber se o conjunto dos 
factos é reconduzível a uma tendên-
cia (ou eventualmente mesmo a uma 
«carreira») criminosa, ou tão só a uma 
pluriocasionalidade que não radica na 
personalidade: só no primeiro caso, já 
não no segundo, será cabido atribuir à 
pluralidade de crimes um efeito agra-
vante dentro da moldura penal con-
junta. De grande relevo será também 
a análise do efeito previsível da pena 
sobre o comportamento do agente 
(exigências de prevenção especial de 
socialização)». 

[] A respeito da fundamentação do 
cúmulo jurídico escreveu Germano 
Marques da Silva – Direito Penal Por-
tuguês, Verbo, Lisboa, 1999, II, p. 165 , 
que «a pena não tem uma função exclu-
siva ou predominantemente retributiva, 
de compensação do mal do crime com 
o mal da pena, mas essencialmente uma 
função de prevenção de futuros crimes. 
Espera-se que o cumprimento da pena 
sirva de advertência ao arguido para o 
respeito da lei, o eduque para o respeito 
da legalidade. Por isso que ou se acre-
dita que a pena tem efetivamente essa 
função educativa e se tem necessaria-
mente de atribuir alguma relevância 
à pena cumprida ou não se acredita e 
então a pena reveste natureza pura-
mente retributiva». Desta forma, acres-

centa o mesmo Professor, «se, tendo o 
agente praticado vários crimes antes da 
condenação por qualquer deles, devesse 
cumprir cumulativamente todas as 
penas correspondentes a qualquer dos 
crimes, isso significaria que a lei não 
considerava o efeito reintegrador da 
pena, pois não atribuía qualquer efeito 
ao cumprimento da primeira das penas 
executadas. Pelo contrário, se se aceita 
que a execução da pena tem efetiva-
mente efeito preventivo, reintegrador 
do delinquente na sociedade em ordem 
em educá-lo para respeitar a lei, não 
se justificaria que não fosse atribuída 
qualquer relevância à execução de uma 
das penas e fosse necessário executá-las 
todas para realizar a sua função de pre-
venção especial».

penas não se resume a uma pura operação aritmética de adição das várias 
penas parcelares, nem se destina, tão só, a quantificar a pena conjunta a 
partir dessas mesmas penas. Diversamente, tratando-se de uma avaliação 
unitária da personalidade do agente, essa deverá evidenciar se o conjunto 
dos factos demonstra uma tendência criminosa, pois que só nesse caso, 
e já não se apenas estiver em causa uma mera pluriocasionalidade não 
radicada na personalidade, se justificará atribuir à pluralidade de crimes 
um efeito agravante dentro da moldura penal conjunta, onde não deverá 
esquecer-se, também, o próprio efeito de ressocialização previsível da 
pena sobre o comportamento do agente[], por não ser hoje aceitável 
que essa tenha uma qualquer função predominantemente retributiva[].

. CONCURSO DE CRIMES E PENA  
RELATIVAMENTE INDETERMINADA
Para que possamos definir mais facilmente os contornos da questão, im-
porta relembrar, ainda que de forma mais uma vez breve, o historial jurídico 
deste tipo de pena.
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[*] O autor optou por escrever o artigo de 
acordo com o acordo ortográfico de 1990.

[] Instrumento legal fundamental na 
obtenção e transferência dos meios de 
prova na UE, tema central no exercício 
das minhas funções como juiz e perito 
nacional destacado no gabinete nacional 
junto da Eurojust, e que já foi abordado 
pelo autor do artigo no Curso de For-
mação Avançada do Centro de Estudos 
Sociais da Universidade de Coimbra, 
“O ESPAÇO DE JUSTIÇA EURO-
PEU EM MATÉRIA PENAL”, o qual 
decorreu em Lisboa em 30 e 31.01.2015, 
em concreto a conferência “O Controlo 
judiciário independente das iniciativas e 
diligências da Procuradoria Europeia/

Decisão Europeia de Investigação”; ainda 
no primeiro encontro de peritos sobre a 
DEI, organizado pela Direção Geral de 
Justiça e Consumidores da Comissão 
Europeia, o qual decorreu em Bruxelas, 
25.01.2016, e que será o tema central do 
Marketing Seminar do Gabinete Nacio-
nal da Eurojust, em 03.11.2017, numa 
organização conjunta com o Centro de 
Investigação de Direito Penal e Ciên-
cias Criminais da Universidade Clás-
sica de Lisboa. 

[] 1 Cfr. a nossa conferência “O Con-
trolo judiciário independente das ini-
ciativas e diligências da Procuradoria 
Europeia/Decisão Europeia de Investi-
gação” integrada no Curso de Forma-

ção Avançada do Centro de Estudos 
Sociais da Universidade de Coimbra, 
sob o tema “O espaço de justiça europeu 
em matéria penal”, o qual decorreu em 
Lisboa em 30 e 31.01.2015.

[] O processo inicia-se com a inicia-
tiva dos Estados Membros (Reino da 
Bélgica, República da Bulgária, Repú-
blica da Estónia, Reino de Espanha, 
República da Áustria, República da 
Eslovénia e do Reino da Suécia) tendo 
em vista a adoção de uma diretiva do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
relativa à decisão Europeia de investi-
gação em matéria penal, cujos atos pre-
paratórios foram publicados no JOUE 
C 165/22 de 24.06.2010.

