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A Perseguição da Corrupção – 

Delação Premiada: Um Caminho Legítimo? 

 

Resumo 

 

 Com a presente dissertação pretendemos dar um contributo para a 

compreensão da delação premiada enquanto meio de obtenção de prova para 

os crimes de corrupção, pertencentes à criminalidade económico-financeira 

(white-collar criminality) e especialmente organizada. Para isso, estruturámos a 

nossa reflexão em cinco capítulos: I – O Crime de Corrupção; II – Análise da 

Questão à Luz da Legislação Portuguesa; III – Breve Análise Retrospetiva da 

Corrupção e da Delação Premiada; IV – Direito Comparado; V – A Delação 

Premiada na Luta Contra a Corrupção. 

 No primeiro capítulo, avançamos as primeiras conceções atinentes aos 

crimes de corrupção. Concretamente, iniciamos a exposição com a 

apresentação do fundamento dogmático e suas delimitações conceptuais, 

traçando a distinção com figuras afins e aventando uma primeira aproximação 

à figura da delação premiada. 

 No segundo capítulo, tentamos demonstrar de que forma é tratada esta 

problemática no nosso ordenamento jurídico, explorando o Código Penal, na 

chamada Corrupção Administrativa, e percorrendo depois alguns diplomas 

avulsos: a lei 34/87, de 16 de julho; a lei 50/2007, de 31 de agosto; e a lei 

36/94, de 29 de setembro.  

 No terceiro capítulo, apresentamos um breve enquadramento histórico 

da corrupção e da delação premiada. 

 No quarto capítulo, tratamos de demonstrar e compreender o fenómeno 

em estudo no direito brasileiro e anglo-saxónico. 

 No quinto capítulo, apresentamos a delação premiada enquanto 

mecanismo concreto de prevenção / repressão da corrupção, procurando 

indagar da sua (des)necessidade, (in)eficácia e (i)legitimidade. 

 Toda a abordagem é feita tendo sempre em conta, por um lado, a 

especial complexidade e sensibilidade da criminalidade aqui em causa: 
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estamos a lidar com um tipo de criminalidade que tem como particularidade 

minar as estruturas mais básicas da democracia, por advir daqueles de quem 

se espera um comportamento mais impoluto e por se caracterizar pela sua 

atuação em rede, característica da criminalidade organizada. E, por outro lado, 

sem nunca esquecer o paradoxo inerente ao seu meio de persecução aqui 

abordado: trata-se de um meio de obtenção de prova, que muito embora tenha 

a sua origem nos tempos mais remotos da História, assenta na traição, traição 

essa que desde os primórdios da humanidade sempre foi rejeitada, não só pela 

sociedade, como também pelos próprios Estados e, por isso, também pelo 

Direito. 

 Assim sendo, o objetivo final será o de responder a estas três grandes 

questões: Será a delação premiada um mecanismo necessário? Será um 

mecanismo eficaz? E, finalmente, será um mecanismo legítimo?  
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The Pursuit of Corruption – 

Plea Bargain: A Legitimate Path? 

 

Abstract 

 

With the present dissertation we intend to contribute to a better understanding 

of the plea bargaining as a means to obtaining evidence for corruption crimes 

related with economical and financial crimes, also known as White-Collar 

crimes, and organized crimes. In order to do so we structured our reflexion into 

five chapters: I – The Corruption Crime; II – Question Analysis in the light of the 

Portuguese Legislation; III – Brief Retrospective Analysis of Corruption and Plea 

Agreement; IV – Compared Law; V – Plea Agreements in the fight against 

corruption. 

On the first chapter we show the first concepts concerning corruption 

crimes. We started off by demonstrating the fundamental dogmas and 

conceptual delimitations, distinguishing some figures reaching towards the 

negotiated plea itself. 

On the second chapter we try to demonstrate in which way this 

problematic is dealt with in our legal system, by exploring the penal code, in the 

so called Administrative Corruption going through some single sheets: the law 

34/87, 16 of july; the law 50/2007, august, 31; and the law 36/94, september, 

29.  

            On the third chapter we present a brief historical setting of corruption 

and plea bargaining. 

            On the forth chapter we want to demonstrate and comprehend the case 

study in both Brazilian and Anglo-Saxon law. 

            On the fifth chapter we present the negotiated plea as a means of 

preventing / repressing corruption looking to its necessity efficiency and 

legitimacy or lack of. 

            Every approach is made bearing in mind that, in a way, the special 

complexity and sensibility of the hereby studied criminality is a kind of criminality 

that undermines the most basic structures of democracy as it comes from those 
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of whom we expect the most unpolluted behaviour and by its network operation, 

which is a characteristic of organized crime. And on the other hand without 

never sailing off the paradox inherent in its means of prosecution approached in 

this dissertation: It is a way of obtaining evidence, that even if it has its roots in 

the farthest corners of history, it is set on betrayal, betrayal which was always 

reproved by humanity, by the states and therefor by the law itself since the 

Dawn of times. 

            Therefor the final objective is to answer these three great questions: Is 

the negotiated plea a necessary means? Is it effective? And finally, is it 

legitimate? 
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- Aspetos Introdutórios -  

 

 

 

 

“Não há ordem sem justiça. Se o Homem falhar 

em conciliar a justiça e a liberdade, então falha 

em tudo!” 

 

Albert Camus 
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1. Objeto 

 

 A corrupção não é um problema dos tempos atuais. O crime de 

corrupção acompanha a nossa História e a História mundial desde que há 

registos, tendo, no entanto, contornos distintos consoante as diferentes épocas. 

Nas palavras de Flávia Noversa Loureiro, “[a] corrupção não é, pois, um destes 

neofenómenos que atormentam o direito dos nossos dias, diariamente 

confrontado com o surgimento de novas áreas de atuação humana que exigem 

a sua intervenção regulamentadora, como se pudesse o direito, por si só, impor 

um limite que a maior parte de nós não sabe exatamente onde traçar (…). Na 

verdade, a corrupção põe um problema que é, em muitos sentidos, ainda mais 

complexo, pois que se trata de um problema de sempre, que permanece por 

resolver e que apresenta, isso sim, roupagens muitos distintas.”1  

 Assim, apesar da antiguidade do problema, não deixa de estar na ordem 

do dia e merecer a atenção da Doutrina e da Jurisprudência (nacionais e 

internacionais), precisamente pela sua elevada danosidade social. Nas 

palavras de Cláudia Santos, “[é] inegável (…) a muito específica danosidade 

social da corrupção. Por estar no exacto ponto entre o crime organizado e o 

crime de colarinho branco fragiliza sobremaneira a própria autoridade estadual, 

põe em causa a administração da justiça porque questiona o seu exercício 

relativamente àqueles cujo comportamento deveria ser o mais impoluto, mina 

as estruturas das instituições e das democracias”2. Já na década de 30 do 

século passado, Sutherland definiu o conceito de white-collar crime3 como 

aquele que é cometido no âmbito das funções, por alguém em quem a 

                                                           
1
 LOUREIRO, Flávia Noversa, “A Corrupção na Era Global: reflexão breve sobre o alcance e os limites da intervenção 

penal”, in Direito na Lusofonia. Cultura, direitos humanos e globalização, 161 e 162. Braga: Escola de Direito Da 

Universidade do Minho, 2016. 

2
 SANTOS, Cláudia, “A Corrupção – Da Luta Contra o Crime na Intersecção de Alguns (Distintos) Entendimentos da 

Doutrina, da Jurisprudência e do Legislador”, in Liberum Disciplinorum Para Jorge de Figueiredo Dias, organização por 

ANDRADE, Manuel da Costa, COSTA, José de Faria, RODRIGUES, Anabela Miranda, ANTUNES, Maria João, 

Coimbra Editora, 2003. 

3
SUTHERLAND, Edwin H.,White Colar Crime, The Uncut Version, with an Introduction By Gilbert Geis and Collin Goff, 

Yale University Press, New Haven and London, 1993, p. 7: “White collar crime may be defined approximately as a crime 

committed by a person of respectability and high social status in the course of his occupation”. 



3 

 

sociedade deposita um elevado grau de confiança, por uma pessoa com um 

estatuto social acima da média e tida como respeitada4. Deste modo, a 

corrupção, enquanto crime de colarinho branco, apresenta-se como uma 

realidade preocupante, pois trata-se de uma criminalidade “silenciosa e 

imperceptível que procura ter um peso significativo nos centros de decisão 

económica, corrompendo os poderes legítimos e a administração pública e 

interferir e controlar os mecanismos e instituições de decisão pública”5. 

 

Dito isto, desde muito cedo se tentaram criar mecanismos de combate à 

corrupção. Um desse tipo de mecanismos consiste exatamente na atribuição 

de uma vantagem processual àquele que, muito embora tenha participado 

também no crime, colabore com as autoridades judiciárias, contribuindo com 

provas, dando informações sobre o facto criminoso e demais infratores, 

idealmente, sobre o “organizador” de todo o facto ilícito. Ou seja, desde muito 

cedo se percebeu que para combater determinado tipo de criminalidade 

especialmente organizada e proveniente de indivíduos bem posicionados na 

sociedade, seria necessária uma verdadeira penetração nos seus meandros. E 

qual a forma mais eficaz6 de o fazer do que ter um dos coenvolvidos a prestar 

informações sobre os demais? É precisamente desta forma que se chega ao 

fenómeno da colaboração ou delação premiada, mecanismos do denominado 

Direito Premial. 

A verdade, no entanto, é que, com o evoluir dos tempos, das tecnologias 

e meios de produção, estes fenómenos foram-se tornando cada vez mais 

complexos. Grande parte dos autores entende que as principais causas de 

proliferação deste tipo de criminalidade consistem precisamente na 

globalização e no capitalismo: são o reverso da medalha da economia de 

                                                           
4
 Assim também DIAS, Jorge Figueiredo e ANDRADE, Costa Manuel da, Criminologia – O Homem Delinquente e a 

Sociedade Criminógena, Coimbra, Coimbra Editora, 1997; e SANTOS, Cláudia, O Crime de Colarinho Branco, Coimbra, 

Coimbra Editora, 2001.  

5
 BRAZ, José, Investigação Criminal – A Organização, o Método e a Prova. Os Desafios da Nova Criminalidade, 

Coimbra, Edições Almedina S.A., 2.ª Edição, 2010, p. 261. 

6
 Pensavam e alguns ainda pensam ser o mecanismo mais eficaz, mas quanto à questão da eficácia do meio 

pronunciar-nos-emos em sede própria. 
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mercado e do mundo como atualmente o conhecemos7. Numa visão mais 

extrema, Jean Ziegler entende que “o capitalismo encontra a sua essência no 

crime organizado. Mais exactamente, o crime organizado constitui a fase 

paroxística do desenvolvimento e modo de produção e da ideologia 

capitalista”8. 

 

Quer se adote uma posição mais moderada, ou uma posição mais 

radical, sem se descurar, claro está, os outros motivos, como sejam a 

desigualdade social e o sentimento de poderio associado a determinadas 

estirpes da sociedade, certo é que não há como desligar o fenómeno de 

fomento deste tipo de criminalidade, com o fenómeno da globalização e do 

capitalismo desenfreado. Reflexo disso é precisamente a evolução do crime 

organizado de um modelo de cartelização, característico dos anos 80, para um 

modelo de atomização passiva, que funciona em rede, dificultando a sua 

perceção e, consequentemente, a sua perseguição.9 

É precisamente por isso que certamente se perceberá a utilização da 

delação premiada, de forma cada vez mais recorrente, enquanto mecanismo 

de prevenção/ repressão10 a este tipo de criminalidade, também ele cada vez 

mais atualizado. No entanto, facilmente se compreenderá também que a 

delação premiada levante, ela própria, questões, às quais nos propomos 

responder, desde logo por configurar em si mesma um contrassenso, “[o] 

prémio da felonia constitui um paradoxo e, não obstante, uma prolongada 

realidade na História do Direito Penal”11. Isto porque é capaz, ela própria, de 

                                                           
7
 Veja-se, entre outros, Braz, José, in ob. cit., p. 255 e ss; COSTA, José Faria e, O Fenómeno da Globalização e o 

Direito Penal Económico, RBCC, ed. RT, Ano 9, n.º 34, Junho, 2001, São Paulo; MOURA, José Souto, in prefácio de A 

Criminalidade Organizada Transnacional, a Cooperação Judiciária e Policial na U.E., por DAVIN, J., Coimbra, Almedina, 

S.A., 2004. 

8
 ZIEGLER, Jean, Os Senhores do Crime, Lisboa, Terramar Editora, 1997, p.39 e ss.  

9
 Esta nova conceção da criminalidade económica é transversal a todo o sistema económico-financeiro neo-liberal que 

caracteriza a sociedade dos tempos modernos e que tem na sua base critérios iminentemente racionais de análise 

económica e que visa, a final, a maior obtenção de lucro possível no mais curto espaço de tempo. Esta característica 

da sociedade em geral - e do crime económico-financeiro em particular -, transforma as organizações criminosas em 

verdadeiras empresas, polivalentes e flexíveis e, muitas das vezes, transnacionais. 

10
 Consoante a Época e, por isso também, consoante a dogmática subjacente, podemos encontrar o mecanismo da 

delação enquanto mecanismo de delação ou prevenção da criminalidade organizada. 

11
 GUZMÁN DALBORA, José Luis, Do Prémio da Felonia na História Jurídica e no Direito Penal Contemporâneo, in 

“Revista Portuguesa de Ciência Criminal”, Ano 21, dirigido por Jorge de Figueiredo Dias, Coimbra, Coimbra Editora 
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abalar os pressupostos mais básicos da justiça. Como se compreende que 

alguém que tenha praticado um crime seja beneficiado por, grosso modo, 

denunciar aquele(s) que o praticou(aram) com ele? Não estaremos aqui 

perante uma corrupção dentro da corrupção? Ou seja, perante uma corrupção 

legitimada pelo Estado para atingir os seus objetivos de combate à corrupção? 

Mais, qual o ponto de distinção entre a atuação do agente criminoso e a 

atuação do Estado? Valerá tudo na atuação estadual para a perseguição da 

criminalidade?  

 

Destarte, na presente dissertação focar-nos-emos essencialmente no 

crime de corrupção, tendo precisamente em conta a sua particular danosidade 

social e no seu mecanismo de combate mais lesivo: a delação premiada, de 

modo a compreendermos se tal mecanismo não contraria em si mesmo o efeito 

pretendido. Isto é: pretende-se combater a corrupção, por ser um tipo de 

criminalidade que fragiliza os alicerces mais básicos da vida em sociedade e, 

assim, o próprio Estado de Direito Democrático. Mas, pergunta-se: a delação 

premiada não representará, em si mesma, um mecanismo de fragilização e 

descredibilização da democracia? 

Para responder a tais questões tentaremos sempre ter como lema 

norteador as palavras de Albert Camus: “Não há ordem sem justiça. Se o 

Homem falhar em conciliar a justiça e a liberdade, então falha em tudo!” 
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2. Objetivos e Metodologia 

 

Na presente dissertação optámos por iniciar a exposição com uma breve 

introdução ao crime da corrupção, recorrendo a distinções inerentes ao tipo 

legal, objeto e natureza do mesmo – tratar-se-á de um crime bilateral ou 

estaremos, pelo contrário, no âmbito de um crime de corrupção ativa e um 

crime de corrupção passiva, autónomos entre si? Traçaremos ainda uma 

análise comparativa, distinguindo-o de algumas figuras afins. Finalmente, ainda 

dentro do mesmo capítulo, abordaremos, de uma forma ainda embrionária, a 

questão da delação premiada enquanto mecanismo de combate da 

criminalidade especialmente organizada e de colarinho branco.  

Passaremos depois à concretização legislativa portuguesa, tentando 

antever e compreender o que esteve na sua base, para, de seguida, fazermos 

uma breve incursão no enquadramento histórico, quer do crime de corrupção, 

quer da delação premiada. 

Posteriormente, faremos uma análise comparativa com outros 

ordenamentos jurídicos, de modo a percebermos de que forma esta questão é 

tratada fora do nosso país. Assim, analisaremos a questão à luz do direito 

brasileiro, onde esta temática tem um elevado relevo processual, estando 

atualmente na ordem do dia, e estudá-la-emos, devido às estreitas relações 

existentes entre Portugal e o Brasil; e à direito anglo-saxónico, uma vez que a 

delação premiada tem a sua base neste sistema. 

  

Pretendemos, assim, compreender o direito premial existente nestas 

matérias no nosso país e de que forma é que se harmoniza (ou não) com o 

nosso Direito Penal e Direito Processual Penal. É que, se é certo que a 

corrupção comporta grandes perigos para o Estado de Direito Democrático, 

não deixa de ser curioso, tal como supra mencionado, que a delação premiada 

esteja longe de ser uma figura pacificamente aceite. “Em todos os países e 

épocas os homens condenaram moral e socialmente que se leve alguém, por 

meio de um preço, ante do Estado que julga o indivíduo que, sem outra 
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vantagem que a de melhorar a sua situação processual, denuncia outros, 

atribui-lhes factos próprios ou assegura que realizaram mais do que aquilo que 

realmente lhes cabe”12. 

 Em suma, com esta dissertação pretendemos no essencial perceber 

qual a necessidade da existência de mecanismos como a delação premiada. 

Mas, mais do que isso, pretendemos perceber a sua eficácia, ou seja, será a 

delação premiada, de facto, um mecanismo eficaz na persecução destes 

crimes? E, por último, pretenderemos apreciar e concluir da 

legitimidade/ilegitimidade da utilização de mecanismos como a delação 

premiada no nosso sistema Penal. 

                                                           
12

 Vide GUZMAN DALBORA, José Luis, in ob. cit., p. 228 
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- I - 

- O CRIME DE CORRUPÇÃO - 

 

  

“A razão pode gritar até enrouquecer as fórmulas da honestidade; 

é rainha a que os homens não obedecem, a que os homens replicam 

com injúrias, até que emudeça e se declare vencida.” 

Erasmo, Elogio da Loucura, XVI. 
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A corrupção pode, genericamente, ser definida como o benefício privado 

que deriva do abuso de poder, que abrange tanto o setor público como o setor 

privado. 

 Neste capítulo trataremos então de explicar o fundamento dogmático do 

crime de corrupção, bem como a sua delimitação conceptual. Passaremos 

depois a uma distinção de outras figuras afins e, finalmente, iniciaremos a 

problemática da delação premiada.  

 

I.1. Fundamento Dogmático 

 

Desde muito cedo se questionou o fundamento dogmático do crime de 

corrupção. 

Deste modo, há muitos anos que se discute, doutrinal e 

jurisprudencialmente, qual o sentido axiológico-dogmático do crime de 

corrupção e qual a sua estrutura, enquanto ilícito típico. 

  

Na esteira da doutrina italiana, em Portugal, houve, desde logo, quem 

entendesse que a corrupção ativa e passiva eram partes integrantes de um 

mesmo tipo legal de crime. Uma seria como que o reverso da medalha da 

outra. Por outras palavras, para os defensores desta doutrina13, existia um 

verdadeiro sinalagma entre o comportamento do corruptor e o comportamento 

do corrupto, não sendo, por isso mesmo, um verdadeiramente autonomizável 

relativamente ao outro. Era exatamente por configurarem o tipo legal desta 

forma, que defendiam que estaríamos aqui perante um crime de participação 

necessária.  

Nesta linha de raciocínio, a oferta de suborno não aceite pelo funcionário 

nunca poderia, logicamente, ser punida a título de crime de corrupção ativa na 

forma consumada14. Mas não podia sequer ser punida a título de tentativa. 

Podia, quando muito, configurar um comportamento de instigação à corrupção 

                                                           
13

 De entre os quais se destacava Manuel Gonçalves Cavaleiro de Ferreira, conceituado Penalista Português. 

14
 Tal como o é atualmente e se encontra previsto no artigo 374.º, havendo ainda algumas dúvidas na subsunção do 

concreto comportamento à forma consumada ou tentada. 
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ou injúria à autoridade. Para esta linha de pensamento, o corruptor seria um 

mero objeto de iter criminis, conduzido pelo empregado público. 

 

Esta doutrina unitária15 foi fortemente criticada, nomeadamente por 

António Manuel de Almeida Costa que refere que tal visão do delito de 

corrupção ofende gravemente o princípio da culpa e as regras da 

comparticipação, levando, necessariamente, à negação da essência da 

participação necessária16. Isto porque transforma o corruptor num mero objeto 

/meio do crime, imputando todas as responsabilidades ao agente corrupto. 

Como é consabido, os casos de comparticipação necessária reconduzem-se 

tanto aos chamados delitos de convergência como aos delitos de encontro, 

onde existem claramente dois papeis distintos entre os intervenientes: um 

ocupado pelo autor e outro pela vítima. Nestes casos, obviamente, apenas o 

autor é punido17. Pelo exposto, facilmente se compreenderá que não haverá 

nada de mais errado que trazer essa ideia para dentro do crime de corrupção e 

equiparar, por essa via, o corruptor a uma vítima. 

 

Foi por isso mesmo, que no extremo oposto a esta conceção unitária, 

surgiu uma nova que defendeu os crimes de corrupção “ativa” e “passiva” 

enquanto delitos independentes e, por isso, subsumíveis a dois tipos legais de 

crimes autónomos.  

Para os seus defensores, a solicitação do suborno por parte de um 

empregado, mesmo que o particular se recusasse a entregar aquilo que o 

funcionário pretendia receber, constituía já, em si mesmo, um crime 

consumado de corrupção passiva. Facilmente se compreende que tal 

subsunção só se figurava possível por se desarticularem os comportamentos 

subjacentes à corrupção em dois tipos legais de crime, distintos – ainda que 

interligados – e autónomos.  

                                                           
15

 Ou unicista. 

16
 Vide COSTA, António Manuel de Almeida, “Sobre o Crime de Corrupção - Breve Retrospectiva Histórica. Corrupção 

e Concussão. Autonomia “típica” das Corrupções “Activa” e “Passiva”. Análise Dogmática destes dois delitos”, Separata 

do número especial do Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra – Estudos in Homenagem ao Prof. 