I. INTRODUÇÃO
Em 3 de abril de 2014 a Diretiva 2014/41/UE referente à Decisão Euro-
peia de Investigação em matéria penal (doravante DEI)[] foi aprovada após 
um longo processo de negociação[]. O seu principal objetivo é facilitar e 

SUMÁRIO: I. Introdução; II. Enquadramento histórico; III. 
Análise da Diretiva; III.a) Dos considerandos; III.b) Do articu-
lado; III.c) Âmbito de aplicação; III.d) Sujeitos (autoridade de 
emissão; autoridade de execução, o acusado/suspeito); IV. Con-
dições e conteúdo da DEI; IV.a) conteúdo da DEI; IV.b) Propor-
cionalidade, necessidade e legalidade como requisitos para a emis-
são de uma DEI; V. Reconhecimento e execução da DEI; V.a) Os 
motivos para substituição e ou recusa da DEI; V.b) Lei aplicável 
na execução da DEI; V.c) Vias de recurso; VI. Avaliação da DEI: 
Progressos e assuntos pendentes; VII. A transposição da Diretiva 
para o ordenamento jurídico português; VIII. Conclusões.

Decisão Europeia de Investigação  
em matéria penal[*,]

Luís de Lemos Triunfante
Juiz de Direito
Mestre em Direito
Perito Nacional Destacado no Gabinete Português junto da Eurojust
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[] http://eur-lex.europa.eu/legal 
-content/PT/TXT/?uri=uriserv 
:l16002

[] DQ 2008/978/JAI do Conselho, 
de 18 de Dezembro de 2008, relativa a 
um mandado europeu de obtenção de 
provas destinado à obtenção de objetos, 
documentos e dados para utilização no 
âmbito de processos penais ( JOUE L 
350 de 30.12.2008, p. 72). Quanto ao 

estado de implementação da DQ, com 
atualização dos dados a 08.02.2016, ver 
http://www.ejn-crimjust.europa.eu/
ejn/EJN_Library_StatusOfImpBy-
Cat.aspx?CategoryId=40. Embora 
Portugal surja com o sinal positivo de 
transposição, não é conhecida ainda 
a lei interna. Face à sua ineficácia, este 
instrumento foi recentemente alvo de 
revogação, juntamente com outros 
instrumentos de cooperação judiciária 

em matéria penal, por ser considerado 
obsoleto, ainda que com norma tran-
sitória, pois os mandados europeus 
de obtenção de provas executados por 
força da DQ 2008/978/JAI continuam 
a ser regidos por essa decisão-quadro 
até que os correspondentes processos 
penais estejam concluídos mediante 
decisão transitada em julgado. Nesta 
matéria o considerando 11 do Regu-
lamento é muito claro quando refere: 

acelerar a obtenção e transferência dos meios de prova entre os Estados 
Membros da UE e harmonizar os procedimentos processuais existentes 
nos mesmos Estados.

II. ENQUADRAMENTO HISTÓRICO
O Conselho Europeu de Tampere de 1999 constitui o “starting point” nes-
ta matéria, em concreto a 36.ª conclusão que resultou desse Conselho. A 
partir desse momento, a Comissão e o Conselho têm trabalhado e nego-
ciado intensamente – por via de iniciativas legislativas ou cooperações 
reforçadas. 

Em 2001, surge o programa de medidas destinadas a aplicar o prin-
cípio do reconhecimento mútuo das decisões em matéria penal, no qual 
a recolha e obtenção de elementos de prova assumem particular desta-
que. Nesta matéria surgiu o Programa de Haia, aprovado pelo Conse-
lho Europeu de 4 e 5 de novembro de 2004, no qual se destacavam os 
seguintes instrumentos: mandado de detenção europeu; reconhecimento 
mútuo de sanções pecuniárias, ordem europeia de execução (transfe-
rência de pessoas condenadas); reconhecimento mútuo de medidas não 
detentivas e reconhecimento e supervisão de sanções alternativas à pena 
de prisão e suspensão da condenação (probation), isto é, de penas sus-
pensas e regime de prova[]. Nesse pacote, surge a Decisão-Quadro sobre 
o mandado europeu de obtenção de provas, sendo que o seu âmbito de 
aplicação limitado já permitia prever a sua escassa aplicação prática[].
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A Decisão-Quadro 2008/978/JAI do 
Conselho (2), relativa ao mandado euro-
peu de obtenção de provas (MEOP), foi 
substituída pela Diretiva 2014/41/UE 
do Parlamento Europeu e do Conselho 
(3) relativa à decisão europeia de investi-
gação (DEI), dado que o âmbito de apli-
cação do MEOP era demasiadamente 
limitado. Uma vez que a DEI se aplica 
entre 26 Estados-Membros e o MEOP 

só continuaria aplicável entre os dois 
Estados-Membros que não participam na 
DEI, o MEOP perdeu, portanto, a sua 
utilidade como instrumento de cooperação 
em matéria penal e deverá ser revogado 
(vd. art.º 1.º e 2.º do Regulamento 
(UE) 2016/95 do PARLAMENTO 
EUROPEU e do CONSELHO de 
20 de janeiro de 2016 que revoga certos 
atos no domínio da cooperação policial 

e da cooperação judiciária em matéria 
penal, JOUE, L 26/9 de 02.202.2016)