Doutor Eduardo Correia, Coimbra, 1987. 

17
 Veja-se neste sentido Garcia, M. Miguez, Rio, J. M. Castela, Código Penal, Parte Geral e Especial com Notas e 

Comentários, Coimbra: Almedina, 2014, p. 184. 
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O mesmo se diga relativamente à oferta de suborno não aceite pelo 

funcionário. Também aqui este comportamento deve ser analisado, 

perspetivado e apreciado de forma autónoma.  

 

No entanto, existe uma dissensão entre os defensores desta doutrina no 

que toca à tipificação de tal comportamento. Dito isto, parte da doutrina 

entende que esta conduta – oferta de suborno não aceite pelo funcionário – 

deve já em si mesma ser punida e que tal punição nunca deve ser apenas a 

título de instigação à corrupção18, mas entendem que não se trata ainda da 

prática de um crime consumado. Deste modo, defendem que se trata de um 

crime de corrupção ativa na forma tentada. E defendem tal posição por 

entenderem que, apesar de, em abstrato, ambos os comportamentos serem 

autonomizáveis, ambos se interligam e, é por isso mesmo que defendem que a 

consumação só se verifica com o efetiva entrega da oferenda. Frustrando-se a 

entrega, frustra-se o resultado, frustrando-se também a consumação, restando 

assim a classificação da conduta como tentativa de corrupção ativa. 

Sistematizam o tipo legal desta forma porque entendem que se trata de um 

crime material ou de resultado. 

 

Almeida Costa19, apesar de perfilhar desta segunda doutrina20, discorda 

que o crime de corrupção ativa apenas se consuma com a efetiva entrega da 

oferenda/suborno e, por isso, não qualifica tal conduta como tentativa de 

corrupção ativa, mas sim como crime de corrupção ativa consumado.  

Vejamos então. Para este autor, o crime de corrupção ativa reveste a 

natureza de crime formal ou de mera atividade, que é o mesmo que dizer que 

para a sua consumação basta a execução de um determinado comportamento, 

independentemente da produção do resultado pretendido21. Executando o 

                                                           
18

 Como pretendiam os defensores da concepção unitária do crime de corrupção, ou seja, aqueles que que não 

autonomizam o crime de corrupção activa do crime de corrupção passiva. 

19
Vide COSTA, António Manuel de Almeida, Comentário Conimbricense do Código Penal, Tomo III, Coimbra Editora, 

2001, dirigido por DIAS, Jorge de Figueiredo., p. 664 

20
 Autonomização das duas condutas em dois tipos legais distintos – crime de corrupção ativa e crime de corrupção 

passiva. 

21
 DIAS, Jorge de Figueiredo, Direito Penal – Parte Geral, Tomo I, Questões Fundamentais, A Doutrina Geral do Crime, 

Coimbra Editora, 2.ª Edição, 2007, p. 306. 



12 

 

comportamento, verifica-se, desde logo, uma efetiva lesão do bem jurídico 

tutelado, ainda que não se obtenha o resultado almejado. Ao ser assim, a mera 

promessa de suborno, ainda que não aceite, configura já, em si mesma, o tipo 

legal de crime de corrupção ativa consumado.  

Só se considerássemos o crime de corrupção ativa como um crime de 

dano ou de resultado22, é que poderíamos afirmar e defender que a conduta 

descrita configuraria um crime de corrupção ativa na forma tentada. No 

entanto, não é esse o caso e, por isso mesmo, concordamos com Almeida 

Costa, com o enquadramento e delimitação sistemática que apresenta quanto 

ao problema da corrupção: existência de dois comportamentos autónomos e 

subsumíveis a dois tipos legais de crime – corrupção ativa e passiva -, ainda 

que interligados entre si; configurando a corrupção ativa um crime formal ou de 

resultado que se consuma desde que haja a oferta do suborno ao funcionário e 

que seja por este conhecida, ainda que não a aceite. 

 

O que até aqui foi dito, em relação à autonomia dos dois delitos, não 

significa que a corrupção não suponha um acordo ilícito23. Como bem ensina 

Cláudia Santos, “… a inexigibilidade de um verdadeiro sinalagma não pretende 

contrariar a ideia de que, nos sistemas penais contemporâneos e do nosso 

contexto cultural, a corrupção supõe uma negociação ilegítima com os poderes 

associados a determinado cargo e, por isso, uma qualquer conexão entre o 

“contributo” do agente da corrupção activa – a atribuição de vantagem 

patrimonial ou não patrimonial – e o “contributo” – a eventual prática de um 

acto” – do agente da corrupção passiva”, significa, isso sim, que 

independentemente de um tal acordo, a consumação de um tipo legal não 

depende da consumação do outro e, mais do que isso, não depende da 

concreta verificação do resultado pretendido24. 

 

                                                           
22

 Crime que, em contraposição aos crimes formais ou de mera atividade, exigem, além da conduta, a concretização do 

resultado, para o preenchimento do tipo. 

23
 Daí a interligação anteriormente referida, apesar da autonomia. 

24
  SANTOS, Cláudia, “A Corrupção – Da Luta Contra o Crime na Intersecção de Alguns (Distintos) Entendimentos da 

Doutrina, da Jurisprudência e do Legislador”, in Liber Discipulorum Para Jorge de Figueiredo Dias, p. 969. 
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Um último apontamento relevante nesta questão prende-se com a 

classificação do corruptor.  

A doutrina que vê na corrupção um crime unitário e sinalagmático 

entende que o corruptor é um coautor do funcionário. Defendem esta posição, 

pois, como já anteriormente explicado, entendem que o delito só se consuma 

com a aceitação da oferenda pelo funcionário, como contrapartida de um 

comportamento (ativo ou passivo), no exercício das suas funções (ou por 

causa delas). Assim, facilmente se compreende que este acordo, ao invés de 

marcar o início da execução do crime, marque antes o seu termo. 

Claro está que os defensores da existência de dois tipos legais 

autónomos – corrupção ativa e corrupção passiva – declinam a catalogação do 

corruptor como coautor do funcionário. 

  

Esta é, no entanto, uma discussão que, atualmente e à luz da atual 

legislação Portuguesa, tem pouco relevo, a não ser, claro está, o devido valor 

de análise crítica e doutrinal dos conceitos.  

É que, como refere Henrique Gaspar, “Está garantida nos textos a 

construção dogmática dos crimes de corrupção activa e de corrupção passiva, 

com inteira autonomia típica”25. 

É, aliás, esta autonomia entre os crimes de corrupção ativa e passiva 

que nos permite distinguir26 a corrupção do crime de recebimento indevido de 

vantagem, previsto e punido pelo artigo 372º do Código Penal. Neste tipo de 

crime, a conduta do particular e a conduta do funcionário complementam-se, 

sendo que só no caso de preenchimento das duas condutas podemos afirmar 

estar no âmbito do crime de recebimento indevido de vantagem. Clarificando, 

“… nenhum dos dois tipos se compreende por si só, entretecem-se de modo 

dinâmico, num tecido capaz de interrelacionar múltiplos aspectos e um elevado 

contexto com a vitalidade cambiante dos assuntos humanos”27. 

 

                                                           
25

 GASPAR, A. Henriques, “Crimes Cometido no Exercício de Funções Públicas”, in Jornadas de Direito Criminal, 

Revisão do Código Penal, Alterações ao Sistema Sancionatório e Parte Especial, II, Lisboa, Centro de Estudos 

Judiciários, 1998. 

26
 Distinção à qual regressaremos no capítulo I.3, p. 28 e ss. 

27
 GARCIA, M. Miguez e RIO J. M. Castela, in ob. cit., p. 1232. 
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Em suma, seja qual for a teoria à qual dogmaticamente adiramos, 

parece claro que aquela que o legislador português pretendeu consagrar foi a 

da autonomia entre o crime de corrupção ativa e o de corrupção passiva e, por 

todos os motivos anteriormente expostos, parece-nos ser esta a mais coerente, 

quer a nível dogmático, quer a nível da prática judiciária28. 

                                                           
28

Neste sentido, vide Ac. TRL, de 15-11-2011 (504/04.6JFLSB.L1-5), disponível in 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/9e4a1374e2b85f14802579640038f9cd?OpenDocumen

t. 
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I.2. Delimitações Conceptuais 

 

Importa agora fazer uma pequena incursão pela definição de corrupção 

e as distinções conceptuais a ela inerentes. 

 

Como ficou já demonstrado anteriormente, o crime de corrupção é um 

crime complexo, não só pelo tipo de criminalidade que lhe está subjacente, 

como também pela grave danosidade social que acarreta e pela 

descredibilização das instituições democráticas que comporta. Assim, a 

definição deste delito, tal como a delimitação do objeto jurídico que a 

incriminação de tal conduta pretende tutelar, configuram uma tarefa difícil na 

doutrina e na jurisprudência. Certo é, no entanto, que se trata de um delito que 

integra a criminalidade organizada e de colarinho branco. Mas, terão estes 

conceitos uma expressão dogmática e consensual? Vejamos. 

 

Numa perspetiva histórica, o conceito de crime organizado não encontra 

consenso na dogmática jurídico-penal, não existindo, por esse motivo, um 

conceito unitário e unanimemente aceite. No entanto, é possível identificar, em 

traços gerais, as características que lhe são predominantes.  

Nas palavras de Hassemer, a criminalidade organizada “não é apenas 

uma organização bem feita, não é somente uma organização internacional, 

mas é, em ultima análise, a corrupção do legislador, da Magistratura, do 

Ministério Público, da Polícia (…). É uma criminalidade difusa que se 

caracteriza pela ausência de vitimas individuais, pela pouca visibilidade dos 

danos causados bem como por um novo modus operandi (…). Ainda mais 

preocupante, para muitos, é fruto de uma escolha individual e integra 

culturas”29. 

Alberto Silva Franco, por seu turno, caracteriza esta realidade como 

integrante de uma textura diversa, com “carácter transnacional na medida em 

que não respeita as fronteiras de cada país e apresenta características 

                                                           
29

 Cf. HASSEMER, Winfried e CONDE, Francisco Munoz, Introduccíon a la Criminologia, Valência: Editorial Tirant Lo 

Blanch, 2001, p. 74. 
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assemelhadas em várias nações; detém um imenso poder com base numa 

estratégia global e numa estrutura organizativa que lhe permite aproveitar as 

fraquezas estruturais do sistema penal; provoca danosidade social de alto 

vulto; tem grande força de expansão, compreendendo uma gama de condutas 

infracionais sem vítimas ou com vítimas difusas; dispõe de meios instrumentais 

de moderna tecnologia; apresenta intrincado esquema de conexões com outros 

grupos de delinquentes e uma rede subterrânea de ligações com os quadros 

oficiais da vida social, económica e política da comunidade; origina actos de 

extrema violência; exibe um poder de corrupção de difícil visibilidade; urde mil 

disfarces e simulações e, em resumo, é capaz de inerciar ou fragilizar os 

poderes do próprio Estado”30 

Daqui ressalta, desde logo, e apesar da ausência de um conceito 

unitário, que a criminalidade organizada se caracteriza, grosso modo, pelo seu 

modus operandi, pela sua atuação em rede, pela ausência de fronteiras na sua 

concretização e pela grave fragilização que imprime no Estado de Direito. 

 

E o que dizer quanto à white-collar criminality? Durante um largo período 

da História, estabeleceu-se uma forte ligação entre a criminalidade e a 

pobreza, a miséria e a desigualdade social. No fundo, entendia-se que os 

crimes eram praticados devido a esta carência de bens. No entanto, alguns 

autores31 começaram a questionar esta visão simplista, pois perceberam que 

esta não explicava a criminalidade praticada pelas classes dominantes, que 

eram movidas pelo egoísmo e instinto de poderio. Pois bem, esta criminalidade 

é então aquela que provém, precisamente, dos agentes cujo comportamento se 

esperava mais imaculado, daqueles agentes em quem a sociedade depositou 

um elevado grau de confiança. Nas palavras de Flávia Noversa Loureiro, neste 

tipo de criminalidade, “[o] delinquente deixa de ser necessariamente o indivíduo 

pertencente a uma classe económico-social baixa, motivado pela ausência de 

recursos, ou por razões de ordem psicológica e social relacionadas com a 

pobreza”, surgindo então assim “esta «nova» criminalidade ocupacional, ligada 

                                                           
30

 Cf. FRANCO, Alberto Silva, “Crimes Hediondos”, in Revista dos Tribunais, 3.ª Edição, São Paulo, 1994. 

31
 Nomeadamente Aristóreles, Thomas Mores, Rosseau, Montesquieu, Beccaria. 
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à atividade profissional das elites económicas”32. Significa isto que esta é uma 

criminalidade silenciosa e que, como habitualmente não tem uma vítima direta, 

se torna difícil de detetar. Não obstante o facto de não ter uma vítima direta, 

nem por isso a torna menos lesivo, bem pelo contrário, uma vez que mina as 

estruturas da democracia por dentro e, por isso, faz parte dos crimes sem 

vítima, ou com vítimas generalizadas33. 

 

Aqui chegados, cumpre perguntar: o que dizer dos crimes que aglutinam 

a particularidade de integrarem a criminalidade organizada e a criminalidade de 

colarinho branco? Pois bem, é precisamente nesse ponto que se encontra a 

problemática da corrupção.  

Nesta medida, Ferreira de Antunes, defende que no crime de corrupção 

não é definível um tipo criminológico, dada a variedade de manifestações e a 

complexidade inerente à mesma. Nesta linha, apesar de não avançar com uma 

definição de corrupção refere que esta será um crime instrumental ao crime 

organizado e que ocorre quando a Administração passa a servir interesses 

privados, ao invés de interesses públicos34. 

Por seu turno, Cláudia Santos, defende que a corrupção passiva merece 

em regra a qualificação de crime de colarinho branco e que a corrupção ativa, 

esta sim, se enquadra na criminalidade organizada. Alerta assim esta autora 

para os problemas desta miscigenação entre estas duas vertentes 

criminológicas num mesmo tipo legal de crime. Concretizando, afirma que esta 

promiscuidade entre os senhores do crime organizado e os senhores das 

instituições, associado ao facto de por inúmeras condicionantes ser tarefa cada 

vez mais difícil a distinção clara entre o crime organizado e o crime de 

colarinho branco, contribui decisivamente para a falta de respostas reativas ou 

preventivas na persecução de tal criminalidade35. 

                                                           
32

 LOUREIRO, Flávia Noversa, “Criminalidade económica e os seus agentes sob a perspetiva criminológica a partir do 

cartel”, in Liber Amicorum Manuel Simas Santos. Coordenação: PITON, André Paulino; CARNEIRO, Ana Teresa, Rei dos 

Livros, 2016, pp. 470-471. 

33
 Neste sentido veja-se, entre outros, MORGADO, Maria José in Congresso da Justiça, p. 6, disponível in 

http://asficpj.org/temas/diversos/congressojust/morgado.pdf 

34
 ANTUNES, Manuel António Ferreira, “Sobre o Sentido Estratégico da Investigação Criminal”, Loures, Secção 

Científica Portuguesa do Centro Internacional de Investigação e Estudos Sociológicos Penais e Penitenciários, 1989. 

35
 Vide neste sentido SANTOS, Cláudia, O Crime de Colarinho Branco, Coimbra, Coimbra Editora, 2001. 
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Tendo esta realidade e complexidade em conta, muitas foram as 

definições de corrupção avançadas pelos mais variados autores36. No entanto, 

aquela que nos parece mais consentânea é a definição avançada por Almeida 

Costa: “[a] corrupção … traduz-se, por isso, numa manipulação do aparelho de 

Estado pelo funcionário que, assim viola a autonomia intencional do último, ou 

seja, em sentido material, infringe as exigências de legalidade, objectividade e 

independência que, num Estado de Direito, sempre têm de presidir ao 

desempenho das funções públicas”37. 

 

No que concerne ao bem jurídico tutelado pelo crime de corrupção, este 

parece assim contender com a autonomia intencional do Estado e já não, 

porventura, com o valor da violação com a conduta do funcionário público a 

quem se dirige a peita38. Por sua vez, Cláudia Santos entende que o que se 

pretende evitar com a incriminação da corrupção é “… a criação da mera 

possibilidade de actuação, por parte do agente público, de acordo com critérios 

outros que não os estritamente objectivos”39. 

 

Duas últimas notas dirigem-se à distinção entre corrupção própria e 

imprópria, e corrupção antecedente e subsequente sendo que ambas, em 

qualquer uma das suas modalidades, são punidas no nosso quadro legislativo.  

A destrinça entre corrupção própria e imprópria assenta na tónica da 

(i)licitude do ato praticado pelo funcionário. Assim, estaremos perante uma 

corrupção própria quando esta se dirija à prática de um ato ilícito e estaremos 

                                                           
36

 Veja-se, entre outros, MAIA, António João “A Corrupção em Portugal: Abordagens distintas de um mesmo objeto”, in 

Media & Jornalismo, n.º 26, Vol. 14, n.º1, Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2015, 

URI:http://hdl.handle.net/10316.2/36965, ISSN:2183-5462 (digital), p.  86; e AIDA, Tavares, “As Causas Socio-Culturais 

e Político-Económicas da Corrupção”, in Notas Económicas, n.º 21, URI:http://hdl.handle.net/10316.2/24911, ISSN: 

2183-203X, p. 58. 

37
 COSTA, António Manuel de Almeida, in ob. cit., p. 661. 

38
 Vide COSTA, António Manuel de Almeida, “Sobre o Crime de Corrupção. Breve Perspectiva Histórica. Corrupção e 

Concussão. Autonomia “Típica” das Corrupções “Activa” e Passiva”. Análise Dogmática destes dois delitos.” Separata 

do Número Especial do Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra –  Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor 

Eduardo Correia, Coimbra, 1987. 

39
 Vide SANTOS, Cláudia, “A Corrupção – Da Luta Contra o Crime na Intersecção de Alguns (Distintos) Entendimentos 

da Doutrina, da Jurisprudência e do Legislador”, in Liberum Disciplinorum Para Jorge de Figueiredo Dias, organização 

por ANDRADE, Manuel da Costa, COSTA, José de Faria, RODRIGUES, Anabela Miranda, ANTUNES, Maria João, 

Coimbra Editora, 2003, p. 970. 

http://hdl.handle.net/10316.2/36965
uri:http://hdl.handle.net/10316.2/24911
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no âmbito da corrupção imprópria, quando esta se dirija à prática, por parte do 

funcionário, de um ato lícito. Com base nesta qualificação, havia quem 

defendesse que a corrupção imprópria deveria ser menos punida do que a 

corrupção própria, e foi precisamente esse o entendimento espelhado no nosso 

Código Penal40. 

Por seu turno, a destrinça entre corrupção antecedente e subsequente 

prende-se com o momento no qual a oferta ou promessa de vantagens é feita 

relativamente ao ato do funcionário que se pretende gratificar. Deste modo, 

estaremos no âmbito da corrupção antecedente sempre que aquela oferta ou 

promessa de vantagens ocorra antes da prática do ato por parte do funcionário. 

Inversamente, estaremos no âmbito da corrupção subsequente sempre que 

aquela oferta ocorra depois do ato praticado pelo funcionário41. 

 

Relativamente à distinção entre corrupção ativa e passiva, uma vez que 

a mesma já foi abordada no subcapítulo anterior quando nos pronunciamos 

sobre as doutrinas unicistas e pluralistas da corrupção, não trataremos dela 

agora. No entanto, tal distinção irá ser explorada com maior acuidade e detalhe 

no Segundo Capítulo, altura em que analisaremos a questão à luz da 

legislação portuguesa.  

 

                                                           
40

 Cfr. Artigo 373º, nº2 e 374º, nº 3 ambos do Código Penal. 

41
 Neste sentido veja-se COSTA, António Manuel de Almeida, Comentário ao artigo 372.º, in Comentário Conimbricense 

do Código Penal, Parte Especial, Tomo III, artigos 308.º a 386.º, Dirigido Por Figueiredo Dias, Coimbra, Coimbra 

Editora, Março de 2001. 
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I.3. Distinção de Figuras Afins 

 

 Iremos agora fazer uma breve incursão em diversos tipos legais de 

crime, que, enquadrando a tipologia de criminalidade organizada e de colarinho 

branco, podem ainda integrar o conceito de corrupção no seu sentido mais 

amplo. Restringir-nos-emos apenas aos crimes de tráfico de influência, de 

recebimento indevido de vantagem e de abuso de poder42.  

Diga-se, aliás, que a necessidade de tipificação e reforço na 

concretização legislativa de tais ilícitos criminais emergiu também de 

imposições comunitárias e internacionais.  

Como principais mecanismos comunitários neste âmbito, assinados por 

Portugal, destacam-se: i) a Convenção Relativa à Luta Contra a Corrupção em 

que estejam implicados Funcionários das Comunidades Europeias ou dos 

Estados-Membros da União Europeia, de 26/05/1997, aprovada pela 

Resolução da Assembleia da República n.º 72/2001 e ratificada pelo Decreto 

do Presidente da República n.º 58/2001, ambos de 15 de novembro; e ii) a 

Convenção Penal Contra a Corrupção, do Conselho da Europa de 27/01/1999, 

aprovada pela Resolução da Assembleia da República, n.º 68/2001 e ratificada 

pelo Decreto do Presidente da República n.º 56/2001, ambos de 26 de outubro.  

Como principais mecanismos internacionais assinados por Portugal 

neste âmbito destacam-se: i) a Convenção sobre a Luta contra a Corrupção de 

Agentes Públicos Estrangeiros nas Transações Comerciais Internacionais, da 

Conferência Ministerial da OCDE de 17/12/1997, aprovada pela Resolução da 

Assembleia da República n.º 32/2000 e ratificada pelo Decreto do Presidente 

da República n.º 19/2000, ambos de 31 de março e transposta para a ordem 

interna pela Lei 13/2001, de 4 de junho43; ii) Convenção das Nações Unidas 

Contra a Corrupção, da Assembleia Geral, de 31 de Outubro de 2003, 

aprovada pelo Decreto da Assembleia da República n.º 47/2007 e ratificada 

                                                           
42

 Outros poderiam ser referidos, no entanto, por uma questão sistemática e de aproximação/ distanciamento optou-se 

por estes tipos legais. 

43
 Posteriormente revogada pela Lei 20/2008, de 21 de abril, relativa à Responsabilidade Penal por Crimes de 

Corrupção no Comércio Internacional e na Atividade Privada. Voltaremos concretamente a este diploma no Capítulo 

II.2, altura em que analisaremos a concretização legislativa nacional e, em concreto neste ponto, a legislação 

extravagante. 
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pelo Decreto do Presidente da República n.º 97/2007, ambos de 21 de 

setembro. 

Aqui chegados, facilmente se compreenderá a necessidade sentida em 

fazer este pequeno apontamento, pois, não obstante serem tipos legais tão 

próximos e com fundamentos tão semelhantes, a verdade é que o nosso 

legislador optou por autonomizá-los em tipos legais distintos. O que nos 

propomos fazer em seguida é precisamente perceber e tentar explicar o 

porquê. 

 

I.3.1. Do Tráfico de Influência 

 

 O crime de tráfico de influência foi introduzido no Código Penal com a 

Revisão de 1995. 

 Com esta concreta incriminação pretendeu-se garantir a proteção da 

legalidade e imparcialidade da Administração Pública. Numa palavra, 

pretendeu-se tutelar, tal como sucedeu com o crime de corrupção, a autonomia 

intencional do Estado44. 

  

Inicialmente apenas se previa o tráfico de influência passivo, ou seja, 

punia-se apenas a conduta do “traficante-vendedor”, ou do traficante de 

influência, daquele que (por si ou interposta pessoa) solicitava ou aceitava, 

para si, ou para terceiro, vantagem patrimonial, ou a sua promessa, para 

abusar da sua influência, real ou suposta. Noutras palavras, era punido aquele 

que negociava “com terceiro a sua influência sobre uma entidade pública para 

dela vir a obter uma decisão ilegal, favorável aos interesses do dito terceiro”45. 

E apenas se punia a conduta que pretendia através da influência obter uma 

decisão favorável ilegal. Isto é, apenas se punia o tráfico de influência passivo 

                                                           
44

 Assim, COSTA, António Manuel de Almeida, “Sobre o Crime de Corrupção - Breve Retrospectiva Histórica. Corrupção 

e Concussão. Autonomia “típica” das Corrupções “Activa” e “Passiva”. Análise Dogmática destes dois delitos”, Separata 

do número especial do Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra – Estudos em Homenagem ao 

Prof. Doutor Eduardo Correia, Coimbra, 1987, p. 140 e ss e ainda Comentário ao artigo 372.º in “Comentário 

Conimbricense do Código Penal” Parte Especial, Tomo III, Coimbra Editora, p. 662. 

45
 Vide CAEIRO, Pedro, Comentário ao artigo 335.º in Comentário Conimbricense do Código Penal Parte Especial, 

Tomo III, Coimbra Editora, Lda., março de 2001, dirigido por DIAS, Jorge de Figueiredo, p. 276. 
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próprio, a punibilidade dependia necessariamente da obtenção “de uma 

decisão ilegal ou ilícita sobre encomendas, adjudicações, contratos, empregos, 

subsídios, subvenções”46. 

 Devido aos problemas detetados na configuração primitiva deste tipo 

legal e às necessidades de adaptação à Convenção Penal Contra a 

Corrupção47, passou a tornar-se ilícita não só a conduta daquele que vende a 

influência, mas também a conduta daquele que a compra, eliminando-se 

também o elenco exemplificativo que vigorava até à data48.  

 Deste modo, passou a estar previsto no artigo 335.º do C.P., o crime de 

tráfico de influência na sua forma passiva (n.º1)49, e na sua forma ativa (n.º2)50.  

 Na forma passiva, p. e p. nos termos do n.º 1, o agente solicita (ou 

aceita) uma vantagem (patrimonial ou não patrimonial) ou a sua promessa, 

para abusar da influência que detém junto de uma qualquer entidade pública, 

de modo a obter uma decisão favorável, seja esta ilícita ou lícita. Por aqui se 

pode concluir que o crime de tráfico de influência passiva, muito embora tenha 

um “círculo natural de agentes”51 – nomeada e especialmente os titulares de 

cargos políticos e os dirigentes da Administração Pública –, por serem aqueles 

que detêm a influência direta e imediata na entidade decisora que é, 

                                                           
46

 Cf. LOPES, José Mouraz, in Revista do Ministério Público n.º 64, 1995, p. 59. 

47
 Do Conselho da Europa de 27/01/1999, aprovada pela Resolução da Assembleia da República, n.º 68/2001 e 

ratificada pelo Decreto do Presidente da República n.º 56/2001, ambos de 26 de outubro, a que já anteriormente 

aludimos. 

48
 Redação do artigo 335.º do CP até à revisão operada pela Lei 108/2001, de 28 de Novembro: “Quem, por si ou 

interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, solicitar ou aceitar, para si ou terceiro, vantagem 

patrimonial ou não patrimonial, ou a sua promessa, para abusar da influência, real ou suposta, com o fim de obter de 

entidade pública encomendas, adjudicações, contratos, empregos, subsídios, subvenções, benefícios ou outras 

decisões ilegais favoráveis é punido com pena de prisão de 6 meses a 5 anos, se pena mais grave não lhe couber por 

força de outra disposição legal” 

49
 “1. Quem, por si ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, solicitar ou aceitar, para si ou 

para terceiro, vantagem patrimonial ou não patrimonial, ou a sua promessa para abusar da sua influência, real ou 

suposta, junto de qualquer entidade pública, é punido: 

a) Com pena de prisão de seis meses a cinco anos se pena mais grave não lhe couber por força de outra 

disposição legal, se o fim for o de obter uma qualquer decisão ilícita favorável; 

b) Com pena de prisão até seis meses ou com pena de multa até 60 dias, se pena mais grave não lhe couber 

por força de outra disposição legal, se o fim for o de obter uma qualquer decisão lícita favorável.” 

50
 “2. Quem, por si ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, der ou prometer vantagem 

patrimonial ou não patrimonial às pessoas referidas no número anterior para os fins da alínea a) é punido com pena de 

prisão até três anos ou pena de multa.” 

51
 Cf. novamente CAEIRO, Pedro in Ob. cit., p. 279 
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precisamente a Administração Pública, reveste a natureza de crime comum. Ou 

seja, não obstante, a existência de destinatários mais imediatos na 

incriminação, na verdade qualquer pessoa pode ser agente de tráfico de 

influência, basta, pois, que tenha alguma especial relação, por exemplo, com 

algum dos elementos anteriormente referidos. Note-se ainda que, na sua forma 

passiva, o crime de tráfico de influência assume a natureza de crime próprio 

(obtenção de uma decisão favorável ilícita) e de crime impróprio (obtenção de 

uma decisão favorável lícita), sendo, no entanto, e naturalmente, mais 

fortemente punido o tráfico de influência próprio. 

 Já na forma ativa, p. e p. nos termos do n.º2, o agente (por si ou 

interposta pessoa), dá ou promete vantagem patrimonial, com o fim de obter 

uma decisão favorável ilícita. Aqui, nenhuma questão se levanta quanto à 

natureza de delito comum. No entanto, na forma ativa o crime assume apenas 

e tão-só a natureza de crime próprio. Tal configuração pode ser criticada, por 

deixar de fora a punição daquele que oferece uma vantagem patrimonial com a 

finalidade de obter uma decisão favorável lícita. No entanto, não devemos 

nunca esquecer a função axiológica do Direito Penal, que, funcionando como 

ultima ratio, não se deverá ocupar de infrações que (a existirem) serão de 

somenos e, por isso mesmo, deverão estar a cargo de outros ramos do Direito.  

  

Feita esta breve análise, podemos concluir que ficam fora do âmbito da 

norma: i) aquelas condutas de “tráfico desinteressado de influência”52, isto é 

situações em que muito embora haja um acordo prévio para o uso da influência 

na obtenção de uma decisão favorável, não existe como contrapartida a 

vantagem (patrimonial ou não patrimonial) nem a promessa dessa vantagem; ii) 

aquelas condutas que, muito embora tenham conduzido a uma decisão 

favorável e tenham culminado na atribuição de uma vantagem ao traficante de 

influência, não tenham sido precedidas de um acordo entre as partes.  

Nesta última situação a previsão do tráfico de influência passivo difere 

da previsão da corrupção passiva que é punida ainda que a prática do ato ou 

omissão dos deveres sejam anteriores àquela solicitação ou aceitação. 

                                                           
52

 Cf. GARCIA, M. Miguez, RIO, J. M. Castela Código Penal, Parte Geral e Especial – Com notas e Comentários, 

Edições Almedina S.A., 2014, p. 1157. 



24 

 

   

À primeira vista, a introdução sistemática deste tipo legal enquanto crime 

autónomo pode parecer de somenos e, mais do que isso, podemos mesmo ser 

tentados a pensar que se trata de uma introdução desnecessária derivada da 

proliferação legislativa a que muitas vezes se assiste no nosso país.  

 No entanto, uma tal conclusão além de precipitada não poderia estar 

mais errada. A introdução53 do crime de tráfico de influência foi de extrema 

importância e destinou-se a colmatar lacunas de incriminação, que por outra 

via se manteriam impunes. Isto porque, apesar das suas semelhanças com os 

crimes de burla, abuso de poder e corrupção, se não fosse criado tal tipo legal, 

continuariam a existir comportamentos que sempre minariam os alicerces do 

Estado de Direito Democrático e que continuariam na chamada “zona cinzenta” 

de incriminação. Foi precisamente para estes casos que o legislador pensou o 

criou estes dois tipos legais autónomos Tanto assim é que, apesar do bem 

jurídico tutelado ser o mesmo, o âmbito de aplicação, que em determinados 

casos pode ser concomitante54, é no essencial distinto. Em suma, aqui pune-se 

a solicitação ou aceitação de vantagem55, ou a promessa para abusar da 

influência56 junto de qualquer entidade pública. É para a prática deste abuso 

que o traficante de influência cobra o seu preço, diferentemente daquilo que 

sucede nos crimes de corrupção. 

 

                                                           
53

 E posteriores alterações. 

54
 E sempre que assim seja a conduta será punida com base na previsão legal do crime de corrupção. E é assim 

porque, nos termos do próprio artigo do tráfico de influência, a sua aplicação é subsidiária “(…) se pena mais grave não 

lhe couber por força de outra disposição legal (…)” 

55
 Patrimonial ou não patrimonial 

56
 Real ou suposta. 
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I.3.2. Do Recebimento Indevido de Vantagem  

 

 O crime de recebimento indevido de vantagem vem previsto no artigo 

372.º do C.P. e foi introduzido pela Lei n.º 32/2010, de 9 de setembro.  

 O bem jurídico tutelado pela incriminação é, à semelhança daquilo que 

ocorre com os crimes de corrupção previstos no Código Penal57, a integridade 

do exercício das funções públicas pelo funcionário58. No entanto, há também 

quem veja aqui a tutela de bens jurídicos difusos: não só a integridade do 

exercício das funções públicas, como também a confiança da comunidade nas 

decisões tomadas pelo Estado, bem como a inerente compatibilidade dos 

valores e dos padrões da atividade estadual59. 

 No n.º 1 do artigo 372.º, o autor do crime é o funcionário, assumindo 

aqui este tipo de ilícito a natureza de delito específico, no qual o agente “atua 

no exercício das suas funções ou por causa delas”60 61, solicitando para si, ou 

terceiro vantagem patrimonial que não lhe é devida.  

Por sua vez, no n.º 2 temos o reverso da medalha, ou seja, aqui o autor 

do crime já não é o funcionário mas sim o particular, é este que, por si ou 

interposta pessoa, dá ou promete dar, a funcionário, ou terceiro, por indicação 

daquele, uma vantagem (patrimonial ou não patrimonial), que não lhe seja 

devida.  

Por outras palavras, no n.º 1 temos aquilo que grosso modo coincide 

com a corrupção passiva e no n.º 2 temos o comportamento que colide com a 

corrupção ativa.  

                                                           
57

 Embora aí não seja este o primordial bem jurídico tutelado, não deixa, no obstante, de o ser também. 

58
 Neste sentido GARCIA M. Miguez e RIO, J. M. Castela in ob. cit., p. 1231; ALBUQUERQUE, Paulo Pinto de, Comentário 

ao Código Penal à Luz da Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, Universidade 

Católica editora, 3.ª edição atualizada, , 2015, p. 980. 

59
 Neste sentido JOECKS, Wolfgang, “StGB Studienkommentar, 9. Auflage”, Munique, Verlag C. H. Beck, 2010, p. 806, 

apud GARCIA M. Miguez e RIO, J. M. Castela, Código Penal, Parte Geral e Especial – Com Notas e Comentários, 

Coimbra: Almedina S.A., 2014, p. 1232. 

60
 Tal natureza não significa, no entanto que a saída do funcionalismo desresponsabilize o agente pelos seus atos. Ou 

seja, ainda que este deixe de exercer tais funções, será sempre responsabilizado por infração criminal anterior a esse 

título. 

61
 Diga-se ainda que esta qualidade funcional se transmite em caso de comparticipação, nos termos e para os efeitos 

do art. 28.º do C.P. 
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No entanto, ao contrário daquilo que sucede nos crimes de corrupção, 

estes dois comportamentos ilícitos não são autonomizáveis entre si, não se 

materializando, por isso, em crimes autónomos e distintos. Concretizando, 

nenhum dos dois tipos de ilícito se compreende por si só, antes se 

entretecendo de um modo dinâmico.62 

 Este é um dos primeiros aspetos relevantes que diferencia e distancia 

os crimes de recebimento indevido de vantagem dos crimes de corrupção. 

  

De salientar ainda que parte da doutrina entende que neste tipo de ilícito 

não se exige que a vantagem se destine a gratificar a prática de ações (ou 

omissões) concretas do funcionário, bastando-se que haja uma conexão 

genérica com o exercício do cargo63. Torna-se sim necessário que entre a 

execução efetuada (ou omissão levada a cabo) pelo funcionário e a vantagem 

oferecida64 exista uma vontade anterior, o chamado “acordo ilícito 

intencional”65. Baseiam a sua tese na lei alemã, ordenamento jurídico no qual – 

como tantas outras vezes – o nosso sistema se ancorou para a formulação 

deste tipo de ilícito. 

 No entanto, tal como Almeida Costa, entendemos que, atendendo à 

maneira como foi formulado o tipo de ilícito, a pedra de toque, no nosso 

ordenamento jurídico, não reside no tal acordo ilícito intencional e prévio, que é 

sempre necessário mas não o essencial. Ou seja, a tónica, no nosso 

ordenamento jurídico é, ao invés, colocada no facto de o funcionário transigir 

com a sua função. Deste modo, e se atendermos ao elemento literal da lei 

portuguesa, facilmente percebemos que ao contrário da lei alemã, aqui não é 

suficiente qualquer tipo de atuação por parte do funcionário. Dito por outras 

palavras, o que está aqui em causa não é tão-só uma atuação de um 

                                                           
62

 Veja-se neste sentido, GARCIA, M. Miguez e RIO, J. M. Caselo, in ob. cit., p. 1232, “Importa a forma como se 

congregam essas duas facetas: não haverá o crime do n.º 2 sem a infração do n.º 1, nenhum dos dois tipos se 

compreende por si só, entretecem-se de modo dinâmico, num tecido capaz de interrelacionar múltiplos aspetos e um 

elevado contexto com a vitalidade cambiante dos assuntos humanos.” 
63

 Neste sentido MENDES, Paulo de Sousa, Os Novos Crimes de Recebimento e Oferta Indevidos de Vantagem in “As 

Alterações de 2010 ao Código Penal e ao Código de Processo Penal coordenado por CARMO, Rui do e LEITÃO, Helena, 

Coimbra, Coimbra, Coimbra Editora, 2011, p. 32. 

64
 Ou solicitada, quando o impulso venha da parte do funcionário. 

65
 Unrechtsvereinbarung. 
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funcionário, precedida de um acordo ilícito prévio para obtenção de uma 

vantagem. Torna-se, isso sim, necessário que a vantagem lhe chegue em 

razão de estar investido do exercício de funções públicas66. Daí que tenhamos 

de concordar, e seguir a posição de Almeida Costa, quando refere que é 

essencial o tal acordo, mas não é o suficiente. É sim necessário que esse 

acordo se destine a uma ação da qual advenha uma vantagem para o 

funcionário, conseguida no exercício das suas funções e por causa delas. 

  

Por último, cumpre ainda referir que o crime de recebimento indevido de 

vantagem67 configura um crime de perigo abstrato, já que o bem jurídico é 

afetado logo no momento em que o agente imprime a hipótese de subornos 

dos seus serviços através de um compromisso. 

 

Em suma, a “perseguição penal do recebimento e da oferta/promessa 

indevidos de vantagem não deve, na prática, substituir a aplicação dos 

clássicos tipos de corrupção, como se fosse um atalho para se chegar à 

condenação dos culpados. Pelo contrário, é preciso decidir escrupulosamente 

se são de aplicar uns ou outros no caso concreto. A relação entre o 

recebimento/oferta/promessa indevidos de vantagem, por um lado, e as 

modalidades de corrupção, por outro, é – se os tipos forem bem interpretados – 

de alternatividade, no sentido de que o acordo ilícito intencionado por qualquer 

uma das partes ou bem que se destina à prática de um particular acto ou 

omissão do cargo, ou bem que é para o exercício do serviço (…)”68, 

correspondendo a primeira conduta a um crime de corrupção e a segunda a um 

crime de recebimento indevido de vantagem. 

 

                                                           
66

 Veja-se neste sentido COSTA, António Almeida, “Sobre o Crime de Corrupção - Breve Retrospectiva Histórica. 

Corrupção e Concussão. Autonomia “típica” das Corrupções “Activa” e “Passiva”. Análise Dogmática destes dois 

delitos”, Separata do número especial do Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra – Estudos em 

Homenagem ao Prof. Doutor Eduardo Correia, Coimbra, 1987, p. 95 e ss.; SIMÕES, Euclides Dâmaso, Contra a 

Corrupção – As Leis de 2010, in  “As Alterações de 2010 ao Código Penal e ao Código de Processo Penal” coordenado 

por CARMO, Rui do e LEITÃO, Helena, Coimbra, Coimbra, Coimbra Editora, 2011, p. 49 e ss. 

67
 Nas suas duas vertentes, que não são autonomizáveis. 

68
 MENDES, Paulo de Sousa, “Os Novos Crimes de Recebimento e Oferta Indevidos de Vantagem” in As Alterações de 

2010 ao Código Penal e ao Código de Processo Penal, coordenado por CARMO, Rui do e LEITÃO, Helena, Coimbra, 

Coimbra, Coimbra Editora, 2011, p. 41. 
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I.3.3. Do Abuso de Poder 

 

 O crime de abuso de poder constava já da versão originária do Código 

Penal de 1982, no seu artigo 432.º, encontrando-se hoje previsto no art. 382.º 

e, correspondendo, grosso modo, àquele preceito69.  

 O bem jurídico tutelado pela incriminação é, tal como nos demais tipos 

de ilícito a que nos temos vindo a referir, a autoridade e credibilidade da 

administração do Estado. 

O tipo objetivo inerente ao tipo de ilícito consiste no abuso de poderes 

ou na violação inerente ao desempenho de funções70 71. 

Note-se, desde logo, que só pode abusar ilegalmente do poder, quem 

legalmente tenha sido nele investido. Daí que, novamente, este tipo legal 

configure um crime específico, que só pode ser praticado por quem detenha o 

poder público, ou seja, por funcionários, no sentido que lhe é atribuído pelo 

Código Penal72. Por esse motivo, torna-se essencial o conhecimento do Código 

Internacional de Conduta de Funcionários Públicos adotado pela Assembleia 

das Nações Unidas e, segundo o qual, os ordenamentos jurídicos devem 

conformar os seus próprios códigos de conduta internos de funcionários 

públicos. 

Atendendo à configuração da norma em causa, percebemos que, ao 

contrário dos outros tipos de ilícito aqui elencados, para o preenchimento do 

tipo, tanto se atende à obtenção de uma vantagem para o funcionário, como ao 

prejuízo causado para o particular.  Ou seja, não se torna necessária a 

cumulação de vantagem para uma parte associada ao prejuízo para a outra 

parte, sendo suficiente para a consumação que se verifique uma73, ou outra74. 

                                                           
69

 “O funcionário que, fora dos casos previstos nos artigos anteriores, abusar de poderes ou violar deveres inerentes às 

suas funções, com intenção de obter, para si ou para terceiro, benefício ilegítimo ou causar prejuízo a outra pessoa, é 

punido com pena de prisão até três anos ou com pena de multa, se pena mais grave não lhe couber por força de outra 

disposição legal.” 

70
 Vide novamente COSTA, António Almeida, in ob. cit. 

71
 Neste sentido veja-se ainda GARCIA, M. Miguez e RIO J. M. Castelo, in ob.cit., p. 1255 e ALBUQUERQUE, Paulo Pinto 

de, in ob. cit., p. 1013. 

72
 Veja-se o artigo 386.º do Código Penal. 

73
 Vantagem. 

74
 Prejuízo. 
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Por outras palavras, “o preenchimento do tipo legal poderá ter lugar 

através do abuso de poderes ou da violação de deveres pelo funcionário. Em 

ambos os casos terá que se tratar de poderes ou deveres inerentes à sua 

função”75. 

Quer isto dizer que com a incriminação se visa imediatamente proteger a 

integridade do exercício das funções públicas por funcionário, mas também, 

mediatamente, os interesses do particular. 