[] Ver nota de rodapé n.º 2

[] Vd. COM (2009) 624 final, ver-
são portuguesa disponível em: http://
eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/
TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC
0624&from=PT

No Programa de Estocolmo, aprovado pelo Conselho Europeu de 10 
e 11 de dezembro de 2009, resultava que: i) os trabalhos para a criação de 
um sistema global de obtenção de elementos de prova nos processos penais 
de dimensão transfronteiriça, com base no princípio do reconhecimento 
mútuo, deveriam ser prosseguidos, pois os instrumentos existentes neste 
domínio constituíam um regime fragmentário e, ii) era necessária uma nova 
abordagem baseada no princípio do reconhecimento mútuo mas tendo em 
conta a flexibilidade do sistema tradicional de auxílio judiciário mútuo. Por 
conseguinte, o Conselho apelou à criação de um sistema global, destinado 
a substituir todos os instrumentos existentes neste domínio, incluindo a 
Decisão-Quadro 2008/978/JAI, que abrangesse tanto quanto possível 
todos os tipos de elementos de prova, que contivesse prazos de execução e 
que limitasse, tanto quanto possível, os motivos de recusa.

Em abril de 2010, surge a cooperação reforçada de sete Estados 
Membros[]. Seguiu-se, em 11.11.2009, o Livro verde sobre a obtenção de 
provas em matéria penal entre Estados Membros e a garantia de admissi-
bilidade dessas provas[], o qual tinha por desiderato consultar os Estados 
Membros e o conjunto das partes interessadas sobre algumas questões 
com relevância na matéria da recolha de provas admissíveis em maté-
ria penal num contexto transfronteiriço. Visava-se uma cooperação mais 
estreita neste domínio, por forma a contribuir para a eficácia das inves-
tigações e ações penais na UE, tencionando a Comissão, à data, adotar 
novas medidas para incentivar esse tipo de cooperação. 
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«As promessas são o modo exclusivamente humano de ordenar o futuro, tornan-
do-o previsível e fiável na medida em que isso é humanamente possível».
HANNAH ARENDT, in Crises of the Republic [1906-1975]

 

. INTRODUÇÃO
Rememorando as palavras do saudoso Professor António de Sousa Franco,  
o Orçamento do Estado é «uma previsão, em regra anual, das despesas a 
realizar pelo Estado e dos processos de as cobrir, incorporando a autoriza-
ção concedida à Administração Financeira para cobrar as receitas e realizar 
despesas e, limitando os poderes financeiros da Administração em cada pe-
ríodo anual» (Finanças Públicas e Direito Financeiro, Vol. 1, 4.ª edição, 

SUMÁRIO: 1. Introdução;  2. As alterações orçamentais no âm-
bito da Lei n.º 91/2001, de 20 de Agosto;  3. As revisões da Lei de 
Enquadramento Orçamental e as regras das alterações orçamentais;  
4. O actual regime das alterações orçamentais;  5. A consequência 
deste regime de alterações orçamentais nos Orçamentos “retificativos” 
6. Conclusões.

As alterações orçamentais no actual 
panorama das Finanças Públicas
Joaquim Miranda Sarmento
PHD in Finance (Tilburg), Professor Auxiliar de Finanças no ISEG

Rui Marques
Mestre em Direito e Economia, pela Faculdade de Direito de Lisboa
Inspector Tributário
Membro do Conselho Económico e Social [2003-2009]
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[] O conceito de despesa, na acepção 
de SOUSA FRANCO (ob. cit), consiste 
no gasto de dinheiro ou no dispêndio 
de bens por parte de entes públicos 
para criarem ou adquirirem bens sus-
ceptíveis de satisfazer necessidades 
públicas. É um conceito de despesa 
pública com um máximo de abran-
gência, considerando, no seu âmbito 
de aplicação, todo e qualquer tipo de 
gasto que mereça dignidade orçamen-
tal. Concomitantemente, o conceito 

de receita pública terá que observar o 
mesmo parâmetro de abrangência da 
despesa. Assim, poder-se-á entender 
a receita pública como o conjunto de 
todos os recursos de que o Estado 
lança mão para afetar às despesas 
públicas (regra geral, aferidas num 
determinado período económico). 
 
[] A Lei de Enquadramento Orça-
mental é uma lei de valor reforçado, 
que lhe é conferido pelo artigo 4.º, 

da presente Lei), prevalecendo sobre 
todas as restantes normas orçamen-
tais, nos termos do artigo 112.º, n.º 3, 
da Constituição da República Por-
tuguesa. A Lei de Enquadramento 
Orçamental é, assim, no quadro da 
jurisprudência do Tribunal Constitu-
cional, uma Lei-norma, sendo que a 
Lei do Orçamento do Estado é uma 
Lei-Medida, sujeita à primeira e que, 
segundo alguns autores, não tem valor 
reforçado face às demais leis. Ademais, 

Coimbra, 1992, p. 54). Ou seja, o Orçamento é um documento de ges-
tão previsional, mas essa gestão previsional tem, contudo, uma diferença 
significativa entre receitas e despesas []. Do lado da receita, o Governo 
apresenta uma estimativa de cobrança dos impostos, taxas e outras recei-
tas (correntes e de capital). Do lado da despesa, o Governo fixa um teto 
máximo da despesa total, mas também um teto máximo de cada rubrica 
da despesa (quer por entidade – classificação orgânica; quer por tipo de 
despesa – classificação económica). 