Finalmente, diga-se que o tipo subjetivo apenas se preenche com o dolo, ou 

seja, a tal vantagem, ou prejuízo tem de ser realizada(o) e querida(o) pelo 

funcionário. Isto apesar de não ser necessário para a sua consumação a 

verificação do resultado, nem, tão pouco se exige que, a verificar-se tal 

resultado, tenha de revestir natureza patrimonial. 

 

                                                           
75

 Vide FARIA, Paula Ribeiro de, “Comentário ao Artigo 382.º”, in Comentário Conimbricense do Código Penal – Parte 

Especial, Tomo III, artigos 308.º a 386.º, dirigido por DIAS, Jorge de Figueiredo, Coimbra: Coimbra Editora, 2001, p. 

775. 
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I.4 A Delação Premiada: Uma Primeira Aproximação ao 

Problema 

 

Retomando o tema central desta dissertação – e pela primeira vez de 

uma forma expressa -, cumpre agora perceber, mais detalhadamente, em que 

consiste a delação premiada. 

 

Antes de mais, faremos aqui apenas um pequeno ponto prévio para 

dizer que não utilizamos a expressão “delação”76 com qualquer conotação 

axiológico-valorativa, como fazem alguns autores. Utilizamo-la como 

poderíamos utilizar – e utilizamos também – a expressão “colaboração”, 

“felonia” ou “direito premial”. 

 

Feita esta advertência, retomaremos então o rumo da presente 

dissertação.  

Este é um mecanismo almejado por alguns e temido por muitos, como 

aliás já deixámos antever nos Aspetos Introdutórios da presente dissertação. 

Mas afinal em que consiste? 

 

Ao analisarmos a figura da delação premiada, apercebemo-nos, desde 

logo, que o que está aqui em causa é a concessão de uma vantagem 

processual para a persecução de certa criminalidade especialmente 

organizada. Nas palavras de Mário Sérgio Sobrinho, trata-se de um meio de 

obtenção prova, através do qual o investigado, prestando declarações, coopera 

com a atividade investigadora, confessando desse modo crimes e indicando a 

                                                           
76

 Apesar das inúmeras críticas ao termo e sobre as quais nos debruçaremos concretamente no Capítulo IV.1, 

momento em que falaremos do Ordenamento jurídico Brasileiro, sendo aí que existem as maiores dissensões quanto 

ao termo, na opinião de Gomes Canotilho e Nuno Brandão, não há qualquer óbice à utilização do termo delação 

premiada, muito pelo contrário. “No fundo, reduzindo a questão ao essencial, o Estado promete ao arguido impunidade 

ou atenuação da sua responsabilidade penal a troco de meios de prova úteis para a investigação criminosa a que 

pertence. Por isso, em geral, a colaboração premiada apresenta-se como meio de obtenção de provas incriminatórias 

tanto do próprio colaborador como de terceiros, sendo exacto denomina-la também, como é corrente na doutrina penal 

brasileira, como delação premiada.” Cf. BRANDÃO, Nuno e CANOTILHO, J. J. Gomes, “Colaboração Premiada e Auxílio 

Judiciário em Matéria Penal: a ordem pública como obstáculo à operação Lava Jato”, in Revista de Legislação e 

Jurisprudência, n.º 4000, Setembro-Outubro de 2016. Ano 146.º. 
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atuação de terceiros envolvidos na prática criminosa, de modo a alterar o 

resultado das investigações, em troca de benefícios processuais77. Por seu 

turno, Márcio Barra Lima, define a colaboração premiada como “toda e 

qualquer espécie de colaboração com o Estado, no exercício da atividade de 

persecução penal, prestada por autor, coautor ou partícipe de um ou mais 

ilícitos penais, relativamente ao(s) próprio(s) crime(s) de que tenha tomado 

parte ou pertinente a outro(s) realizado(s) por terceiros não necessariamente 

cometidos em concurso de pessoas, objetivando, em troca, benefícios penais 

estabelecidos em lei”78. 

Ao entrarmos no domínio do direito premial, entramos também no 

domínio do direito consensual, onde vigora o princípio da oportunidade, em 

detrimento, ou por outras palavras, deixando para segundo plano, o princípio 

da legalidade. E começa precisamente aí a resistência dos sistemas 

continentais – tão norteados pelo princípio da legalidade – como o Português, 

quanto à sua aplicabilidade. 

 

Os valores judaico-cristãos79 conformam a sociedade ocidental desde a 

sua origem. De acordo com tais valores, o ocidente sempre se moveu em 

consonância com a dicotomia “castigo recompensa”80.  

No entanto, nos sistemas continentais, historicamente, nunca foi dada 

primazia à questão da recompensa, precisamente por se entender que ela não 

serve os fins e é contrária ao Direito Penal em vigência durante tanto tempo. 

                                                           
77

 Vide, neste sentido, SOBRINHO, Mário Sérgio, “O Crime Organizado no Brasil”, in Crime Organizado: aspectos 

processuais, coordenado por ALMEIDA, José Raul Gavião; MORAES Maurício Zanoide de; São Paulo: Edição Revista 

dos Tribunais, 2009, p. 47. 

78
 LIMA, Márcio Barra, A Colaboração premiada como instrumente constitucionalmente legítimo de auxílio à aticidade 

estatal de persecução criminal, in “Garantismo Penal integral: questões penais e processuais, criminalidade moderna e 

a aplicação do modelo garantista no Brasil”, Coordenado por CALABRICH, Bruno; FISCHER, Douglas; PELELLA, Eduardo, 

1ª Edição Salvador: Juspodivim, 2010. 

79
 Independentemente do enquadramento histórico que faremos no Capítulo III, por uma questão sistemática, parece-

nos pertinente ir já adiantando alguns princípios orientadores, conformadores deste mecanismo. 

80
 Vide BRAZ, José Investigação Criminal – A Organização o Método e a Prova. Os Desafios da Nova Criminalidade, 

Coimbra, Edições Almedina, S.A., 2010, p. 298. 
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Um Direito Penal, recorde-se, do facto81, e, durante muito tempo marcado pelas 

teorias ético-retributivas, que viam na culpa um limite e pressuposto da pena82.  

Aqui chegados, é pacífico dizer que a delação premiada tem como ponto 

de partida uma confissão. Mas não uma qualquer confissão. Tem de se tratar 

de uma confissão feita no âmbito de um facto criminoso que envolva mais do 

que uma pessoa. Ou seja, a delação premiada é um mecanismo que serve 

para bonificar aquele que, confessando o crime, auxilia no desmantelamento 

da rede, da teia criminosa.  

Do ponto de vista jurídico, a confissão tem uma consistência probatória 

muito relativa e instável. Desde logo, porque advém de alguém que não é uma 

mera testemunha, mas antes fortemente envolvido no facto, como também, por 

se poder tratar de uma confissão que não é feita livremente, ser suscetível de 

induzir em resultados erróneos. E, logicamente, este risco aumenta quando se 

oferece uma vantagem em troco de uma confissão. Por estes motivos, a 

confissão do arguido (coarguido, in casu) terá sempre de ser ouvida com 

cautela e, por esse motivo, tem uma consistência probatória inferior a outros 

meios de prova. 

Não obstante tal ressalva, a verdade é que, de um ponto de vista 

meramente técnico da investigação criminal, a confissão pode constituir um 

elemento muito relevante. E mais assim é se “essa confissão traduzir uma 

colaboração activa do arguido arrependido e colaborante com a justiça”, caso 

em que “constitui, seguramente uma das formas mais privilegiadas de penetrar 

na estrutura das organizações criminosas e no conhecimento detalhado e 

preciso da sua actividade e do papel dos seus co-participantes”83. 

                                                           
81

 Vide, entre outros, Santos, Manuel Simas e Leal-Henriques, Manuel, Noções de Direito Penal, Porto: Letras e 

Conceitos, Lda., 4.ª edição, 2011, p.59 e ss.; DIAS, Jorge de Figueiredo, Direito Penal – Parte Geral, Tomo I, Questões 

Fundamentais, A Doutrina Geral do Crime, Coimbra Editora, 2.ª Edição, 2007, p. 235 e ss. 

82
 Remetemos, neste ponto para as teorias unilaterais e bilaterais da culpa. Historicamente defendia-se a culpa como 

pressuposto e limite da pena (“não há pena sem culpa, mas também não há culpa sem pena”). Hoje em dia, no 

entanto, a maioria da doutrina, tendo aliás tal entendimento suporte na legislação e jurisprudência, entende que a culpa 

é tão só o limite da pena, não sendo o seu pressuposto, tornando-se por isso possível que, independentemente da 

culpa, não se aplique uma pena, por não se mostrar necessária. Vide entre outros DIAS, Jorge de Figueiredo, Direito 

Penal – Parte Geral, Tomo I, Questões Fundamentais, A Doutrina Geral do Crime, Coimbra Editora, 2.ª Edição, 2007, 

pp. 60 a 86 e 86 a 102; Correia, Eduardo, Direito Criminal, Vol. I., com a colaboração de Figueiredo Dias, Reimpressão, 

Coimbra: Livraria Almedina, 1971, pp. 39 e ss. 

83
 Cf. BRAZ, José, in ob. cit., p. 304. 
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 Neste sentido, já no ano de 1853, Rudolf Von Ihering, consciente da 

falha do ordenamento jurídico no combate de certo tipo de criminalidade, 

alertava para a necessidade de se recorrer a mecanismos premiais no Direito 

Penal, afirmando que “[u]m dia os juristas irão ocupar-se do direito premial. E 

farão isso quando, pressionados pelas necessidades práticas conseguirem 

produzir a matéria premial dentro do Direito, isto é, fora da mera faculdade e do 

arbítrio. Delimitando-o com regras precisas, nem tanto no interesse do 

aspirante a prémio, mas, sobretudo, no interesse superior da colectividade”84. 

 Apesar da consciência do crescimento da criminalidade organizada e da 

crescente alteração do paradigma penal em Portugal e na Europa85, a verdade 

é que continua a haver muitos entraves à utilização deste tipo de mecanismos, 

que, note-se, têm o seu ponto de partida numa confissão, mas são, no entanto, 

muito mais do que isso. E entraves, desde logo fundados na existência de um 

valor superior ao da eficácia no combate à criminalidade: a justiça material. 

Vejamos então. 

  

José Luiz Guzmán Dalbora86, é um forte crítico do instituto da delação 

premiada, por entender que não se pode estimular legalmente a colaboração 

do arguido com o estabelecimento dos factos sem se violar a garantia 

constitucional de que ninguém pode ser coativamente obrigado a colaborar 

para a sua autoincriminação. E, por muito que se possa estranhar esta 

referência à autoincriminação, quando se trata de uma opção concedida ao 

arguido, a verdade é que esta não é uma opção totalmente livre, mas antes 

uma opção condicionada e, que por isso mesmo, contende com o princípio do 

nemu tenetur se ipsum accusare. Ou seja, o arguido continua a ser “livre” para 

não prestar declarações, mas tem um elemento coator para que o faça. 

Acrescenta ainda87 que, sendo o coarguido parte no juízo, não uma 

testemunha, o seu depoimento não pode ser nunca tão fidedigno88, uma vez 

                                                           
84

 IHERING, Rudolf Vonm, 1853, apud BRAZ, José, ob. cit., p. 299. 

85
 Que já não assenta em ideias ético retributivas, mas sim em critérios de prevenção geral positiva de integração, que 

acarreta a alteração da conceção da culpa. Neste sentido veja-se novamente DIAS, Jorge de Figueiredo in ob. cit., p. 43 

e ss; e CORREIA, Eduardo, in ob. cit., p. 39 e ss. 

86
 Vide Guzmán DALBORA, Jose Luis, in ob. cit., p. 235 

87
 Como aliás já anteriormente se referiu. 
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que só se testemunha, na verdadeira aceção da palavra, quanto a factos 

alheios.  

Apesar de reconhecer a necessidade de combate à criminalidade 

organizada, alerta para a perigosidade das afirmações feitas por alguns 

autores, segundo os quais, para defesa do Estado de Direito, é necessário que 

se combatam os “inimigos”. Na sua ótica, não há nada de mais errado que tal 

afirmação e assevera que a supremacia da lei é “coisa distinta da omnipotência 

do legislador”89. Ou seja, uma coisa é a primazia da lei sobre a sociedade, 

outra coisa é a tentativa de as instâncias superiores de controlo terem o 

absoluto poder sobre a vida em sociedade, pois nunca devemos esquecer as 

atrocidades cometidas em nome da segurança e persecução criminal. Este 

autor defende, assim, que o Direito Penal deve ser preservado da perversão 

política e que a confiança pública é um pressuposto da liberdade, liberdade 

essa que “faz deste mundo maravilhoso um lugar mais cativante e da vida algo 

digno de ser vivido”90. 

Por seu turno, Jacinto Nelson de Miranda Cunha e Edward Rocha de 

Carvalho91, muito embora tenham presente o argumento por muitos utilizado de 

que “é mais fácil extrair o modus operandi de uma organização criminosa do 

que esperar que ele seja revelado pela vontade espontânea de algum suposto 

membro: para isto, é inegável, algum benefício deve ser oferecido em troca”92, 

alertam para a fragilidade da delação premiada enquanto meio de prova. Isto 

porque, sendo utilizada em processos contra o sistema financeiro nacional ou 

de lavagem de dinheiro, a troco da imunidade penal, o delator faz perigar, ao 

invés de auxiliar, a descoberta da verdade material. Afirmam estes autores que 

se dá, por via da delação premiada, uma “desvirtuação da prova preceituada”93, 

adquirindo as suas alegações um carácter de prova irrefutável. Em suma, 

                                                                                                                                                                          
88

 Vide neste sentido, Acórdão do STJ de 23/09/2010 (proc. nº 427/08.0TBSTB.E1.S2), relator: Souto de Moura. 

Disponível in 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/b055dec4be830182802577c0004c16a7?OpenDocume

nt&Highlight=0,Declarações,de,co-arguido 

89
 Vide GUZMÁN DALBORA, José Luis, in ob, cit. 234. 

90
 Vide Guzmán DALBORA, José Luis, in ob, cit, p. 235. 

91
 CARVALHO, Edward Rocha de, COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda, “Acordos de Delação Premiada e o 

Conteúdo Ético Mínimo do Estado” 

92
 CARVALHO, Edward Rocha de, COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda, ob. cit., p. 97. 

93
 CARVALHO, Edward Rocha de, COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda, ob. cit., p. 100. 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/b055dec4be830182802577c0004c16a7?OpenDocument&Highlight=0,Declara%C3%A7%C3%B5es,de,co-arguido
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/b055dec4be830182802577c0004c16a7?OpenDocument&Highlight=0,Declara%C3%A7%C3%B5es,de,co-arguido
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defendem que através do aproveitamento de uma figura com longa tradição na 

Inglaterra e nos Estados Unidos94 - que, aliás, também aí já se mostrou ineficaz 

– se está a admitir uma “aberração; em dois sentidos: primeiro, porque (…) vai 

verificada, de modo a poder ter alguma credibilidade, superando-se, inclusive, 

desvios determinados pela falta de lógica; segundo, porque se não pode 

afastar (…) a meia-verdade imposta pelo delator. (…) Violada, sem embargo, 

fica a isonomia constitucional e o direito penal se esfumaça como estrutura 

democrática.”95 

Assim, os referidos autores alertam para a falta de dignidade que 

institutos como este podem acarretar para um Estado de Direito e vão aqui 

buscar uma ideia trazida por Amelung: “O Estado cairá em contradição 

normativa e comprometerá a legitimação da própria pena se, para impor o 

direito, tiver de recorrer, ele próprio, ao ilícito criminal”96. 

 

Feita esta primeira aproximação ao problema da delação premiada, 

passaremos agora à análise da concretização legislativa portuguesa, de modo 

a percebermos qual o tratamento efetivamente dado a estas matérias no nosso 

ordenamento jurídico. 

                                                           
94

 Os autores em causa são de nacionalidade brasileira. 

95
 CARVALHO, Edward Rocha de, COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda, ob. cit., p. 100. 

96
 Ob cit. P. 15 ANDRADE, Manuel da Costa, “Sobre as Proibições de Prova em Processo Penal”, Coimbra: Coimbra 

Editora, 2006. 
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Delineados os primeiros aspetos relevantes (fundamento dogmático, 

delimitação conceptual e distinção de figuras afins) inerentes ao crime de 

corrupção e à delação premiada, importa agora perceber, concretamente, 

como é tratada a questão em Portugal. 

 Em primeiro lugar cumpre referir que, no nosso ordenamento jurídico, o 

arrependimento e a reparação do dano, são causas que constituem 

circunstâncias que atuam, por um lado, diminuindo a ilicitude do facto e a 

culpabilidade do agente, podendo assim funcionar como circunstâncias 

atenuadoras da pena (art. 72.º, n.º 2, al. c) do CP), e, por outro, como 

circunstâncias que culminam numa total ausência de pena (art. 74.º do CP – 

regime da dispensa de pena)97. 

No que respeita concretamente à problemática da corrupção e do direito 

premial utilizado na sua persecução, não logrou o nosso legislador concentrá-la 

num único diploma. Deste modo, a corrupção encontra-se versada no Código 

Penal, no Capítulo IV – Dos Crimes cometidos no Exercício das Funções 

Públicas;98 e em diversos diplomas avulsos.  

 No que concerne à legislação avulsa iremos apenas ocupar-nos da Lei 

nº 34/87, de 16 de julho, relativa à corrupção de cargos políticos; da Lei n.º 

50/2007, de 31 de agosto, relativa à corrupção desportiva; e da Lei n.º 36/94, 

de 29 de setembro, relativa às medidas de combate à corrupção e 

criminalidade económico-financeira99. 

Iniciaremos então a nossa incursão pelo Código Penal, tentando 

compreender a forma como é aí tratado o problema, passando depois para a 

análise da legislação extravagante. 

 

                                                           
97

 Veja-se BRAZ, José, in ob. cit., p. 304 e 305 

98
 Como ensina Eduardo Correia, “Os tipos legais de crime descrevem, em regra, factos que podem ser  levados a 

cabo por qualquer pessoa. Em certos casos, porém, a lei exige a intervenção de pessoas de um certo círculo – são os 

chamados delitos específicos («delictum proprium»)” – CORREIA, Eduardo, in ob. cit., p. 306. 

99
 Optámos por nos focar apenas nesta legislação porque entendemos ser a mais relevante para a matéria que 

queremos aqui demonstrar. Assim sendo, pareceu-nos importante contrapor a chamada corrupção administrativa com 

a corrupção de cargos políticos, para compreendermos as similitudes e as dissensões no tratamento. Quanto ao 

decreto que regula a corrupção desportiva, optámos pela sua inserção por ter como elemento subjetivo entidades 

totalmente das versadas nos decretos anteriormente referidos. Finalmente, a escolha pelo último decreto, deveu-se ao 

facto de ser um decreto que apresenta mecanismos de combate à criminalidade económico-financeira.   
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II.1 Código Penal: A “Corrupção Administrativa” 

 

 Relativamente ao bem jurídico tutelado pela incriminação, abster-nos-

emos de tecer novos comentários, uma vez que tal problemática já foi 

abordada em sede própria100. 

 Folheando o Código nesta matéria, constatamos que a regulamentação 

sempre se cingiu à intitulada “corrupção administrativa"101. 

A corrupção passiva (em qualquer uma das suas modalidades – i.e. 

corrupção passiva própria ou imprópria) assume simultaneamente a natureza 

de delito específico e crime de dano.  

Delito específico, porque para o tipo de ilício estar preenchido exige-se 

uma especial qualidade do agente que o pratica. In casu, exige-se que o 

agente seja funcionário, nos termos definidos no artigo 386.º do Código 

Penal.102 Almeida Costa alerta, neste ponto, para duas vertentes de delimitação 

deste delito de natureza específica103. Numa primeira vertente, a corrupção 

passiva abrange, por definição, aqueles casos em que a gratificação 

representa a contrapartida de um ato realizado no exercício das funções. Não 

cabem aqui, portanto, aqueles casos em que o funcionário recebe uma 

gratificação para praticar um ato privado, ainda que esse ato seja contrário às 

suas funções. Estaremos perante um ilícito sim, mas já não perante este 

concreto ilícito de corrupção passiva. Numa segunda vertente (esta mais 

restritiva), delimitam-se as concretas condutas que podem, concretamente, 

integrar o crime de corrupção passiva. Dúvidas não há que tem que se tratar de 

um crime cometido no exercício do cargo. Mas aquilo que se questiona – e que 

                                                           
100

 Vide Capítulo I.2. 

101
 Neste sentido PINTO, Frederico de Lacerda da Costa, “A Intervenção Penal na Corrupção Administrativa e Política”, 

in Direito Penal Económico e Europeu: Textos Doutrinários - Vol. III, Coimbra Editora, 2009, p. 342. 

102
 Veja-se neste sentido COSTA, António Manuel de Almeida, in Comentário Conimbricense do Código Penal, Tomo 

III, Coimbra Editora, 2001, dirigido por DIAS, Jorge de Figueiredo, p. 663 e CUNHA, José Manuel Damião da, 

Comentário ao artigo 386.º in Comentário Conimbricense do Código Penal, Parte Especial, Tomo III, artigos 308.º a 

386.º, dirigido por DIAS, Jorge de Figueiredo, Coimbra: Coimbra Editora, 2001, p. 808 e ss. 

103
 Veja-se neste sentido novamente COSTA, António Manuel de Almeida, in Comentário Conimbricense do Código 

Penal, Tomo III, Coimbra Editora, 2001, dirigido por DIAS, Jorge de Figueiredo, p. 663 a 666. É certo que este 

comentário foi elaborado numa altura em que o Código Penal ainda distinguia em dois artigos a Corrupção Passiva 

Própria e a Corrupção Passiva Imprópria, no entanto, a nível conceptual tais distinções podem e devem ainda ser tidas 

em conta à luz do Código Penal na sua versão atual. 
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questiona Almeida Costa104 – é saber se tais funções deverão corresponder às 

específicas competências legais, ou se, pelo contrário, poderão corresponder 

apenas a meros poderes de facto, que decorram da posição funcional do 

agente. Neste ponto existem duas grandes correntes de pensamento.  

 Uma primeira105 que entende que para estar preenchido o tipo legal de 

ilícito de corrupção passiva o crime tem de ser praticado no âmbito de atuação 

de competências legais específicas do agente, isto é, a atividade pretendida 

pelo suborno teria de estar abrangida nas competências do concreto 

funcionário. Assim, para aqueles que defendem tal doutrina, o funcionário que 

se arrogasse da competência de praticar um ato que não coubesse no âmbito 

das suas atribuições praticaria um outro crime (p.e., burla ou usurpação de 

funções), mas já não o crime de corrupção passiva. 

 Já a segunda corrente106 defende que a natureza de crime específico do 

delito em causa não exige uma visão tão rígida das atividades praticadas. 

Deste modo, entendem suficiente a simples circunstância de a atividade em 

causa se encontrar numa “relação funcional imediata” com o desempenho do 

respetivo cargo. Significa isto que se entrará no âmbito do ilícito típico da 

corrupção passiva sempre que a realização do ato que se visa com o suborno 

caiba nos poderes de facto inerentes ao exercício das suas funções. Não 

cabem aqui umas quaisquer possibilidades fácticas, mas sim e apenas aquelas 

que são propiciadas pelo cumprimento normal do exercício das suas 

atribuições. 

 Neste ponto, alinhamos com esta segunda vertente, ou seja, adotamos 

uma posição menos restritiva quanto ao tipo de ilícito. Entendemos, por isso, 

ser necessária uma “relação funcional imediata” com o desempenho do cargo, 

ou seja, entendemos ser necessário que o ilícito advenha de possibilidades 

propiciadas pelo desempenho normal da atividade, mas não entendemos 

necessário o preenchimento das competências legais específicas para o seu 

preenchimento. 

                                                           
104

 COSTA, António Manuel de Almeida, in ob. cit. 

105
 Denominada de teoria do conceito estrito de funcionalismo. 

106
 Denominada teoria de conceito lato de funcionalismo. 
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Além da natureza específica deste crime, sublinhámos supra a sua 

natureza de crime de dano. Significa isto que, sendo o bem jurídico tutelado 

com a incriminação, a autonomia intencional do Estado, o crime de corrupção 

passiva não se limita a pôr em risco a atividade do Estado, importando antes 

uma efetiva violação da esfera da sua atividade, consubstanciada numa ofensa 

à sua autonomia intencional. 

 De salientar ainda que o crime de corrupção passiva se consuma com a 

comunicação ou a aceitação por parte do funcionário relativamente à oferta, ou 

promessa de oferta, independentemente do recebimento efetivo de qualquer 

vantagem107.  

Convém apenas referir que, apesar desta desnecessidade do 

recebimento de qualquer vantagem por parte do funcionário para a 

consumação do crime de corrupção passiva, tona-se necessário que a 

solicitação do suborno, ou a aceitação, cheguem ao conhecimento do 

destinatário, ainda que este não compreenda o seu sentido108. 

 Finalmente, relativamente ao crime de corrupção ativa (em qualquer 

uma das suas modalidades), diga-se que o mesmo assume a natureza de 

delito comum e formal. 

 Entraremos agora numa breve análise deste delito, tal qual previsto no 

Código Penal desde a sua redação originária e com especial enfoque a partir 

da revisão legislativa de 1995. 

 

                                                           
107

 Neste sentido, vide Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães de 3/11/2008 

108
 Vide COSTA, António Manuel de Almeida, in Comentário Conimbricense do Código Penal, Tomo III, Coimbra 

Editora, 2001, dirigido por DIAS, Jorge de Figueiredo, p. 662. 
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II.1.1 O Decreto Lei n.º 400/82, de 23 de Setembro, e o Decreto Lei n.º 

48/95, de 15 de Março 

 

Na redação originária do Código Penal, a matéria da corrupção 

encontrava-se regulada nos artigos 420.º a 423.º.  

Era a seguinte a redação dada aos preceitos: 

   

“ARTIGO 420.º 

Corrupção passiva para acto ilícito 

1 - O funcionário que, por si ou interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, 

solicitar ou receber dinheiro ou promessa de dinheiro ou qualquer vantagem patrimonial, que 

não lhe sejam devidos, para praticar acto que implique violação dos deveres do seu cargo, será 

punido com prisão de 1 a 6 anos e multa de 50 a 150 dias. 

2 - Se o acto não for, porém, executado, a pena será a de prisão até 1 ano e multa até 40 dias. 

3 - Tratando-se de mera omissão ou demora na prática de acto relacionado com as suas 

funções, mas com violação dos deveres do seu cargo, a pena será, respectivamente, no caso 

do n.º 1, a de prisão até 2 anos e multa de 40 a 100 dias, e, no caso do n.º 2, a de prisão até 1 

ano e multa até 20 dias. 

4 - Se o funcionário, voluntariamente, repudiar o oferecimento ou promessa que aceitada, ou 

restituir o dinheiro ou o valor da vantagem patrimonial, antes da prática do acto ou da sua 

omissão ou demora, ficará isento de pena.” 

 

“ARTIGO 421.º 

Corrupção passiva em causa criminal 

Se, por efeito da corrupção, resultar condenação criminal em pena mais grave do que a 

prevista no artigo anterior, será aquela aplicada à corrupção.” 

 

“ARTIGO 422.º 

Corrupção passiva para o acto lícito 

O funcionário que, por si ou interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, 

solicitar ou receber dinheiro ou promessa de dinheiro ou qualquer vantagem patrimonial, que 

não lhe sejam devidos, para praticar acto não contrário aos deveres do seu cargo e cabendo 

nas suas funções, será punido com prisão até 6 meses ou multa até 30 dias.” 
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“ARTIGO 423.º 

Corrupção activa 

1 - Quem der ou prometer a funcionário, por si ou por interposta pessoa, dinheiro ou outra 

vantagem patrimonial que ao funcionário não sejam devidos, com os fins indicados nos artigos 

420.º e 421.º será punido, segundo os casos, com as penas previstas em tais disposições.  

2 - Se, todavia, o crime tiver sido praticado para evitar que o agente, os seus parentes ou afins 

até ao 3.º grau se exponham ao perigo de serem punidos ou de serem sujeitos a uma reacção 

criminal, pode o juiz atenuar livremente a pena ou dela isentar o agente.  

3 - A isenção da pena prevista no n.º 4 do artigo 420.º só aproveitará ao agente da corrupção 

activa se ele, voluntariamente, aceitar o repúdio da promessa ou a restituição do dinheiro ou 

vantagem patrimonial que havia feito ou dado.  

4 - O agente será igualmente isento de pena nos casos em que o cometimento do crime tiver 

resultado de solicitação ou exigência de funcionário como condição para a prática de actos da 

respectiva competência e o primeiro participar o crime às autoridades.” 

 

Com a Reforma de 1995109, esta passou a ter uma estrutura aproximada 

àquela que se encontra vertida atualmente no Código Penal. 

Deste modo, na versão dada por tal Decreto, a problemática da 

corrupção encontrava-se sistematizada da seguinte forma: no artigo 372.º 

previa-se a corrupção passiva para ato ilícito, no artigo 373.º, a corrupção 

passiva para ato lícito e no artigo 374.º, a corrupção ativa. Era a seguinte a 

redação dada para cada um dos ilícitos típicos: 

 

“Artigo 372.º 

Corrupção passiva para acto ilícito 

1 - O funcionário que por si, ou por interposta pessoa com o seu consentimento ou ratificação, 

solicitar ou aceitar, para si ou para terceiro, sem que lhe seja devida, vantagem patrimonial ou 

não patrimonial, ou a sua promessa, como contrapartida de acto ou de omissão contrários aos 

deveres do cargo, é punido com pena de prisão de 1 a 8 anos.  

2 - Se o facto não for executado, o agente é punido com pena de prisão até 3 anos ou com 

pena de multa.  

3 - Se o agente, antes da prática do facto, voluntariamente repudiar o oferecimento ou a 

promessa que aceitara, ou restituir a vantagem, ou, tratando-se de coisa fungível, o seu valor, 

é dispensado de pena.  

 4 - A pena pode ser especialmente atenuada se o agente auxiliar concretamente na recolha 

das provas decisivas para a identificação ou a captura de outros responsáveis.”; 

                                                           
109

 Versão dada pelo DL 48/95, de 15 de Março 
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“Artigo 373.º 

Corrupção passiva para acto lícito 

1 - O funcionário que por si, ou por interposta pessoa com o seu consentimento ou ratificação, 

solicitar ou aceitar, para si ou para terceiro, sem que lhe seja devida, vantagem patrimonial ou 

não patrimonial, ou a sua promessa, como contrapartida de acto ou de omissão não contrários 

aos deveres do cargo, é punido com pena de prisão até 2 anos ou com pena de multa até 240 

dias.  

2 - É correspondentemente aplicável o disposto na alínea b) do artigo 364.º e nos n.os 3 e 4 do 

artigo anterior.”; 

 

“Artigo 374.º 

Corrupção activa 

1 - Quem por si, ou por interposta pessoa com o seu consentimento ou ratificação, der ou 

prometer a funcionário, ou a terceiro com conhecimento daquele, vantagem patrimonial ou não 

patrimonial que ao funcionário não seja devida, com o fim indicado no artigo 372.º, é punido 

com pena de prisão de 6 meses a 5 anos.  

2 - Se o fim for o indicado no artigo 373.º, o agente é punido com pena de prisão até 6 meses 

ou com pena de multa até 60 dias.  

 3 - É correspondentemente aplicável o disposto na alínea b) do artigo 364.º” 

 

Daqui se pode, desde logo, denotar que, além da autonomização, 

atualmente ainda vigente, entre os crimes de corrupção passiva e ativa, por 

todos os motivos já supra explicados110, autonomizava-se ainda, em dois 

artigos distintos, a corrupção passiva para ato ilícito (artigo 372.º) e a corrupção 

passiva para ato lícito (artigo 373.º). Ou seja, autonomizava-se, concreta e 

claramente, a corrupção passiva própria da corrupção passiva imprópria111. A 

pedra de toque apontada pela doutrina e jurisprudência para fazer a distinção 

entre a aplicação do artigo 372.º e a do artigo 373.º prendia-se com o facto de 

saber se nos encontrávamos no âmbito de “um desvio de poder”. Significa isto 

que se impunha responder à seguinte questão: através do suborno o 

empregado público interferiu no uso dos seus poderes discricionários? Se a 

resposta fosse positiva, então caíamos obrigatoriamente na corrupção passiva 

própria e, por isso, na aplicação do artigo 372.º. Se a resposta fosse negativa, 

                                                           
110

 Vide Capítulo I.1. 

111
 Quanto a tal distinção remetemos para o capítulo I.2, p. 23. 
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então caíamos na corrupção passiva imprópria e, por isso, na aplicação do 

artigo 373.º 112. 

Pela forma como estavam concebidos os tipos legais de corrupção, em 

qualquer uma das suas formas, podemos ainda concluir que havia uma total 

miscigenação entre estes crimes e o agora autónomo crime de recebimento 

indevido de vantagem113. 

Diga-se ainda, que a consagração do crime de corrupção ativa impróprio 

foi uma novidade da Reforma de 1995, pois, até essa data, apenas se punia a 

corrupção ativa própria.  

 

Quanto às molduras penais, da simples leitura dos preceitos, ressalta 

desde logo, uma punição mais severa para os crimes de corrupção passiva em 

contraposição aos crimes de corrupção ativa; e para os crimes próprios em 

contraposição aos crimes impróprios114. 

Deste modo, o crime de corrupção passiva próprio era punido com pena 

de prisão de um a oito anos115. Ao passo que o crime de corrupção passiva 

impróprio era punido com pena de prisão até dois anos ou com pena de multa 

até 240 dias. 

Por seu turno, o crime de corrupção ativa próprio era punido com uma 

pena de prisão de seis meses a cinco anos. E o crime de corrupção ativa 

impróprio, novidade desta Revisão legislativa, era muito brandamente punido, 

com uma pena de prisão até seis meses ou uma pena de multa até 60 dias. 

 

Compreende-se esta posição sancionatória do legislador, ao punir mais 

severamente aqueles de quem se espera e exige um comportamento mais reto 

e transparente. De igual modo se percebe que exista uma mais grave punição 

                                                           
112

 Vide Costa, António Manuel Almeida, Comentário ao Artigo 372.º, in “Comentário Conimbricense do Código Penal, 

Parte Especial, Artigos 308.º a 386.º, dirigido por DIAS, Jorge de Figueiredo, Coimbra, Coimbra Editora, 2001, p. 667 e 

668. 

113
 Veja-se Capítulo I.3.2. 

114
 Diferenciação punitiva essa que se mantém até aos nossos dias, e, digamos, que se compreende. 

115
 Com a condicionante de que se o facto não fosse executado a pena de prisão reduziria até aos três anos ou seria 

punido com pena de multa. Neste ponto chamamos à atenção para as distinções anteriormente delineadas nos 

Capítulos I.1 e I.2. 



45 

 

quando o suborno se destina à prática de atos contrários ao exercício da 

função.  

No entanto, esta primeira versão da Reforma de 95, apesar de ter 

representado um avanço legislativo nesta matéria, ficou ainda aquém em 

alguns aspetos, nomeadamente no que concerne à corrupção ativa, uma vez 

que tendo tornado ilícita também a conduta imprópria, a punição aí imprimida 

foi, parece-nos116, demasiado branda. E dizemos isto, não por defendermos 

uma ação do Estado demasiado repressiva, mas por entendermos que está em 

causa um facto grave, e, principalmente, por sermos da opinião117 que a 

aplicação de penas de prisão demasiado curtas pode levar a efeitos contrários 

aos pretendidos, aumentando os efeitos criminógenos.118 

Relativamente aos institutos da dispensa ou atenuação especial da 

pena, podemos constatar que os mesmos se encontravam englobadas nos 

próprios preceitos incriminadores. 

Assim sendo, no caso da corrupção passiva própria, o agente poderia 

ser dispensado da pena se, antes da prática do facto, voluntariamente 

repudiasse o oferecimento, ou a promessa que anteriormente havia aceitado. 

Por seu turno, a pena poderia ser especialmente atenuada se o agente 

auxiliasse concretamente na recolha de provas decisivas para a identificação 

ou captura de outros responsáveis. Relativamente a esta última hipótese, podia 

vislumbrar-se já aqui uma manifestação da delação premiada, que, muito 

embora não culminasse numa total ausência da pena, permitia que o agente 

que colaborasse concretamente com as autoridades, mediante a recolha de 

provas decisivas para a identificação ou captura dos demais responsáveis, 

visse a sua pena especialmente atenuada. 

Já no caso da corrupção passiva imprópria e da corrupção ativa (própria 

e imprópria), tal atenuação era feita por referência não só ao anteriormente 

                                                           
116

 E tudo leva a crer que a mesma foi a opinião do legislador, que posteriormente puniu o comportamento mais 

severamente. 

117
 E ao contrário daquilo que ainda hoje em dia se defende, essencialmente para a criminalidade económica, nos 

sistemas anglo-saxónicos, com o chamado “Short Sharp Effect”. 

 

 



46 

 

exposto, mas também por referência à al. b) do artigo 364.º do CP, sempre que 

se encontrassem preenchidos os pressupostos aí previstos. 
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II.1.2 A Lei 108/2001, de 28 de novembro 

 

Com a assinatura da Convenção Penal Sobre a Corrupção, do Conselho 

da Europa e a necessidade de adaptação interna a tal regime, a Lei 108/2001, 

de 28 de novembro, veio imprimir alterações nos tipos legais da corrupção 

passiva própria e imprópria.  

Deste modo, apesar de a intenção do legislador com a Reforma de 1995 

ser já a de incluir nestes tipos legais quer a corrupção antecedente, quer a 

corrupção subsequente119, a verdade é que não raras vezes durante a sua 

vigência se levantou a questão de saber se apenas era punida a corrupção 

antecedente ou se também a corrupção subsequente. Por esse motivo, a Lei 

108/2001 veio clarificar essa questão introduzindo nos preceitos legais da 

corrupção passiva própria e imprópria a seguinte menção “ainda que anteriores 

àquela solicitação ou aceitação”. 

Tal alteração legislativa suprimiu ainda o preceito relativo ao 

favorecimento do agente, que tendo recebido a peita não executa o facto. Tal 

supressão deveu-se ao facto de se entender que estava previsto um regime 

demasiado benevolente, que reduzia a pena de prisão para um máximo de três 

anos ou a convertia em pena de multa120. Pois a verdade é que o agente 

recebia a vantagem, simplesmente não cumpria aquilo que a outra parte 

esperava que cumprisse. 

 

Finalmente, por via desta alteração legislativa, aditou-se ao artigo 373.º, 

o n.º2, que prevê que “[n]a mesma pena incorre o funcionário que por si, ou por 

interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, solicitar ou aceitar, 

para si ou para terceiro, sem que lhe seja devida, vantagem patrimonial ou não 

patrimonial de pessoa que perante ele tenha tido, tenha ou venha a ter 

qualquer pretensão dependente do exercício das suas funções públicas”. Tal 

introdução, deveu-se à necessidade de adaptação da lei interna à Convenção 

Penal sobre a Corrupção, do Conselho da Europa, supra referida, com a 

                                                           
119

 Neste ponto remetemos para a o Capítulo I.2. 

120
 Neste sentido veja-se GONÇALVES, Manuel Lopes Maia, Código Penal Português, Anotado e Comentado – 

Legislação Complementar, Almedina, S.A., Coimbra, 2007. 
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consequente necessidade de punição mais severa dos crimes de corrupção, de 

modo a aumentar a eficácia e métodos de repressão. 

Relativamente às modalidades de dispensa e atenuação especial da 

pena, mantiveram-se nos exatos termos vigentes antes da alteração legislativa. 

 

II.1.3. A Lei n.º 32/2010, de 2 de setembro121, e a Retificação pela Lei 

22/2015, de 5 de maio 

 

A Lei 32/2010 imprimiu grandes alterações sistemáticas no que 

concerne aos crimes de corrupção. 

 

Foi a seguinte a redação dada aos preceitos: 

 

“Artigo 373.º 

Corrupção Passiva 

1 - O funcionário que por si, ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, 

solicitar ou aceitar, para si ou para terceiro, vantagem patrimonial ou não patrimonial, ou a sua 

promessa, para a prática de um qualquer acto ou omissão contrários aos deveres do cargo, 

ainda que anteriores àquela solicitação ou aceitação, é punido com pena de prisão de um a 

oito anos.  

2 - Se o acto ou omissão não forem contrários aos deveres do cargo e a vantagem não lhe for 

devida, o agente é punido com pena de prisão de um a cinco anos.”; 

 

“Artigo 374.º 

Corrupção Activa 

1 - Quem, por si ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, der ou 

prometer a funcionário, ou a terceiro por indicação ou com conhecimento daquele, vantagem 

patrimonial ou não patrimonial com o fim indicado no n.º 1 do artigo 373.º, é punido com pena 

de prisão de um a cinco anos.  

2 - Se o fim for o indicado no n.º 2 do artigo 373.º, o agente é punido com pena de prisão até 

três anos ou com pena de multa até 360 dias.  

3 - É correspondentemente aplicável o disposto na alínea b) do artigo 364.” 
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 Entre a Lei 108/2001, de 28 de Novembro e a Lei 32/2016, de 2 de Setembro, houve uma retificação introduzida no 

art. 373.º (corrupção passiva para ato lícito), mas foi uma retificação de somenos e por isso optamos por não nos 

pronunciar quanto à mesma. 
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O legislador introduziu, com esta alteração legislativa, o crime de 

Recebimento Indevido de Vantagem122.  

Como se pode constatar, tal introdução teve implicações nos crimes de 

corrupção, que deixaram de prever e punir as situações de recebimento 

indevido de vantagem, visto agora existir um tipo legal específico e completo 

para o efeito. 

 

Foi também através desta alteração que os crimes de corrupção passiva 

própria e imprópria, muito embora continuando a existir separadamente, 

deixaram de estar previstos em dois preceitos legais distintos, fazendo agora 

parte de um mesmo artigo. Deste modo, a corrupção passiva própria passou a 

estar p. e p. no n.º 1 do artigo 373.º, ao passo que a corrupção passiva 

imprópria passou a estar p. e p. no n.º 2 daquele preceito. Quanto à corrupção 

ativa própria e imprópria, manteve-se inalterada a sua sistematização. No n.º 1 

figura a corrupção ativa própria e no n.º 2 a corrupção ativa imprópria. 

 

A grande novidade desta alteração legislativa prende-se, no entanto, 

com o aditamento do artigo 374.º-B. Vejamos: 

 

“Artigo 374.º-B 

Dispensa ou atenuação de pena 

1 - O agente é dispensado de pena sempre que:  

 a) Tiver denunciado o crime no prazo máximo de 30 dias após a prática do acto e sempre 

antes da instauração de procedimento criminal;  

 b) Antes da prática do facto, voluntariamente repudiar o oferecimento ou a promessa que 

aceitara, ou restituir a vantagem, ou, tratando-se de coisa fungível, o seu valor; ou  

c) Antes da prática do facto, retirar a promessa ou recusar o oferecimento da vantagem ou 

solicitar a sua restituição.  