Por conseguinte, o equilíbrio orçamental traduz-se na necessidade 
de todas as despesas previstas no orçamento terem de ser, efetivamente, 
cobertas por receitas. Assim sendo, a política orçamental respeita à ges-
tão das variáveis orçamentais, sobretudo ao nível dos impostos, despesa 
pública e défices, no sentido de satisfazer os imperativos políticos nacio-
nais, expressos em tais variáveis, e que, por tais motivos, todos os cidadãos 
deverão ter interesse em conhecer e acompanhar.

A Lei de Enquadramento Orçamental (LEO) constitui a pedra angu-
lar do sistema de organização, apresentação, debate, aprovação, execução, 
fiscalização e controlo do Orçamento do Estado. Representando, na 
ordem constitucional, o quadro jurídico fundamental que preside à con-
cretização do princípio do consentimento (receitas e despesas), elemento 
essencial do Estado de Direito Democrático.

A actual LEO resultou aprovada pela Lei n.º  151/2015, de 11 de 
Setembro, e a ela está subordinada a Lei do Orçamento de cada ano[]. 
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JOÃO RICARDO CATARINO adianta, 
inclusive, que uma lei de valor reforçado 
não significa que todas as normas da 
mesma tenham, forçosamente, valor 
reforçado (Finanças Públicas e Direito 
Financeiro, Almedina, Coimbra, 2014). 
No caso da Lei de Enquadramento 
Orçamental, quer este autor, quer 
TIAGO DUARTE (A Lei por detrás 
do Orçamento, Almedina, Coimbra, 
2007), entendem que todas as normas 
têm valor reforçado. Conforme bem 
refere GUILHERME W. d`OLIVEIRA 
MARTINS et al., a necessidade de 
definir com clareza a relação entre a 
Assembleia da República e o Governo, 
no tocante aos poderes orçamentais, 
ditou a exigência das leis de enqua-
dramento orçamental que, na vigência 
da Constituição da República de 1976, 
representam a consagração de um 
sistema normativo que envolve a ini-
ciativa orçamental na Administração 
Central, os poderes de aprovação e de 
autorização, o regime de vigência e das 
alterações, bem como os princípios e os 
modos de concretização das diversas 
formas de responsabilidade financeira 
pública, no âmbito do Orçamento 
do Estado (Lei de Enquadramento 
Orçamental – Anotada e Comentada, 
Almedina, Coimbra, 2009).

Desta forma, o quadro jurídico fun-
damental da política orçamental e da 
gestão financeira, concretizado na LEO, 
resulta da Constituição da República 
Portuguesa e das disposições do Tra-
tado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE) e, com grande rele-
vância em matéria de défice orçamental 
e de dívida pública, do Pacto de Esta-
bilidade e Crescimento (PEC), e, bem 
assim, do Tratado sobre a Estabilidade, 
Coordenação e Governação da União 
Económica e Monetária (“Tratado 
Orçamental”). 
A LEO, que estabelece as disposições 
gerais e comuns de enquadramento 
dos orçamentos e contas de todo o 
Sector Público Administrativo, aplica-
-se ao Orçamento do Estado, bem 
como às correspondentes contas, e tem 
por base os actuais artigos 105.º, 106.º e 
107.º, da Constituição. Conforme refere 
NAZARÉ COSTA CABRAL, a LEO 
sinaliza, com o correr do tempo, a teori-
zação mais recente e o “estado da arte” no 
domínio do “public budgeting” (A “nova” 
Lei de Enquadramento Orçamental: 
Reflexões breves sobre a sua forma, con-
teúdo e efeitos”, Estudos de Homenagem 
ao Prof. Doutor Jorge Miranda, Vol. V, 
Faculdade de Direito de Lisboa, Coim-
bra Editora, Lisboa, 2012).

[] Ob. cit.

[] A que se pode juntar o argumento 
de JOSÉ CASALTA NABAIS (Refle-
xões sobre a constituição económica, 
financeira e fiscal Portuguesa, Revista 
de Legislação e Jurisprudência, Ano 
144, n.º 3989, Coimbra Editora, Nov./
Dez., 2014), em que este autor afirma 
que a ordem jurídica interna, nomea-
damente a ordem constitucional, já 
não constitui a totalidade da ordem 
jurídica em matéria orçamental e fiscal, 
uma vez que as Constituições Fiscais 
(Orçamentais, diríamos nós) estão 
fortemente limitadas pela Constituição 
Económica Europeia. Este processo 
resulta da nossa participação na União 
Europeia e, posteriormente, da ade-
são à União Económica e Monetária, 
reforçada com o Tratado de Lisboa, em 
vigor a partir de 1 de Janeiro de 2009. 
Decorre desta alteração o facto de que 
as normas orçamentais emanadas do 
Direito Europeu, nomeadamente o 
Tratado Orçamental, como veremos 
mais adiante, implicarem a sua intro-
dução, ao nível interno, na Consti-
tuição ou numa lei de valor reforçado 
(tendo Portugal optado pela segunda 
hipótese). 