2 - A pena é especialmente atenuada se o agente:  

 a) Até ao encerramento da audiência de julgamento em primeira instância, auxiliar 

concretamente na obtenção ou produção das provas decisivas para a identificação ou a 

captura de outros responsáveis; ou  

b) Tiver praticado o acto a solicitação do funcionário, directamente ou por interposta pessoa.” 
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 Ao qual já aludimos no Capítulo I.3.2. 
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 Tal introdução123 no sistema normativo português prendeu-se 

essencialmente, como já anteriormente deixámos adivinhar, com o facto de o 

crime de corrupção ser um tipo de ilícito de extrema complexidade de deteção 

e investigação. E neste ponto relembramos que, sendo um crime económico, 

pertencente aos denominados “crimes de colarinho branco”, praticados grosso 

modo por aqueles cujo comportamento se exigia mais virtuoso, não se pode 

descurar a sua componente altamente organizada, o que impede a penetração 

nos seus meandros. 

 Foi precisamente por isso que entendeu o legislador ser necessária a 

autonomização, de forma expressa, da manifestação do direito premial neste 

âmbito tão sensível, alargando e concretizando o leque de possibilidades124. 

 O direito premial, tinha aqui duas manifestações possíveis: a dispensa 

de pena (n.º 1) ou a sua especial atenuação (n.º 2). Como facilmente se 

depreende pela simples leitura do artigo, tais possibilidades foram consignadas 

tanto para a corrupção ativa como para a corrupção passiva.  

 Deste modo, o agente será dispensado da pena sempre que: 1. após a 

prática do ato (num máximo de 30 dias após a sua prática) e sempre antes da 

instauração do procedimento criminal, denuncie o crime; 2. antes da prática do 

facto, ou seja, do ato que se pretendia que realizasse mediante o suborno, 

repudie, voluntariamente o oferecimento, ou a promessa que aceitou, ou 

restituísse a vantagem (ou tratando-se de coisa fungível, o seu valor); 3. antes 

da prática do facto, retire a promessa, ou recuse o oferecimento da vantagem 

ou solicitasse a sua restituição. 

 Por seu turno, o n.º 2 consagra a figura do arrependido como política 

presumida de eficácia no combate à criminalidade económica organizada125, 

premiando-se, desta forma, a delação. Assim sendo, para que a pena seja 

especialmente atenuada exige-se uma verdadeira colaboração ativa do agente, 
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 A utilização da palavra introdução não pretende materializar uma verdadeira novidade de per se, mas antes uma 

autonomização que comportou uma concretização mais detalhada. 

124
 No entanto, não é pacífico que esta opção legislativa tenha sido a mais acertada, pela forma como foi consagrada e, 

isto, ainda que a questão seja apreciada de um ponto de vista de exclusiva eficácia – ponto de vista esse, que, desde 

já assumimos rejeitar.  

125
 GASPAR, António Silva Henriques, “Crimes Cometidos no Exercício das Funções Públicas”, in Jornadas de Direito 

Criminal, Revisão do Código Penal, Alterações ao Sistema Sancionatório e Parte Especial, II, Lisboa, Centro de 

Estudos Judiciários, 1998, p. 395. 
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num limite temporal perfeitamente definido, no domínio da obtenção de provas 

decisivas para a captura ou identificação dos demais responsáveis. Outra 

hipótese prende-se com a possibilidade de o agente ter praticado o ato a 

solicitação do funcionário, diretamente ou por interposta pessoa. 

 Como é bom de ver, manteve-se aquilo que já se previa anteriormente, 

tendo-se apenas concretizado e definido mais concretamente o âmbito da 

aplicação. 

 

 Com a retificação da Lei 22/2015, apenas se acrescentou a 

obrigatoriedade de, também no caso de denúncia no período previsto na al. a) 

do n.º1 do artigo em sindicância, o agente voluntariamente restituir a vantagem 

ou, tratando-se de coisa fungível, o seu valor.  

 

 Um aspeto relevante e que parece ter escapado (ou não) ao legislador 

foi a possibilidade de aplicação genérica da vantagem processual ao agente 

colaborador. Isto é, ao contrário daquilo que acontece noutros ordenamentos 

jurídicos126, o legislador português não introduziu, nem sequer nesta última 

retificação, uma aplicação restritiva da vantagem processual ao impulsionador 

do facto criminoso. Ou seja, pode ser o agente que impulsionou a prática do 

delito, aquele que vulgarmente se designa de organizador do facto criminoso, a 

beneficiar da redução da pena ou, até mesmo da sua dispensa, desde que 

cumpridos os de mais pressupostos processuais, o que não deixa de levantar 

algumas dúvidas, não só a nível da necessidade e eficácia do mecanismo, mas 

e sobretudo, da sua legitimidade127. 
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 Como por exemplo no ordenamento jurídico brasileiro, o qual abordaremos no Capítulo IV.1 

127
 Retornaremos a este ponto no capítulo V.3 e nas nossas conclusões. 
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II.2. Legislação Extravagante 

 

II.2.1. Lei nº 34/87, de 16 de julho: A “Corrupção de Cargos Políticos” 

 

Saindo do âmbito da denominada “corrupção administrativa”, 

passaremos à análise da chamada “corrupção de cargos políticos”.  

O texto constitucional, prevê, desde a sua redação originária, o princípio 

da responsabilidade geral dos titulares de cargos políticos. Significa isto que 

tais agentes respondem politicamente, civilmente e criminalmente, pelas suas 

ações e omissões. Tal princípio encontra-se atualmente previsto no art. 117.º 

da CRP.  

Para além de tal concretização genérica, a Constituição da República 

Portuguesa prevê ainda regras específicas relativas à responsabilização de tais 

agentes. Deste modo, no seu art. 130.º, consagra a responsabilização do 

Presidente da República, no art. 157.º, prevê a responsabilização dos 

deputados da Assembleia da República e no art. 196.º, estipula a 

responsabilização relativa aos membros do Governo. Tais regras pretendem 

assegurar a independência, a isenção e o regular exercício dos titulares dos 

órgãos de soberania.  

Tendo por base este enquadramento constitucional, em 1987, o 

legislador ordinário concretizou legislativamente este princípio, criando a Lei nº 

34/87, de 16 de julho. 

A consagração legislativa deste delito é, grosso modo, equivalente à 

consagração legislativa do Código Penal e à semelhança do que aí se verificou 

com os crimes de corrupção ativa e passiva, na sua versão originária, também 

este diploma distinguia entre corrupção passiva para ato ilícito e corrupção 

passiva para ato lícito. Por esse motivo, abster-nos-emos de aprofundar cada 

uma das alterações, como fizemos no subcapítulo anterior, valendo, com as 

devidas adaptações, para aqui, o que ali foi dito. 



53 

 

Assim sendo, atualmente128 está previsto no 17.º da mencionada lei, o 

crime de corrupção passiva, no artigo 18.º, o crime de corrupção ativa, no 

artigo 19º o regime da agravação e no artigo 19.º-A o regime da dispensa ou 

atenuação da pena. 

Também aqui, no que concerne ao crime de corrupção passiva (e 

também em qualquer uma das suas modalidades – i.e. corrupção passiva 

própria ou imprópria), estamos no âmbito de um delito específico. Isto porque, 

para se considerar preenchido o tipo legal, exige-se uma especial qualidade do 

agente que o pratica. In casu, exige-se que o agente seja titular de um cargo 

político, entendendo-se, para o efeito, por cargos políticos, nos termos do art. 

3.º da Lei em sindicância: 

 

“a) O de Presidente da República;  

b) O de Presidente da Assembleia da República;  

c) O de deputado à Assembleia da República;  

d) O de membro do Governo;  

e) O de deputado ao Parlamento Europeu;  

f) Representante da República nas regiões autónomas;  

g) O de membro de órgão de governo próprio de região autónoma;  

h) (Revogada.)  

i) O de membro de órgão representativo de autarquia local;  

j) (Revogada.)  

2 - Para efeitos do disposto nos artigos 16.º a 19.º, equiparam-se aos titulares de cargos 

políticos nacionais os titulares de cargos políticos de organizações de direito internacional 

público, bem como os titulares de cargos políticos de outros Estados, independentemente da 

nacionalidade e residência, quando a infração tiver sido cometida, no todo ou em parte, em 

território português.” 

 

 Não obstante a letra da lei apenas se referir a titulares de cargos 

políticos, Damião da Cunha 129alerta para o facto de claramente se tratar de um 

                                                           
128

 Como aliás no início, com a diferença de que nessa altura se autonomizava a corrupção passiva para ato ilícito 

(corrupção passiva própria), da corrupção passiva para ato ilícito (imprópria), e que não existia, autonomamente o 

crime de recebimento indevido de vantagem que era, por isso mesmo, consumido pelos crimes de corrupção 

propriamente ditos. 

129
 Vide CUNHA, José Manuel Damião, “As Alterações Legislativas em Matéria de Corrupção (A Lei n.º 30/2015, de 2 de 

abril, e suas consequências”, in Julgar Online, Novembro de 2016, disponível in http://julgar.pt/wp-

http://julgar.pt/wp-content/uploads/2016/11/20161106-ARTIGO-JULGAR-As-altera%C3%A7%C3%B5es-legislativas-em-mat%C3%A9ria-de-corrup%C3%A7%C3%A3o-Dami%C3%A3o-da-Cunha.pdf
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erro legislativo. Isto porque não encontra qualquer justificação para tal 

tratamento divergente entre agentes públicos, ou seja, funcionários e titulares 

de cargos. 

Concordamos com Damião da Cunha e, com ele, entendemos que não 

há razão para tal discriminação. Tal circunstância não retira, no entanto, a 

natureza específica ao delito em apreço. 

 

Além disso, assume igual e simultaneamente a natureza de crime de 

dano. Significa isto que, sendo também o bem jurídico tutelado pela 

incriminação a autonomia intencional do Estado, o crime de corrupção passiva 

não se limita a pôr em risco a atividade do Estado, importando antes uma 

efetiva violação da esfera da sua atividade, consubstanciada numa ofensa à 

sua autonomia intencional. 

Diga-se, no entanto, que, neste diploma, os limites mínimos da moldura 

penal abstrata são sempre mais gravosos, o que se entende, por estar em 

causa o comportamento de agentes dos quais se exige ainda uma maior 

incorruptibilidade.  

Além disso, o n.º 3 do artigo 18.º prevê uma modalidade de corrupção 

ativa em que é o titular de um cargo político que, no exercício das suas 

funções, oferece, ou promete oferecer, uma vantagem a um funcionário. 

Nestes casos, esta lei prevê que a punição do agente (titular do cargo político), 

seja feita nos mesmos moldes que aquela que está prevista para os casos de 

corrupção passiva130. 

 

No que diz respeito à matéria de agravação e dispensa ou atenuação da 

pena, o regime previsto neste diploma legal é idêntico ao previsto no Código 

Penal. Diga-se apenas a este respeito que, a autonomização da dispensa ou 

atenuação especial da pena, num crime diverso, ocorreu, tal como no Código 

                                                                                                                                                                          
content/uploads/2016/11/20161106-ARTIGO-JULGAR-As-altera%C3%A7%C3%B5es-legislativas-em-mat%C3%A9ria-

de-corrup%C3%A7%C3%A3o-Dami%C3%A3o-da-Cunha.pdf, p. 4. 
130

 Cfr. Artigo 18º Lei nº 34/87, de 16 de Julho, atualizado pela Lei nº4/2013, de 14/01: “3 - O titular de cargo político ou 

de alto cargo público que no exercício das suas funções ou por causa delas, por si ou por interposta pessoa, com o seu 

consentimento ou ratificação, der ou prometer a funcionário ou a outro titular de cargo político ou de alto cargo público, 

ou a terceiro com o conhecimento deste, vantagem patrimonial ou não patrimonial que não lhe seja devida, com os fins 

indicados no artigo 17.º, é punido com as penas previstas no mesmo artigo.”. 
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Penal em 2010. Até esta data, e, especialmente até 1995, a divergência de 

regime nesta matéria era gritante. Nas palavras de Frederico de Lacerda da 

Costa Pinto, identificavam-se “desfasamentos entre a lei geral e a 

regulamentação específica contida na Lei n.º 34/87, fruto essencialmente das 

vicissitudes legislativas e da falta de intervenção do legislador”, era, naquela 

altura, “mais favorável, quanto às consequências do repúdio e da colaboração, 

para os titulares dos cargos políticos do que para os funcionários em geral, já 

que aqueles continuam (continuavam) a beneficiar das isenções de pena”. Este 

autor entendia que este desfasamento violava de forma clara e grave o 

princípio da igualdade perante a lei penal e que resultava de um lapso 

legislativo131. 

O legislador ordinário não ficou alheio a estas críticas e, por isso, em 

2010, equiparou ambos os regimes, de modo a evitar as tais discrepâncias e a 

acautelar a questão do lapso legislativo. 

 

II.2.2. Lei n.º 50/2007, de 31 de agosto: A Responsabilidade Penal por 

Comportamentos Antidesportivos – A “Corrupção Desportiva” 

Desde há algumas décadas para cá que se começou a percecionar, em 

Portugal, um problema para o qual não havia resposta: o do falseamento e 

adulteração da verdade desportiva. Deste modo, começou a surgir na 

sociedade a preocupação de dar resposta a estes comportamentos desviantes, 

culminando assim, na sua criminalização. 

 Dito isto, importa clarificar que a primeira vez que o legislador 

manifestou de uma forma clara e inequívoca a sua intenção de incrementar 

políticas legislativas diretamente direcionadas para a repressão da corrupção132 

no fenómeno desportivo, foi no ano de 1990, no âmbito da Lei de Bases do 

Sistema Desportivo133. Foi precisamente nesse contexto que o Governo 

aprovou o decreto-lei n.º 390/91, de 10 de outubro, e que vigorou sem 

                                                           
131

 PINTO, Frederico de Lacerda da Costa, “A Intervenção Penal na Corrupção Administrativa e Política”, in Direito 

Penal Económico e Europeu: Textos Doutrinários - Vol. III, Coimbra Editora, 2009, pp. 345 e 346. 

132
 e também prevenção, repressão e violência e de dopagem no fenómeno desportivo – vide art. 41.º, n.º1 al. a) da Lei 

de Bases do Sistema Desportivo n.º 1/90, de 13 de janeiro. 

133
 Lei n.º 1/90, de 13 de janeiro, art. 41.º, n.º1 al. a) 



56 

 

alterações precisamente até à entrada em vigor da lei n.º 50/2007, de 31 de 

agosto134. 

A Lei 50/2007, de 31 de agosto, revogou o Decreto-Lei n-º 390/91, de 10 

de outubro135, e prevê o Regime de Responsabilidade Penal por 

Comportamentos Antidesportivos. No âmbito deste regime, é igualmente 

criminalizada a corrupção. O bem jurídico aqui tutelado é a verdade e lealdade 

desportiva, o denominado fair play. 

 

 É a seguinte a consagração legislativa: 

 

“Artigo 8.º 

Corrupção passiva 

O agente desportivo que por si ou mediante o seu consentimento ou ratificação, por interposta 

pessoa, solicitar ou aceitar, para si ou para terceiro, sem que lhe seja devida, vantagem 

patrimonial ou não patrimonial, ou a sua promessa, para um qualquer acto ou omissão 

destinados a alterar ou falsear o resultado de uma competição desportiva é punido com pena 

de prisão de 1 a 5 anos.” 

 

“Artigo 9.º 

Corrupção activa 

1 - Quem por si ou mediante o seu consentimento ou ratificação, por interposta pessoa, der ou 

prometer a agente desportivo, ou a terceiro com conhecimento daquele, vantagem patrimonial 

ou não patrimonial, que lhe não seja devida, com o fim indicado no artigo anterior, é punido 

com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa.  

 2 - A tentativa é punível.” 

  

 Deste modo, o art. 8.º prevê a corrupção passiva, sendo criminalizado o 

comportamento mediante o qual o agente desportivo (por si, ou mediante o seu 

consentimento ou ratificação) solicita ou aceita, para si ou para terceiro, 

vantagem patrimonial que não lhe seja devida, ou a promessa de tal vantagem, 

para a prática de um ato ou omissão destinado a alterar ou falsear o resultado 

de uma punição desportiva. 

                                                           
134

 Vide CLUNY, João Lima, “O(s) crime(s) de corrupção desportiva” in Liber Amicorum Manuel Simas Santos. 

Coordenação: PITON, André Paulino; CARNEIRO, Ana Teresa, Rei dos Livros, 2016, pp. 719-720. 

135
 Corrupção e uso de doping. 
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 Por aqui, desde logo se pode retirar a conclusão de que, tal como se 

passa nos crimes de corrupção passiva p. e p. no Código Penal e na Lei n.º 

34/87, de 16 de julho, estamos no âmbito de um crime específico, para o qual 

se exige uma especial qualidade do agente que o pratica. In casu, para o 

preenchimento do tipo legal o agente terá de ser um agente desportivo, tal qual 

se encontra definido nos termos do art. 2.º, al. f). Significa isto que terá de se 

tratar de um dirigente desportivo, de um técnico desportivo, de um árbitro 

desportivo, de um empresário desportivo, ou de uma pessoa coletiva 

desportiva, ou ainda de pessoa singular ou coletiva que, ainda que 

provisoriamente, mediante remuneração ou a título gratuito, voluntária ou 

obrigatoriamente, a título individual ou integrada num conjunto, participe em 

competição desportiva ou seja chamada a desempenhar ou a participar no 

desempenho de competição desportiva. 

 Diga-se ainda, que, neste diploma, o legislador não autonomizou o crime 

de recebimento indevido de vantagem, pelo que o mesmo se encontra 

integrado nos tipos legais de corrupção propriamente ditos, com as fragilidades 

que tal consagração pode representar. 

 Quanto à corrupção ativa, tal acontece nas demais consagrações legais 

e como se retira do elemento literal, esta é o reverso da medalha da corrupção 

ativa. Aqui, a corrupção já não assume natureza de delito específico, mas 

antes de delito comum, podendo, por isso mesmo, ser praticado por qualquer 

pessoa. À semelhança daquilo que acontece nos demais casos, também aqui a 

corrupção passiva é mais fortemente punida do que a corrupção ativa, por se 

entender são aqueles agentes específicos e concretos que devem apresentar 

um comportamento mais reto e exemplar. 

 Finalmente, relativamente aos casos de atenuação especial ou dispensa 

da pena, estes vêm previstos no art. 13.º. No entanto, aqui tal previsão é geral 

para todos os crimes previstos neste diploma.  

  

 Deste modo a pena será especialmente atenuada se o agente auxiliar 

concretamente na recolha de provas decisivas para a captura ou identificação 

de outros responsáveis; e é dispensado da pena se voluntariamente e antes da 

prática do facto para o qual se destinou o suborno, repudiar o oferecimento ou 
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promessa que aceitou ou se restituir a vantagem, ou, tratando-se de coisa 

fungível, o seu valor.   

 

 Recentemente, houve uma atualização a este diploma introduzido pela 

Lei n.º 13/2017, de 2 de maio, tendo se procedido a um agravamento das 

penas tanto na corrupção ativa como passiva, passando os preceitos a ter a 

seguinte redação: 

 

“Artigo 8.º  

Corrupção passiva 

O agente desportivo que por si, ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou 

ratificação, solicitar ou aceitar, para si ou para terceiro, sem que lhe seja devida, vantagem 

patrimonial ou não patrimonial, ou a sua promessa, para um qualquer ato ou omissão 

destinados a alterar ou falsear o resultado de uma competição desportiva, ainda que anteriores 

àquela solicitação ou aceitação, é punido com pena de prisão de 1 a 8 anos.” 

 

“Artigo 9.º  

Corrupção ativa 

1 - Quem, por si ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, der ou 

prometer a agente desportivo, ou a terceiro com conhecimento daquele, vantagem patrimonial 

ou não patrimonial, que lhe não seja devida, com o fim indicado no artigo anterior, é punido 

com pena de prisão de 1 a 5 anos.” 

 

II.2.3. Lei n.º 36/94, de 29 de setembro: Medidas de Combate à Corrupção e 

Criminalidade Económico-Financeira 

 

 Como já anteriormente referimos, existem regras gerais para a 

atenuação e dispensa de pena. No entanto, no que concerne à criminalidade 

económico-financeira, por se tratar de uma matéria, como temos vindo a 

alertar, especialmente sensível e danosa, o legislador optou por regular num 

diploma autónomo alguns dos seus aspetos mais significativos. Desta forma, 

surge, em 1994, a Lei n.º 36/94, de 29 de setembro, que regula as medidas de 

combate à corrupção e criminalidade económico financeira136. 

                                                           
136

 Veja-se Braz, José, in ob. cit., p. 306 e 307. 
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 Tal diploma prevê, no seu art. 8.º, as possíveis situações de atenuação 

especial da pena. A pena pode assim ser atenuada se estiverem em causa 

crimes de corrupção, peculato e participação económica em negócio, ou 

infrações económico-financeiras de dimensão internacional ou transnacional 

(art. 1.º als. a) e e)), se o agente auxiliar concretamente na recolha de provas 

decisivas para a identificação ou captura de outros responsáveis. Aqui estamos 

perante um mecanismo que na realidade já vem consagrado no Código Penal, 

pelo menos para os crimes de corrupção. O mesmo se diga quanto ao 

mecanismo da dispensa de pena. Por isso mesmo, com a Lei n.º 32/2010137, o 

art. 9.º-A foi revogado. 

 

 Situação distinta é aquela que surge no art. 9.º e que não tem paralelo 

na legislação penal ordinária, a não ser, claro está, no regime geral da 

suspensão provisória do processo. 

 Assim sendo, relativamente ao crime de corrupção ativa, pode o 

Ministério Público, com a concordância do Juiz de Instrução Criminal, 

suspender provisoriamente o processo, desde que se verifiquem 

cumulativamente as seguintes condições: 1. concordância do arguido; 2. 

denúncia do crime por parte do arguido, ou contributo decisivo da sua parte 

para a descoberta da verdade; 3. previsibilidade que o cumprimento das 

injunções e regras de conduta responda suficientemente às exigências de 

prevenção que no caso se façam sentir. O primeiro e o terceiro requisitos são 

requisitos de ordem formal ou procedimental, sendo o segundo de ordem 

material ou substantiva. 

 Quanto a este art. 9.º levantam-se aqui algumas questões às quais, 

muito embora retornemos no último capítulo138, iremos desde já apresentar, ao 

menos introdutoriamente. 

 Em primeiro lugar, urge levantar a seguinte questão: qual o momento 

indicado para a proposta da suspensão provisória do processo por parte do 

Ministério Público? É que, se atentarmos ao regime geral da suspensão 

                                                           
137

 Lei que autonomizou o regime da atenuação e dispensa de pena num artigo próprio – 374.º B -, no Código Penal. 

138
 Especificamente no capítulo V.2 : “A Delação Premiada – Um Mecanismo Eficaz?” 
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provisória do processo, previsto no art. 281.º e ss. do CPP, o que se passa é 

que o Ministério Público (por mote próprio ou a requerimento), encontrando-se 

na posse de elementos probatórios que tornariam mais provável uma 

condenação do que um arquivamento, tendo em conta a criminalidade a que se 

reporta, os antecedentes criminais e os demais requisitos legalmente exigidos, 

propõe ao arguido a tal suspensão provisória do processo. 

 Pois bem, se a suspensão aqui prevista seguir os trâmites gerais, o que 

se passa, verdadeiramente, é que o arguido será “aliciado” a falar, sem ter 

quaisquer garantias da sua posição processual. Isto porque, ao contrário 

daquilo que se passa nos casos gerais de aplicação da suspensão provisória – 

onde basta a verificação daqueles concretos requisitos avaliados previamente, 

sendo a única variável, a previsibilidade de cumprimento das injunções por 

parte do arguido –, aqui, temos na base um requisito variável: o contributo 

decisivo da parte do arguido para a descoberta da verdade. Se a proposta for 

anterior às declarações prestadas neste sentido, de que garantias processuais 

goza o arguido? O que acontece no caso de ele decidir confessar, com vista à 

suspensão provisória, mas, a final, decidir o Ministério Público que a sua 

contribuição não foi decisiva para a descoberta da verdade? Prossegue o 

processo, deduzindo acusação contra aquele arguido, com base numa 

contribuição do próprio com a convicção de que seria beneficiado por essa sua 

contribuição? Frustrando-se a contribuição, não se deveria também inutilizar o 

que se conseguiu? Não se trata de um meio de obtenção de prova proibido nos 

termos do art. 126.º do CPP? Não entraríamos aqui no núcleo do nemo tenetur 

se ipsum accusare? 

 Por este motivo, e porque nos parece que é isso que resulta do 

elemento literal do preceito, estamos em crer que nos encontramos aqui no 

âmbito de um “caso especial” de suspensão provisória, nos termos do qual, no 

decurso do inquérito o Ministério Público conclui – grosso modo, porque o 

arguido renunciou ao direito ao silêncio – que o arguido contribuiu de forma 

decisiva para a descoberta da verdade, mormente dando informações sobre a 

prática criminosa ou sobre os demais agentes criminosos, entende que, com 

um elevado grau de probabilidade, o arguido cumprirá as injunções e, nesse 
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momento, propõe-lhe a suspensão provisória do processo, para que, deste 

modo, este possa aceitá-la. 

 Esta parece-nos ser a solução que o legislador quis consagrar139- 

                                                           
139

 Atrevendo-nos a dizer que será também a única concebível dentro do nosso sistema. Mas esses considerandos fá-

lo-emos em sede de conclusões. 
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- III -  

- Breve Análise Retrospetiva da Corrupção e da Delação 

Premiada -  

 

“Thieving is bad, say they, therefore, we will kill all the thieves.  

This, no doubt, would be an effective remedy if carried out;  

but, somehow it never was, and never could be, carried out”. 

J. Spence, The Conscience of the King 
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Descrito e concretizado o ponto em que nos encontramos neste 

momento, importa agora perceber de onde viemos.  

Por esse motivo, aquilo que faremos no presente capítulo será uma 

breve incursão pelo enquadramento histórico, por um lado do crime de 

corrupção e, por outro da delação premiada. 

 

III.1 Do Crime de Corrupção  

 

 A corrupção remonta ao início da História da nossa sociedade e 

acompanha-nos nos tempos hodiernos. 

Deste modo, a referência à corrupção surge, desde logo, num episódio 

simbólico da religião, segundo o qual Deus transmitiu a Moisés uma regra que 

consistia em “não aceitar prendas, porque a oferta cega os que a vêm e 

perverte as causas justas”140. Claramente aqui, e nas demais escrituras, a 

censurabilidade da corrupção emergia da ideia da culpa e do pecado e, por 

isso mesmo encontrava a sua origem numa dimensão ética e não propriamente 

jurídica. 

 

 De igual modo, no Império Romano, a problemática não passou à 

margem dos seus governadores. Havia reprimendas para os magistrados que 

aceitassem vantagens indevidas no exercício das suas funções. No entanto, a 

conceção por detrás de tais reprimendas era distinta daquela que acabámos de 

descrever. Isto porque, inicialmente, em Roma, o crime de corrupção apenas 

tinha em vista delimitar o âmbito de atuação do magistrado, não se ligando por 

isso aqui o comportamento a qualquer dimensão ético-religiosa. Quer isto dizer 

que apenas a conduta do magistrado era punida, sendo delitualmente 

irrelevante a conduta daquele que oferecia o suborno. Dito por outras palavras, 

numa fase inicial, o crime de corrupção restringia-se somente àquilo que hoje 

denominamos por “corrupção passiva”. A conduta do corruptor era tão só 

punida com a perda do valor dos bens entregues a título de suborno. E era 

                                                           
140

 Vide GASPAR, A. Henriques, “Combater a Corrupção: Entre o Imperativo da Res Publica e a Razão Instrumental”, 

intervenção na última sessão do ciclo de conferências O MP e o Combate à Corrupção, Lisboa, 11 de Janeiro de 2012, 

Fundação Gulbenkian, disponível in http://www.stj.pt/ficheiros/estudos/combateracorrupcao.pdf, p. 1. 

http://www.stj.pt/ficheiros/estudos/combateracorrupcao.pdf
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assim porque se entendia que o magistrado era alguém com um dever 

qualificado perante a sociedade e, por isso, independentemente do suborno 

que recebesse deveria manter-se firme na sua posição de retidão, que lhe era 

exigida. 

 Prova disso mesmo, era o facto de que mesmo esta punição do 

corruptor – de perda do valor dos bens entregues a título de suborno –, poder 

ser evitada através da denúncia do magistrado por parte do particular. Acresce 

que a Lex Servilia concedia a cidadania romana aos indivíduos originários de 

outras províncias que fizessem condenar um magistrado corrupto141. 

Demonstra-se, pois, a importância de, naquela época, dignificar a profissão do 

magistrado, punindo-se, por isso, severamente aquele que se deixasse 

corromper. O regime era, nessa medida, marcadamente preventivo142, 

admitindo-se a consumação com base em meros indícios. 

 Com a evolução dos tempos, no Império Romano, as Leges 

Repetundorum, que inicialmente apenas se aplicavam às autoridades de grau 

superior, passaram também a aplicar-se a todos os funcionários, incluindo os 

particulares que exercessem funções públicas. O que significa que a corrupção 

deixou de ser punida apenas para os magistrados, mas também para todos 

aqueles que, no exercício das suas funções, aceitassem subornos ou 

solicitassem vantagens. 

 

 Naquilo que ao nosso país diz respeito, as Ordenações Filipinas 

vigoraram desde 1603 até à modernidade e tinham a influência do Direito 

Canónico, mas essencialmente do Direito Romano. Assim, também esta 

codificação não ficou alheia ao crime de corrupção. Proibia-se a todos os 

funcionários a aceitação, para si, seus filhos, ou pessoas sob o seu poder e 

governança, quaisquer peitas ou serviços, independentemente de quem as 

oferecesse. A sanção prevista para este tipo de ilícito era a seguinte: “perda de 

ofício e pagamento de vinte por hum do que recebessem, sendo ametade para 
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 Questão que pertinentemente aqui se coloca era a de saber se este ato de dispensa de cumprimento da reprimenda 

(em qualquer um destes dois casos) com base na denúncia do magistrado, não configurava em si mesmo uma delação 

premiada. Estamos em crer que sim, que já nos encontraríamos aqui perante um verdadeiro afloramento da delação 

premiada para este tipo de crimes. 

142
 Sistema de prevenção geral, diga-se. 
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quem o accusar, e a outra para a nossa Coroa”143. Nos casos mais graves, 

além da perda da fazenda, estava também prevista a pena da “morte natural”. 

Mais uma vez, estamos aqui claramente perante um incentivo à delação, sendo 

que se premiava, neste caso com o pagamento de metade daquilo que foi 

recebido pelo agente corrupto, aquele que o denunciasse. 

 Nas Ordenações Filipinas previa-se já aquilo que viria a ser a 

antecipação da corrupção “ativa”, ou seja, punia-se a atividade do particular, 

que por via direta, ou indireta, oferecesse dádivas, fazendo-lhe corresponder a 

sanção de perda da fazenda. Acresce que, se as dádivas do particular se 

destinassem a um juiz ou oficial do qual este estivesse dependente de 

desembargo, além das penas assinaladas, somava-se a imediata negação do 

seu direito ou pretensão. Pelo exposto, retira-se que aqui a preocupação não 

se prendia apenas com a conduta do funcionário público, mas, também, com a 

conduta daquele que visasse tornar o seu comportamento poluto.  

 Além das penas mencionadas, estabeleciam-se certas inibições, que 

iam de encontro ao espirito preventivo do Direito Penal, que nessa época ainda 

operava. Em relação à desistência, esta era admitida, mas apenas no que 

concerne ao comportamento do corruptor, já não se admitia em relação ao 

funcionário.  

 Apesar da grande evolução operada pelas Ordenações Filipinas nesta 

matéria, estas possuíam um carácter vago e confuso no que toca aos delitos 

da corrupção e concussão. 

 

 O século XIX, como é consabido, foi marcado pelo ideário liberal e, por 

isso, foi notória também uma preocupação com a defesa do indivíduo face à 

Administração. A generalidade dos códigos tratou da matéria da corrupção com 

especial cuidado, havendo uma configuração quase definitiva da matéria nesta 

área, sendo, no entanto, notórias as conceções liberais Estatais, do laissez-

faire, laisser-aller, laisser-passer.  

Contudo, apenas nos inícios do século XX podemos definir o dealbar da 

era do Direito Penal Económico. De facto, com as profundas modificações 

económico-sociais, iniciou-se, naquela época um franco período de 
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 In Ordenações Filipinas, Livro V, Título 71 (pr., primeira parte). 
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desenvolvimento técnico-científico, que conheceu uma viragem de paradigma e 

afirmação com a I Guerra Mundial, época de rutura no plano social e 

económico que exigiu, no Ocidente, uma intervenção Estadual, até então 

quase inexistente.  

O paradigma mundial - e especialmente europeu – modificou-se, 

começando a perceber-se que o mercado não tinha capacidade para se regular 

a ele próprio144. Circunstância que se agravou com a II Guerra Mundial145. Foi 

precisamente por isso que, nessa altura surgiu o Estado social, “protecionista e 

reivindicador da intervenção do Direito, que assume a responsabilidade de 

assegurar, a todos, níveis mínimos de bem-estar, compatíveis com a dignidade 

humana”146. E foi precisamente nesta altura que se iniciou a era de ouro do 

direito penal económico, ou seja, que se iniciou de forma séria e a um nível 

concertado, a conceção das infrações económicas como uma vertente do 

direito sancionatório. Neste contexto, foi também precisamente nesta altura que 

a codificação de crimes como o crime de corrupção ganhou maior acuidade. 

Tomada esta consciência da globalização da sociedade e dos riscos que 

lhe estão inerentes, nomeadamente pelos progressos técnico-instrumentais 

que, representando, por um lado, um benefício para a sociedade, representam 

também um perigo, pois materializam-se numa correspondente inovação e 

sofisticação da criminalidade, havendo uma evolução do crime organizado de 

um modelo de cartelização, típico dos anos 80, para um modelo de atomização 

passiva, que funciona em rede e dificulta, por isso, a sua perceção e 

consequente perseguição147, torna-se papel primordial do Estado acautelar e 

reprimir tais condutas148. 

 

 Cremos ser seguro afirmar que, hoje em dia, este tipo de criminalidade – 

pelo menos no lado passivo – não se prende com escassez de bens, pelo 
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 Vide SOUSA, Susana Aires de, Os Crimes Fiscais. Análise Dogmática e Reflexões Sobre a Legitimidade do Discurso 

Criminalizador, Coimbra: Coimbra Editora, 2006, p. 194 e ss. 

145
 Veja-se, a este propósito, DIAS, Jorge Figueiredo, “O Direito Penal Económico entre o Passado, o Presente e o 

Futuro”, in Revista Portuguesa de Ciência Criminal, Ano 22, n.º 3 julho-setembro 2012, dirigido por Jorge de Figueiredo 

Dias, Coimbra, Coimbra Editora, p. 523 e ss. 

146
 Vide novamente DIAS, Jorge Figueiredo, in ob. cit., p. 524. 

147
 Vide neste sentido BRAZ, José, in ob. cit., p. 257. 

148
 Vide novamente DIAS, Jorge Figueiredo, in ob. cit, p. 525. 
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contrário. Cremos poder afirmar que este tipo de criminalidade tem como 

âmago a avidez, egoísmo e ímpeto de poderio149. 
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 Vide Braz, José, in ob. cit. p. 260 e ss. 
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III.2. Da delação Premiada 

 

Pelo anteriormente exposto se vê que, desde os tempos mais antigos, a 

corrupção esteve presente e intrínseca na sociedade e, por isso mesmo, desde 

cedo existiu a preocupação em minimizar tanto quanto possível este tipo de 

comportamentos. Claro está que os mecanismos de atuação e prevenção 

deste fenómeno, ao longo dos tempos, indo ao encontro dos mecanismos de 

atuação penal característicos de cada época. 

 

 Desde muito cedo, se percebeu que uma forma fácil de combater esta 

criminalidade, seria arranjar “aliados internos”, delatores. Como bem elucida 

José Luís Guzmán Dalbora150, a delação a troco de um prémio, constitui uma 

realidade histórica, não deixando, no entanto, de configurar um verdadeiro 

contrassenso. Constitui assim um paradoxo, pois que, desde sempre, e num 

espaço territorial alargado (veja-se a título exemplificativo a tradição alemã ou a 

tradição espanhola), se tentou combater a deslealdade e a traição (que é 

precisamente o que significa felonia), prevendo-se inclusivamente crimes de 

traição. No entanto, é o próprio Direito Penal que vem premiar a felonia, ou 

delação, em determinados casos, como nos de prossecução de determinada 

criminalidade. Pelo exposto se compreende o que quis dizer José Luís Guzmán 

Dalbora quando apelida a felonia de realidade paradoxa (e prolongada), na 

história do Direito Penal. 

 A primeira manifestação desta realidade iniciou-se logo na Grécia, se 

bem que, aqui não estávamos perante uma verdadeira delação, mas antes 

perante uma extorsão. Concretizando, naquela época o que existia não era um 

mecanismo legalmente previsto mas que de certa forma foi servindo os fins do 

império151 

  

No Direito Penal Romano, entra-se numa fase de aprofundamento 

daquele fenómeno. Pese embora num período inicial não existisse previsão de 
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 Guzmán DALBORA, José Luis, in ob. cit., p. 214.  

151
 Cf. Novamente Guzmán DALBORA, José Luis, in ob. cit., p. 215. 
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concessão de vantagens para o delator152, no período do Principado e do 

Império, aquelas que seriam as exceções, até então, rapidamente se 

transformaram na regra. Assim, como já anteriormente referimos, naquela 

época, havia vantagens para o particular que denunciasse o funcionário, sendo 

que este poderia ver a sua pena dispensada e, em certos casos, na hipótese 

de o delator ser proveniente de outra província, poderia mesmo adquirir a 

cidadania romana. Em algumas situações, ainda, a denúncia era incentivada 

através da oferta de um pagamento que era entregue no momento da 

denúncia, ou então, no momento final do processo. 

Os casos de delação excecionais no início, como acabamos de referir, 

foram-se multiplicando, acabando por se tornarem regra na Idade Média153, 

altura em que a questão da delação foi vivida com conhecida intensidade154. 

Veja-se, a título exemplificativo, que os juízes permitiam que o cúmplice de um 

crime, cometido por um ou mais autores principais, atuasse como delator, 

“premiando-o com a parte alíquota da pena pecuniária imposta a estes e com a 

atenuação ou completa isenção da sua própria responsabilidade”155. Este 

processo tornou-se então generalizado e tomou proporções de enorme 

gravidade nos processos do Santo Ofício, com a Inquisição. 

  

Foi na Idade das Luzes que se adquiriu, pela primeira vez, a consciência 

do tal paradoxo aqui inicialmente ilustrado. E foi precisamente nessa altura que 

se iniciou o debate dogmático sobre a razão de ser desta figura jurídica e a 

sobre a (des)necessidade de manutenção da mesma. 

 De um lado tínhamos aqueles que recusavam frontal e firmemente a 

delação premiada, afirmando, grosso modo, que além do utilitarismo inerente 

ao Direito Penal, algo de mais importante lhe subjaz: o seu fundamento ético. 

Beccaria foi um dos grandes opositores à figura da delação premiada. Nas 

suas próprias palavras, “[d]e uma parte, as leis castigam a traição; de outra, 
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 Neste sentido MOMMSEN, Teodoro, Derecho Penal Romano, Pamplona: Analecta, Edicciones y Libros, 1999, p. 318. 

153
 Fortemente influenciada pelo direito romano. 

154
 Cf. FERRAJOLI, Luigi, Derecho y Razón, Teoria del Garantismo Penal, Prólogo de Norberto Bobbio, Editorial Trotta, 

1995, disponível in http://www.cubc.mx/biblioteca/libros/29.-

%20Derecho%20Y%20Razon%20Teoria%20Del%20Garantismo%20Penal%20-%20Ferrajoli.pdf, p. 682. 

155
 Vide GUZMÁN DALBORA, José Luis, in ob. cit., p. 218 

http://www.cubc.mx/biblioteca/libros/29.-%20Derecho%20Y%20Razon%20Teoria%20Del%20Garantismo%20Penal%20-%20Ferrajoli.pdf
http://www.cubc.mx/biblioteca/libros/29.-%20Derecho%20Y%20Razon%20Teoria%20Del%20Garantismo%20Penal%20-%20Ferrajoli.pdf
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autorizam-na. O legislador, com uma das mãos, aperta os laços de sangue e 

de amizade e, com a outra, dá o prêmio àquele que os rompe. Sempre em 

contradição com ele mesmo, ora tenta disseminar a confiança e encorajar os 

que duvidam, ora espalha a desconfiança em todos os corações. Para prevenir 

um crime, faz com que nasçam cem”156. 

 Do outro lado, havia quem entendesse que estes acordos seriam 

favoráveis e úteis ao Estado e, por isso mesmo, entendiam que “não haveria 

que recear as denúncias, suposto que o denunciante seja público, que ele se 

não esconda no anonimato ou no secretismo”157. Defendiam esta posição 

Benthan, Diderot e Foronda. Esta tese, no entanto, foi depois criticada por 

Filangieri158, que utilizou as alegações de Bethan para o confrontar e refutar os 

seus argumentos, através da sua própria tese. Defendeu, assim, este autor que 

a recompensa pela colaboração, em último caso, premeia a criminalidade, e a 

criminalidade organizada, diga-se, uma vez que os agentes saberão que 

podem participar no evento criminoso, colaborando quando saibam que o 

mesmo está perto de ser descoberto vendo, por essa via, a sua pena 

especialmente reduzida, ou mesmo dispensado o seu cumprimento. 

Apesar desta discussão dogmática, e de, pela primeira vez, a delação 

premiada, ter entrado na órbita, os autores iluministas não conseguiram chegar 

a um consenso quanto a esta figura tão paradigmática. Por esse motivo, esse 

mecanismo manteve-se vigente, obedecendo, no entanto, a certas medidas e 

restrições e não se admitindo os abusos de autoridade, característicos da 

Idade Média.  

 

Atualmente, esta figura continua a existir, com maior ou menor 

amplitude, mais ou menos regulada. Certo é que continua longe de ser uma 

figura unanimemente aceite e continua, ainda hoje, a levantar grandes dúvidas 

de ordem axiológico-dogmática.  

 

 

                                                           
156

 BECCARIA, Cesare. “Dos Delitos e das Penas”, 5. reimpr. da 2. ed. São Paulo: Martin Claret, 2008, p. 67 e 68 

157
 Vide GUZMÁN DALBORA, José Luis, in ob, cit., p. 223. 

158
 Apud Guzmán DALBORA, José Luis, in ob, cit., p. 222 e 223. 
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- IV -  

- Direito Comparado - 

 

"Resisti às primeiras aparências e nunca vos apresseis em julgar;  

levai em conta que há coisas verosímeis que não são verdadeiras  

e que há coisas verdadeiras que não são verosímeis."  

Anne Lambert 
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Passaremos agora à análise de sistemas jurídicos com longa tradição no 

direito premial: o direito brasileiro e o direito anglo-saxónico, de modo a 

tentarmos compreender o tratamento dado a estas matérias nesses sistemas e 

de que forma Portugal é (ou não) influenciado por eles. 

 

IV.1 Delação Premiada no Ordenamento Jurídico Brasileiro 

IV.1.1. Traços Gerais 

 

 A delação premiada159 é uma prática com alguma tradição no 

ordenamento jurídico brasileiro. Pelo menos desde a década de 90 que este 

mecanismo é concretamente regulado em diversos diplomas, sendo, no 

entanto, a sua utilização, tal como na generalidade dos países, e como temos, 

aliás, vindo a alertar, alvo de várias críticas. 