Não estranhando, pois, que pertença à reserva absoluta da Assembleia 
da República a competência exclusiva para legislar sobre o regime geral 
de elaboração e organização dos orçamentos do Estado, bem como das 
regiões autónomas e das autarquias locais, em face do disposto no artigo 
164.º, alínea r), da Constituição.

Efectivamente, as várias revisões da anterior Lei, bem como a 
reforma empreendida com a actual Lei, vieram concretizar aquilo que 
NAZARÉ COSTA CABRAL[] refere como a necessidade de um novo 
quadro legal[]. Esta autora salienta dois aspectos relevantes: por um lado, 
a Lei de 2001 foi pensada, sobretudo, por juristas, sendo o Orçamento do 
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. O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  
NO DIREITO INTERNACIONAL (DO AMBIENTE):  
UMA NOÇÃO QUESTIONÁVEL
O princípio do desenvolvimento sustentável/sustentado é uma presença 
incontornável em qualquer documento, de hard ou soft law, do actual 
Direito Internacional do Ambiente, uma espécie de convidado indispen-
sável a uma boa festa. As organizações ambientalistas não passam sem 
o envolver no seu discurso e os políticos, em geral, identificam-no como 
um dos pilares de qualquer política ambiental. No plano jurídico, porém,  
a presença não é tão consensual, extremando-se por vezes os sentimen-
tos, de um incondicional amor a um indisfarçável desprezo. E a juris-
prudência – pensamos sobretudo no Tribunal Internacional de Justiça 

SUMÁRIO: 1. O desenvolvimento sustentável no Direito  
Internacional (do Ambiente): uma noção questionável; 2. Desdo-
brando o desenvolvimento sustentável; 2.1. O plano do Direito 
Internacional (do Ambiente); 2.2. O plano do Direito (do Am-
biente) da União Europeia; 2.3. O plano do Direito Constitucional 
comparado; 3. A inoperância da noção de desenvolvimento sus-
tentável e a conveniência de um modelo alternativo; 4. Em jeito 
de conclusão.

A insustentável leveza 
do “princípio do desenvolvimento 
sustentável”
Carla Amado Gomes*

* Professora auxiliar da Faculdade 
de Direito de Lisboa; Investigadora 
do Centro de Investigação de Direito 
Público (CIDP). 
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[] Assinale-se, todavia, a Separate 
Opinion do Juiz Weeramantry no 
caso Gabcikovo-Nagymaros project, que 
entende ser o desenvolvimento susten-
tável “more than a mere concept, but 
(as) a principle with normative value 
which is crucial to the determination 
of this case” (p. 85). 

[] O Tribunal arbitral constituído em 
2003 para dirimir o litígio sobre a 

linha férrea ao longo do rio Reno, que 
a Holanda pretendia construir com 
a oposição da Bélgica, que alegava 
impactos ambientais altamente noci-
vos para a biodiversidade local, aderiu 
a esta qualificação (cfr. o §59 da decisão 
Iron Rhine arbitration, de 24 de Maio 
de 2005 – disponível em http://legal.
un.org/riaa/cases/vol_XXVII/35-125.
pdf ). 

[] VIÑUALES, J., “The rise and fall 
of sustainable development”, Review of 
European Community & Internacional 
Environmental Law, 1, 2013, pp. 3 segs.

[] DUPUY, P.-M., “Où en est le Droit 
International de l’Environnement à la 
fin du siècle? ”,  Revue Générale de 
Droit International Public, 4, 1997,  
pp. 873 segs, 889.

– resiste a conferir-lhe relevância maior, reduzindo-o à categoria inócua 
de “conceito” [] (§140 do acórdão Gabcikovo-Nagymaros Project, de 1997; 
§§75-77 e 177 do acórdão Pulp Mills on the river Uruguay, de 2010)[].

Como se sabe, um princípio de Direito Internacional não se gera por 
mera repetição verbal, antes devendo ver reconhecida a sua normativi-
dade através da prática e da jurisprudência. O facto de o desenvolvimento 
sustentável ter, na Declaração final da Conferência Rio + 20 – Our com-
mon future, mais de 300 registos, não contribui para a sua densificação 
– antes a prejudica, em nosso entender. É, de facto, duvidoso que o 
desenvolvimento sustentável consiga configurar um princípio – porque 
lhe falta a normatividade, a vocação de aplicação a um conjunto de situa-
ções baseadas em determinados pressupostos bem estabelecidos; bem 
como a prática, consistente e coerente, das suas premissas. É ainda mais 
questionável que traduza um princípio de Direito do Ambiente – porque 
tanto a sua génese quanto a sua progressão denotam uma tendência de 
prevalência do crescimento económico, filiado num modelo capitalista, 
sobre o objectivo de preservação e promoção da qualidade dos compo-
nentes ambientais (naturais). 

Não deve, portanto, surpreender que um autor como Jorge VIÑUA-
LES tenha, em 2013, dedicado uma reflexão ao “princípio” intitulada “The 
rise and fall of sustainable development”[]. Ou que outro renomado 
jusinternacionalista, Pierre-Marie DUPUY, logo em 1997, o tenha carac-
terizado como “um rasto ziguezagueante”[]. Na verdade e como observa 
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[] CANS, C., “Le développement 
durable en droit interne: apparence du 
droit ou droit des apparences”, Actua-
lité Juridique – Droit Administratif, 15, 
2003, pp. 210 segs, 211.

[] CANS, C., “Le développement 
durable…”, cit., p. 217.

[] CANS, C., “Le développement 
durable…”, cit., p. 210. Ou, na expres-
são de Patricia BIRNIE, Alan BOYLE 
e Catherine RIDGEWELL, “one of the 
main attractions of sustainable develo-
pment as a concept is that both sides 
in any legal argument will be able to 
rely on it”– BIRNIE, P., BOYLE, A., e 
RIDGEWELL, C., International Law 
and the Environment, 3rd ed., Oxford, 
Oxford University Press, p. 116.

CANS, à precisão do sentido e alcance da noção de desenvolvimento 
sustentável não ajuda a anteposição do termo desenvolvimento antes do 
termo sustentável[]: é que a economia alimenta-se da efemeridade dos 
produtos, da contínua demanda do consumidor por novidades, o que 
transforma a durabilidade num valor a combater[]. Segundo a mesma 
autora, a multiplicação de aparições do conceito não corresponde à afi-
nação do seu conteúdo jurídico. “O desenvolvimento durável – ressalta 
– seria uma espécie de «projecto político global» fundado numa vontade 
(mais ou menos sincera) de integrar factores não económicos no Direito 
Económico”[].

Em que se consubstancia, afinal, tal fórmula? Fará sentido o protago-
nismo que alcançou e serão autênticos os propósitos que aparenta? Nas 
linhas que se seguem, cumpre tentar apurar se o desenvolvimento susten-
tável, seja conceito ou princípio, tem alguma utilidade para o Direito Inter-
nacional do Ambiente, ou se é apenas um estribilho político imprestável. 
Para tanto, empreenderemos um rápido percurso de reconhecimento dos 
vários planos em que o desenvolvimento sustentável tem feito as suas 
aparições (2.) : o Direito Internacional (2.1.); o Direito da União Euro-
peia (2.2.); e os Direitos (constitucionais) nacionais (2.3.). Depois de 
verificarmos a inconsistência da fórmula, passaremos a sugerir, na senda 
de VIÑUALES, uma abordagem alternativa (3.). No final, teceremos 
breves considerações conclusivas (4.).
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SUMÁRIO: 1. A decisão em causa e a questão a decidir;  
2.  O entendimento do Ministério Público sobre a norma e as 
consequências para a decisão;  3. Conclusões.

(Ministério Público – Alegações de recurso – Menor – Criança 
–  Mendicidade – Reiteração – Artigo 296º do Código Penal – 
Bem jurídico)

O crime de utilização de menor  
na mendicidade (artigo 296º  
do Código Penal)
Alegações de recurso do Ministério Público  
no processo n.º 340/08.0PAPBL[]

Júlio Barbosa e Silva
(Procurador-adjunto)

[]  O recurso que aqui se apresenta 
foi interposto na sequência da absol-
vição do arguido, baseada unicamente 
no argumento de que não se tratava de 
uma conduta reiterada, considerando-
-se, na decisão judicial, que o crime 
apenas se consumaria com a prática de 
mais do que uma conduta, sendo que 
na realidade não foi verificada, para além 
da conduta que originou os autos, outra 
que tenha sido alvo de avaliação em sede 
de investigação, acusação e julgamento.
Para além da argumentação utilizada 
pelo MP, poderia ainda fazer-se a liga-
ção da conduta mendicidade ao artigo 
160º do CP (tráfico de pessoas), sendo 
que neste crime não se refere utilização 
ou exploração, parecendo que o próprio 
conceito de mendicidade já abrange 
algum ou qualquer tipo de exploração.
Por fim, e analisando aquele que foi, em 
concreto, o objectivo legal que presidiu 

à alteração do crime de exploração de 
menor na mendicidade para utilização 
de menor na mendicidade – cfr. Pro-
posta de lei n.º 98/X, ponto 11, acessí-
vel através do sítio http://www.dgpj.
mj.pt/sections/politica-legislativa/
anexos/legislacaoavulsa/revisaodo-
codigopenal/downloadFile/attache-
dFile_f0/Proposta_de_Lei_98-X   
- “O crime de exploração de menores 
na mendicidade passa a abarcar a hipó-

tese de a vítima ser utilizada na compa-
nhia do agente. Assim, será punível pela 
prática do crime não só quem mande 
uma criança pedir esmola mas também 
quem se faça acompanhar por ela para 
obter esmola.”
O recurso foi provido por decisão 
do Tribunal da Relação de Coimbra 
de 6 de Julho de 2016 (Processo n.º 
340/08.0PAPBL.C1, acessível através 
do sítio www.dgsi.pt) 
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Processo n.º 340/08.0PAPBL

   

Motivação de Recurso e conclusões apresentadas 
pelo Ministério Público (artigo 401º, n.º 1, alínea a) 
do Código de Processo Penal)

EXMOS. SENHORES
JUÍZES DESEMBARGADORES DO 
TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE COIMBRA

. A DECISÃO EM CAUSA E A QUESTÃO A DECIDIR
No âmbito dos presentes autos foi, uma vez realizado o julgamento, ab-
solvido o arguido da prática do crime de utilização de menor na mendici-
dade, p. e p. pelo artigo 296º do CP.

Alcançando-se da decisão absolutória, que essa conclusão se deveu 
exclusivamente à interpretação feita de que o ilícito típico em causa 
implica necessariamente uma reiteração de condutas, estando provados 
todos os factos de que dependeria a condenação.

Assim, uma vez que a acusação apenas referia uma situação, não 
estariam reunidos os pressupostos para uma condenação, optando o Tri-
bunal pela absolvição.

Ora, o Ministério Público entende que o Tribunal não fez uma cor-
recta interpretação do tipo, resumindo-se então a questão sobre a qual 
incide a nossa discordância em saber se o crime previsto no artigo 296º 
do Código Penal implica uma reiteração de condutas, como exige o 
Tribunal, ou não, como entende o MP, por parte do agente.
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. O ENTENDIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO  
SOBRE A NORMA E AS CONSEQUÊNCIAS  
PARA A DECISÃO
Para que nos situemos, inicialmente de forma neutra, sobre o crime em 
questão, refere o artigo 296º do Código Penal que “Quem utilizar menor 
ou pessoa psiquicamente incapaz na mendicidade é punido com pena de 
prisão até três anos.”.

Conforme se alcança da decisão absolutória, o Tribunal apoia-se no 
entendimento do Prof. Taipa de Carvalho sobre o tipo, entendendo o 
mesmo, em síntese, que “implicando a mendicidade uma habitualidade, a 
consumação só se afirma quando tiver decorrido uma reiteração do acto 
de mendigar, ao longo de, pelo menos, vários dias ou semanas. Não se 
verificando esta reiteração no decurso de um tempo relativamente longo, 
poderá existir tentativa”[], a qual não é punível por o limite não ser superior 
a três anos.

Porém, e felizmente, esta não é a única interpretação possível sobre 
o sentido e alcance da norma, entendendo o Prof. Paulo Pinto de Albu-
querque que “A mendicidade é o acto ou o conjunto de actos pelo qual 
uma pessoa solicita a outra ou outras bens económicos com vista a prover 
ao sustento do pedinte, fazendo apelo a sentimentos de caridade. Não 
é necessário um período de duração mínimo de actividade, bastando a 
colocação do menor ou incapaz a pedir (contra, TAIPA DE CARVA-
LHO, anotação 12ª ao artigo 296º, in CCCP, 1999).” []

Não foi possível, apesar das pesquisas efectuadas, encontrar juris-
prudência criminal sobre o assunto (havendo decisões que fazem apelo 
ao acto de mendigar por crianças pelos pais, no âmbito de promoção e 
protecção). 

[] Cfr. “Comentário Conimbricense 
do Código Penal, Parte Especial, Tomo 
II, artigos 202º a 307º”, Coimbra Edi-
tora, 1999, página 1133, nota 12.

[]  Cfr. “Comentário do Código Penal 
à luz da Constituição da República e 
da Convenção Europeia dos Direitos 
do Homem”, Universidade Católica 
Editora, 2008, página 833, nota 6.
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I. ACÓRDÃO N.º / DO TRIBUNAL  
CONSTITUCIONAL, PROCESSO N.º /,  
.ª SECÇÃO, DE  DE JUNHO
(DR, 2.ª série, n.º 131, 11 de Julho de 2016)

(...) . DO MÉRITO DO RECURSO
O Recorrente invoca que a interpretação dos artigos 48.º, 53.º, n.º 2, 
alínea d), e 401.º, n.ºs 1, alínea a), e 2, todos do Código de Processo Penal, 
segundo a qual, por falta de interesse em agir, o Ministério Público não 
tem legitimidade para recorrer de decisão absolutória, quando nas alega-
ções orais produzidas na audiência de julgamento se haja pronunciado no 
sentido da absolvição, viola o artigo 219.º, n.º 1, da Constituição.

SUMÁRIO: I. Acórdão n.º 361/2016 do Tribunal Constitucio-
nal; II. Anotação: 1. O fundamento do poder funcional de recurso 
do Ministério Público; 2. A legitimidade para recorrer do Minis-
tério Público; 3. Legalidade, objectividade e lealdade processual; 
4. Apreciação crítica do critério de decisão do Acórdão do TC  
n.º 361/2016. 

(Ministério Público – Processo Penal – Poder de recurso – Legi-
timidade para recorrer)

O fundamento constitucional do poder 
funcional de recurso e a legitimidade  
para recorrer do Ministério Público  
em Processo Penal 
– A propósito do Acórdão n.º 361/2016  
do Tribunal Constitucional

Helena Morão
Professora da Faculdade de Direito 
da Universidade de Lisboa
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Esta interpretação foi sustentada pelo acórdão recorrido, apoiando-
-se no Acórdão de Uniformização de Jurisprudência do Supremo Tribu-
nal de Justiça n.º 2/2011, de 16 de dezembro de 2010, o qual, ao abrigo do 
disposto no artigo 446.º, n.º 3, do Código de Processo Penal, procedeu 
ao reexame da jurisprudência constante do Acórdão de fixação de juris-
prudência n.º 5/94, de 27 de outubro de 1994, decidindo que “em face das 
disposições conjugadas dos artigos 48.º a 53.º e 401.º do Código de Processo 
Penal, o Ministério Público não tem interesse em agir para recorrer de deci-
sões concordantes com a sua posição anteriormente assumida no processo”.

Esse Acórdão n.º 5/94 do Supremo Tribunal de Justiça havia fixado 
jurisprudência com sentido oposto, afirmando que “em face das disposições 
conjugadas dos artigos 48.º a 52.º e 401.º, n.º 1, alínea a), do Código de Pro-
cesso Penal e atentas a origem, a natureza e a estrutura, bem como o enqua-
dramento constitucional e legal do Ministério Público, tem este legitimidade e 
interesse para recorrer de quaisquer decisões mesmo que lhe sejam favoráveis 
e assim concordantes com a sua posição anteriormente assumida no processo”.

Este último aresto foi objeto de crítica por parte de Figueiredo Dias 
(em anotação ao referido Acórdão uniformizador, na R.L.J., Ano 128.º, 
pág. 344 e seg.) que recordou que “aliado ao dever de legalidade e de objeti-
vidade que o Ministério Público tem em cada instante de assumir no processo 
penal, deriva para ele um estrito dever de lealdade, de fair play do seu com-
portamento processual”, defendendo que “sempre que o Ministério Público 
tenha tomado em um processo penal uma posição jurídica que determina, 
direta ou indiretamente, a inculpabilidade do arguido e essa sua posição venha 
a merecer a concordância plena do tribunal, o caso configura em toda a linha, 
para efeito de recurso, uma constelação paradigmática e particularmente 
impressiva da falta de interesse em agir.”

E foi nesta posição crítica de Figueiredo Dias que se apoiou o Acór-
dão de Uniformização n.º 2/2011 para, procedendo ao reexame do ante-
rior Acórdão de Uniformização n.º 5/94, alterar a orientação aí definida.

Entretanto o Tribunal Constitucional no Acórdão n.º 291/02 (acessível 
em www.tribunalconstitucional.pt) havia sustentado a constitucionalidade 
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da interpretação definida pelo Acórdão Uniformizador n.º 5/94, num 
outro processo em que essa interpretação foi aplicada, tendo julgado não 
inconstitucional a norma do artigo 401.º, n.º 1, alínea a), do Código de Processo 
Penal, interpretada em termos de o Ministério Público ter legitimidade para 
recorrer de decisões concordantes com posição anteriormente assumida no pro-
cesso, após confronto desta norma com o disposto no artigo 219.º, n.º 1, da 
Constituição, e o princípio da igualdade de armas em processo penal. 

Contudo, este acórdão não deixou de salvaguardar que “a questão a 
resolver no presente recurso, não é a de saber se, no plano do direito ordiná-
rio e sem ofensa da Constituição, se pode defender que o Ministério Público 
carece de legitimidade para recorrer de decisões que acolhem as suas promo-
ções ou pareceres, mas a de apurar se solução contrária ofende a Constituição. 
Por outras palavras, não se trata de saber se a Constituição dá abertura à 
tese da ilegitimidade do Ministério Público, mas se a Constituição a impõe, 
em termos tais que a solução oposta seria inconstitucional”. Dizendo, mais à 
frente, que essa outra questão “se deixa em aberto”.

Ora, neste recurso, é precisamente a questão da constitucionalidade 
da ilegitimidade do Ministério Público recorrer de uma decisão de absol-
vição do arguido que acolheu a sua opinião nesse sentido, expressa em 
alegações orais na audiência de julgamento, que está em jogo.

Como fez notar o anterior Acórdão n.º 291/02, a questão de cons-
titucionalidade por ele julgada teve um objeto distinto, pelo que, con-
trariamente ao alegado pelo Recorrente, o julgamento aí proferido não 
constitui um precedente a tomar em consideração no julgamento a pro-
ferir neste recurso.

É hoje pacífico o entendimento segundo o qual o Ministério Público 
intervém no processo penal como um órgão de administração da justiça, 
cuja função é a de colaborar com o tribunal na descoberta da verdade e na 
realização do direito, obedecendo a sua ação no processo penal a critérios 
de estrita legalidade e objetividade. Como se diz no artigo 219.º, n.º 1, da 
Constituição, ao Ministério Público compete exercer a ação penal orien-
tada pelo princípio da legalidade.
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A penalidade na India segundo o Codigo  
de Manu: memória apresentada á 10.ª sessão  
do Congresso Internacional dos Orientalistas  
(Lisboa, Imprensa Nacional, 1892) 
Cândido de Figueiredo

#147 - Maria Inês Mauritti | Rua Eiffel, 15 - 2º, Lisboa



[ 194 ] Revista do Ministério Público 147 : Julho : Setembro 2016

#147 - Maria Inês Mauritti | Rua Eiffel, 15 - 2º, Lisboa



A penalidade na India segundo o Codigo de Manu: memória apresentada á 10.ª sessão 
do Congresso Internacional dos Orientalistas (Lisboa, Imprensa Nacional, 1892) 

CÂNDIDO DE FIGUEIREDO

[ 195 ]

#147 - Maria Inês Mauritti | Rua Eiffel, 15 - 2º, Lisboa



Revista do Ministério Público 147 : Julho : Setembro 2016  [ PP. 213-223 ]

Crônicas da coluna “Ao correr da pena”: 
Constituição – Custas – Integridade  
na magistratura – Justiça barata  
(Edições de Ouro, Clássicos brasileiros, Rio de Janeiro,  
1968,  pgs. 144 a 152)  

José de Alencar 
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