 Atualmente, tem-se discutido, no Brasil, a utilização do termo “delação 

premiada”, sendo que, sobretudo os defensores do instituto, sustentam que o 

mesmo não deve ser apelidado dessa forma, por entenderem que a expressão 

acarreta em si mesma a ideia de traição e infidelidade, característica da Idade 

Média e que não é isso que se passa com o atual instituto. Além do mais, 

aquilo que é regulado atualmente é muito mais amplo do que a ideia de 

delação, que apenas se prende com a ideia de denúncia dos companheiros do 

crime160. Por outro lado, na maioria dos casos, aqueles que são contra o 

instituto, tendem a aceitar naturalmente a designação, não emitindo sobre ela 

qualquer juízo de valor161. Guilherme de Souza Nucci, crítico da delação 

premiada, pronunciou-se, no entanto, concretamente, quanto ao uso da 

terminologia, defendendo-a. Na sua conceção, “embora a lei utilize a expressão 

colaboração premiada, cuida-se, na verdade, de delação premiada. O instituto, 

                                                           
159

 Ou colaboração premiada, como alguns lhe preferem chamar e resulta da própria lei. 

160
 Neste sentido veja-se MENDONÇA, Andrey Borges de, A Colaboração Premiada e a Nova Lei do Crime Organizado 

(Lei 12.850/2013) in “Custos Legis – A revista Eletrônica do Ministério Público Federal”, Vol. 4, 2013, p. 2, nota de 

rodapé 5. 

161
 Veja-se neste sentido TASSE, Adel el, “Delação Premiada: Novo Passo Para um Procedimento Medieval”, in 

Ciências Penais – Revista da Associação Brasileira de Professores de Ciências Penais, Direção de TAVARES, Juarez, 

PRADO, Luiz Regis e JÚNIOR, Miguel Reale, n.º5, Ano 3, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, Ltda, Julho-

Dezembro de 2006. 
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tal como disposto em lei, não se destina a qualquer espécie de cooperação de 

investigado ou acusado, mas aquela na qual se descobre dados 

desconhecidos quanto à autoria ou materialidade da infração penal. Por isso, 

trata-se de autêntica delação, no perfeito sentido de acusar ou denunciar 

alguém – vulgarmente o dedurismo.”162 

 Relembrando agora o conceito em causa, a colaboração premiada pode 

ser definida como “a eficaz atividade do investigado, imputado ou condenado 

de contribuição com a persecução penal, seja na prevenção ou na repressão 

de infrações penais graves, em troca de benefícios penais, segundo acordo 

formalizado por escrito entre as partes e homologado pelo juízo”163. Significa 

isto que a “colaboração premiada (…) ocorre quando o acusado, ainda na fase 

de investigação criminal, além de confessar seus crimes para as autoridades, 

evita que outras infrações venham a se consumar (colaboração preventiva), 

assim como auxilia concretamente a polícia na sua atividade de recolher 

provas contra os demais coautores, possibilitando suas prisões (colaboração 

repressiva) ”164. 

 Atualmente, a legislação base nesta matéria encontra-se prevista no 

Capítulo II, Secção I (arts. 4.º a 7.º) da Lei 12.850/13, de 2 de Agosto165, que 

veio substituir a Lei 9034/1995, e define organização criminosa e dispõe sobre 

a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais 

correlatas e o procedimento criminal. Tal como temos vindo a referir ao longo 

da presente dissertação, o crime organizado apresenta-se como uma realidade 

complexa e transnacional. Por esse motivo, existem vários mecanismos para o 

seu combate. A colaboração premiada é precisamente um deles, pelo que o 

legislador brasileiro resolveu trata-la em diploma especialmente vocacionada 

para este tipo de criminalidade. 
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 NUCCi, Guilherme de Souza, Organização Criminosa, Comentários à Lei 12.850, de 02 de Agosto de 2013 São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1.ª Edição, 2013, p. 47 

163
 Vide novamente MENDONÇA, Andrey Borges de, in ob. cit., p. 36. 

164
 SILVA, Eduardo Araújo da, Organizações Criminosas, Aspectos Penais e Processuais da Lei n.º 12.850/13, 2.ª 

Edição, São Paulo, Editora Atlas, S.A., 2015, p. 53. 

165
 Veja-se SILVA, Eduardo Araújo da, in ob. cit., pp. 53 a 86; CUNHA, Rogério Sanches, PINTO, Ronaldo Batista, Crime 

Organizado, Comentários à Nova Lei Sobre o Crime Organizado (Lei 12.850/13), Editora JusPodivm, Salvador, Bahia, 

3..º Edição, 2015, pp. 34 a 121;  BITENCOURT, Cezar Roberto, BUSATO, Paulo César, Comentários à Lei de Organização 

Criminosa, Lei n.º 12.850/2013, Editora Saraiva, São Paulo, 2014, pp. 115 a 139; NUCCi, Guilherme de Souza, in ob. 

cit., pp. 47 a 68. 
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No Brasil, como aliás resulta dos próprios conceitos supra mencionados, 

tal mecanismo não opera somente na fase processual166. Deste modo, pode 

existir colaboração: 1. pré- processual167; 2. processual; e 3. pós-processual168. 

A colaboração pré-processual acontece num momento anterior ao 

“oferecimento da denúncia”, sendo chamada por alguns de colaboração inicial. 

Nesta fase, o Ministério Público, enquanto titular da ação penal, poderá deixar 

de oferecer a denúncia, desde que estejam presentes os pressupostos legais 

gerais169, que o colaborador não seja o líder da organização criminosa e seja o 

primeiro a denunciar. 

A colaboração processual, que é aquela na qual automaticamente 

pensamos quando ouvimos falar no instituto, ocorre entre o recebimento da 

denúncia e o trânsito em julgado, sendo apelidada por alguns de fase 

intercorrente. Apesar de não estar expressamente prevista, se atentarmos ao 

§2.º do artigo 4.º170 da lei em análise, facilmente compreendemos que não foi 

intenção do legislador, nem teria sentido que o fizesse, deixar de parte a 

colaboração processual.  

A fase pós-processual dá-se após o trânsito em julgado, e é também 

conhecida como a colaboração tardia. Esta colaboração é aquela que tem de 

ser apreciada de forma mais cuidadosa. Isto porque, é nesta altura que se 

verifica o maior número de pedidos espontâneos de colaboração, mas é 

também nesta fase que aumenta o risco de falsas colaborações. Vejamos 

então. Nesta fase o arguido já tem a sua situação processual definida e, por 

isso, a negociação é feita com base nela, e não num critério abstrato. No 
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 Veja-se neste sentido SILVA, Eduardo Araújo da, in ob. cit., pp. 63 a 67. 

167
 Veja-se a este respeito o §4.º do art. 4.º da Lei em análise: “Nas mesmas hipóteses do caput, o Ministério Público 

poderá deixar de oferecer denúncia se o colaborador: I – não for o líder da associação criminosa; II – for o primeiro a 

prestar efetiva colaboração nos termos deste artigo.”, preceito que, abre claramente a possibilidade de acordos de 

delação premiada num momento anterior à fase processual. Para uma explicação mais detalhada atente-se SILVA, 

Eduardo Araújo da, in ob. cit. pp. 63 e 64 e MENDONÇA, Andrey Borges de, in ob. cit, p. 7. 

168
Veja-se a este respeito o §5.º do art. 4.º da lei em sindicância: “Se a colaboração for posterior à sentença, a pena 

poderá ser reduzida até metade ou será admitida a progressão de regime ainda que ausentes os requisitos objetivos.” 

169
 aos quais aludiremos infra. 

170
 “Considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público pode, a qualquer tempo (…) requerer ou 

representar ao juiz pela concessão de perdão judicial ao colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido previsto 

na proposta inicial, aplicando-se, no que couber, o art. 28.º do Decreto-Lei n.º 3.689, de 3 de outubro de 1941.” 
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entanto, isso pode ser perigoso, quando não averiguado com cautela. Desse 

modo, e para acautelar falsas colaborações, o legislador previu, desde logo, 

apenas dois benefícios possíveis nesta fase: a diminuição da pena em metade, 

ou a progressão de regime, ainda que não cumpridos os requisitos objetivos 

para tal progressão. Nota importante ainda é a de que o benefício, obviamente, 

apenas se aplicará no caso de o arguido colaborar para a incriminação de 

agentes ainda não definitivamente julgados, ou sequer investigados. Nesta 

fase, cabe ao juiz de execução penal aplicar os eventuais benefícios. 

 

Regressando agora aos termos gerais de aplicabilidade do instituto em 

causa, atualmente, no Brasil, qualquer infração penal pode ser alvo de 

colaboração premiada, desde que se trate de infração penal grave. Ou seja, 

apesar de ser um mecanismo muito importante no seio da criminalidade 

organizada, não é necessário que se esteja no âmbito de tal criminalidade para 

que se possa lançar mão deste mecanismo, o que é criticável e acaba por 

desvirtuar o objetivo da introdução deste mecanismo. 

 

Não obstante esta possibilidade de aplicação genérica171, existem 

requisitos que têm de estar cumpridos para a sua aplicação172. São eles: 1. a 

voluntariedade da colaboração; 2. a efetividade/ eficácia da colaboração; 3. a 

existência de circunstâncias objetivas e subjetivas favoráveis. 

A voluntariedade significa que, apesar de não se exigir a 

espontaneidade na colaboração por parte do arguido ou suspeito173, esta deve 

resultar obrigatoriamente de um seu ato volitivo. Deste modo e para acautelar 

as garantias de voluntariedade, o legislador brasileiro tomou diversas medidas 

nesse sentido, ao longo deste diploma legal. Assim sendo, exige-se que, em 

todos os atos de negociação relativos a esta colaboração, o arguido / suspeito 

se faça sempre acompanhar do seu advogado. Ou seja, só é válido o acordo 

celebrado mediante o Ministério Público e o colaborador, quando este se faça 

acompanhar pelo seu advogado. No entanto, não se bastou o legislador com a 
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 Vinculada, claro está, à gravidade da infração penal em causa. 

172
 Veja-se o artigo 4.º da Lei em análise. 

173
 Uma vez que pode ser proposta pelo Ministério Público. 
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obrigatoriedade da presença do advogado apenas neste momento, exigindo 

também que o advogado esteja sempre presente nos momentos de 

confirmação e execução do acordo. Assim estipula o artigo 4.º, §15, quando 

prevê a obrigatoriedade de tal acompanhamento174. É a chamada “dupla 

garantia”, segundo a qual deve haver consenso entre o colaborador e o 

advogado. Significa isto que, no momento em que aceita a colaboração, o 

indivíduo deve estar na plena consciência das implicações penais, processuais 

e pessoais de tal ato, pois apenas desta forma se garante a real e efetiva 

voluntariedade do ato175. Não basta, pois, que consinta, é necessário que o seu 

consentimento seja livre e esclarecido e é precisamente por isso que, também 

nesta fase, o papel do advogado se reveste de tanta importância. 

Outras formas de garantia de voluntariedade neste processo prendem-

se com a obrigatoriedade de o acordo ser celebrado por escrito e assinado por 

todas as partes envolvidas, contendo expressamente a obrigatoriedade de 

“declaração de aceitação do colaborador e de seu defensor” (art. 6.º, inciso III); 

a preferência dada pelo registo dos atos de colaboração por meios de 

“gravação magnética, estenotipa, digital ou técnica similar (…)” (art. 4, §13); e, 

finalmente, a homologação judicial do acordo, sendo que o Juiz deverá verificar 

a regularidade, legalidade e voluntariedade do mesmo, podendo, para esse fim, 

sigilosamente, ouvir o colaborador, sempre na presença do seu defensor (art. 

4.º, §7). 

 No entanto, a voluntariedade não é requisito suficiente para a atribuição 

de um benefício ao colaborador, torna-se necessário que exista eficácia na 

colaboração premiada, isto é, que o colaborador auxilie concretamente para 

alcançar os objetivos previstos na lei. A lei prevê assim uma série de resultados 

que devem ser alcançados: i. a identificação dos demais coautores ou 

comparticipantes da organização criminosa e das infrações penais por eles 

praticadas; ii. a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da 

organização criminosa; iii. a prevenção de infrações penais decorrentes de 

atividades da organização criminosa; iv. a recuperação total ou parcial do 

                                                           
174

 Vide neste sentido CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista in ob. cit., p. 79. 

175
 Veja-se FERNANDES, António Scarece, Teoria Geral do Procedimento e o Procedimento no Processo Penal, São 

Paulo, RT, 2005, p. 283. 
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produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização 

criminosa; v. a localização de eventual vítima com a sua integridade física 

preservada. Não é necessária a verificação de todos estes resultados, 

bastando-se a lei com o preenchimento de apenas um. 

 Pelo exposto, podemos concluir que existe aqui não uma mera 

obrigação de meios, mas uma verdadeira obrigação de resultado, o que 

significa que apenas se algum destes resultados for atingido, e se esse facto se 

tiver devido à concreta colaboração do agente, é que este poderá ser 

beneficiado com as vantagens legais. 

 Finalmente, o último dos requisitos prende-se com as circunstâncias 

subjetivas e objetivas favoráveis à concessão do benefício. Isto significa que 

deve ser tida em conta a personalidade do colaborador, a natureza, 

circunstâncias e gravidade do crime, bem assim como a sua repercussão 

social. Esta análise deve ser feita concretamente, ou seja, deve o Ministério 

Público ou o Delegado da Polícia, no âmbito da sua delegação de 

competências, verificar se, num juízo de prognose póstuma, é ou não viável a 

aplicação de benefícios àquele concreto agente, para que possam concluir pela 

proposta ao suspeito/arguido, da colaboração premiada, ou concluir pela sua 

aceitação caso a proposta tenha advindo daquele. 

 

 Além destes requisitos gerais, existem ainda as denominadas “regras de 

ouro”176 para a aplicação da colaboração premiada. 

 A primeira “regra de ouro” é a da cautela. Neste ponto, é importante que 

as autoridades judiciárias não se esqueçam que estão a lidar com alguém que 

já praticou um ou mais delitos e que está, naturalmente, interessado em obter 

benefícios legais, podendo, por esse motivo, recorrer a mentiras e enganos 

para a obtenção do seu propósito. No entanto, tal cautela não significa que as 

suas afirmações devam ser constantemente postas em causa. Significa, isso 

sim, que devem ser apreciadas atenta e cautelosamente, mas sem lhes ser 

dado descrédito. Por outras palavras, devem ser apreciadas com rigor e 

critério. 
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 Neste sentido veja-se novamente MENDONÇA, Andrey Borges de, in ob. cit., p. 12 e ss. 
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 A segunda regra apontada e que vem, aliás, no seguimento da primeira, 

é a necessidade de corroboração. Significa isto que as declarações do 

colaborador necessitaram de ser reforçadas por outros meios de prova, a fim 

de se levar à condenação do agente. Neste sentido dispõe o art. 4.º § 16, 

quando prevê que nenhuma sentença condenatória será proferida apenas com 

fundamento nas declarações do colaborador. Aqui se vê uma manifestação da 

“confiança desconfiada”, nas declarações do colaborador. 

 Finalmente, a terceira regra apontada e que se reveste de extrema 

importância é a de que estes acordos sejam feitos com “baixos integrantes da 

organização criminosa para incriminar os seus líderes”177. Esta exigência é 

perfeitamente compreensível, pois o acordo deve ser feito de modo a permitir 

uma escalada na investigação criminal. Ou seja, deve ser feito com os que 

ocupam os lugares de baixo da organização para permitir a captura dos seus 

líderes, ou feito com um grande criminoso apenas quando seja necessária 

contraprova relativa a outro grande criminoso. Não faria qualquer sentido a 

concessão de um benefício ao líder da quadrilha para que este indicasse 

aqueles que foram meros executores do plano por si gizado178. Esta regra 

resulta implicitamente do art. 4.º, §4.º: “[n]as mesmas hipóteses do caput, o 

Ministério Público poderá deixar de oferecer a denúncia se o colaborador: I- 

não for o líder da associação criminosa; II – for o primeiro a prestar efetiva 

colaboração nos termos deste artigo”. 

 

IV.1.2. O Procedimento 

 

Apesar de já o termos avançado ao longo da exposição, por uma 

questão de sistematização, iremos agora concretizar o procedimento da 

colaboração premiada. 

A legitimidade para a propositura do acordo, nos termos do art. 4.º, §6, 

compete ao Ministério Público ou ao Delegado da Polícia. No caso de partir 

deste último, deve haver manifestação de concordância por parte do Ministério 
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 Diferentemente daquilo que ocorre em Portugal.  

178
 Neste sentido veja-se novamente MENDONÇA, Andrey Borges de, in ob. cit., p. 13. 
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Público. O Juiz está impedido de participar nos atos de negociação, e tal 

proibição resulta expressamente da lei, do artigo supra mencionado. Esta 

proibição é totalmente compreensível, uma vez que o papel do Juiz é o de 

homologar o acordo e de verificar a sua legalidade e correção. Por esse 

motivo, se fosse parte nos atos de negociação para o acordo, poder-se-ia 

comprometer a sua imparcialidade. Chegando as partes a um acordo, devem 

formaliza-lo por escrito e assiná-lo, nos termos dos arts. 4.º, §7; e 6.º. 

Além destas imposições, deverá constar ainda do acordo o seu 

conteúdo mínimo, ou seja, o relato da colaboração e os seus possíveis e 

expectáveis resultados, bem como as condições da proposta do Ministério 

Público ou Delegado da Polícia. Questão que ficou por resolver foi a de saber 

se as condições da proposta podem ser genéricas, ou se, pelo contrário, terão 

de ser específicas e concretas. Estamos em crer que as propostas terão de ser 

específicas e concretas, sob pena de perderem o seu sentido. Defendemos 

esta posição por entendermos que a admitir-se tal acordo tem de se encontrar 

previamente definido o seu âmbito de aplicação, isto é, aquilo que se pretende 

da parte do colaborador e quais as vantagens possíveis com a sua 

colaboração. Se fosse suficiente um acordo genérico, então o acordo escrito e 

todas as exigências aqui explanadas perdiam o seu sentido. É necessário que 

haja limites definidos de atuação, de uma e outra parte. 

Deve constar também o benefício proposto mediante a aquisição dos 

resultados. Existem resultados legais passíveis de serem propostos, no 

entanto, nada impede que, a final, seja concedido um benefício maior do que 

aquele que foi proposto179. 

Redigido o acordo a escrito ele é submetido à apreciação do juiz para 

que este o homologue. O juiz homologará o acordo quando entenda que foram 

cumpridos todos os requisitos legais e volitivos; pelo contrário não o 

homologará quando entenda que falham grosseiramente aqueles requisitos; e 

poderá ainda realizar a sua adequação para posterior homologação quando 
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 Tal não significa, no entanto, que tal como alertam Nuno Brandão e Gomes Canotilho, as promessas possam ser 

desprovidas de base legal. Significa, tão somente que, dentro das existentes, tendo sido contratualizada uma vantagem 

menor, consoante os resultados alcançados, a final, a vantagem pode ser alargada, claro está, dentro dos limites 

legais. Veja-se, neste sentido, BRANDÃO, Nuno e CANOTILHO, J. J. Gomes, in ob. cit., p. 9. 
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entenda que alguma das cláusulas não está de acordo com a vontade das 

partes ou que é ambígua ou obscura. Esta decisão é passível de recurso. 

 Muito embora o juiz não participe na fase das negociações, ele possui 

uma função deveras relevante nesta matéria, uma vez que tem uma função de 

duplo controlo. Numa fase inicial, atua, como acabámos de ver, enquanto 

garante da legalidade e voluntariedade do acordo, pois a homologação está 

dependente de si, e só deve homologar o acordo quando verifique que tais 

requisitos foram respeitados. Na fase da sentença, deverá verificar se o acordo 

se cumpriu e se será efetivamente de aplicar o eventual benefício. 

IV.1.3. Questões Controversas 

 

Concluída esta breve exposição sistemática, cumpre agora levantar 

algumas questões que ficam por resolver nesta lei.  

A este propósito, pergunta-se, desde logo, se a colaboração se pode 

referir a outros factos que não os constantes da investigação criminal em curso. 

Neste sentido, Andrey Borges de Mendonça defende a possibilidade da sua 

aplicabilidade fora do contexto da investigação penal em curso. Isto porque 

entende que aquilo que é importante na colaboração premiada é a eficácia da 

contribuição para a persecução penal, atingindo os fins previstos no art. 4.º da 

lei, sejam estes fins relativos a factos próprios ou alheios180. Diferentemente, 

Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto entendem que a colaboração 

não vale quando se refira a factos fora daquela concreta investigação criminal. 

Afirmam, além do mais que “a redação deste dispositivo, ao empregar 

expressões como ‘demais coautores e partícipes’, não deixa qualquer dúvida 

no sentido de que, a colaboração, para surtir seus efeitos, deve se referir ao 

crime investigado ou processado no qual ela for produzida. Não terá nenhum 

efeito, assim, a delação que faça referência a outros crimes que não são objeto 

do procedimento investigatório ou do processo pelos quais responde o 

colaborador”181. Como já anteriormente referimos, rejeitamos uma visão do 

Direito – material ou instrumental – que se fundamente apenas na eficácia. Por 
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 Cf. MENDONÇA, Andrey Borges de, in ob. cit., p. 10. 

181
 Cf. CUNHA, Rogério Sanches, PINTO, Ronaldo Batista in ob. cit., p. 43 
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esse motivo, a admitir-se a delação premiada, não podemos deixar de 

concordar com Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto. Isto porque, 

parece-nos, desde logo, não restarem dúvidas do elemento literal do preceito 

que aquilo que o legislador pretendeu foi, precisamente que a delação 

produzisse os seus efeitos apenas dentro do âmbito do crime em investigação. 

E ainda porque, atendendo ao elemento teleológico do preceito, não nos 

parecem existir motivos para a interpretação extensiva182, pois algo de mais 

importante subjaz à eficácia na aplicação do Direito: a justiça material. 

 

Outra questão importante é a de saber quais as garantias dadas ao 

agente que pretende colaborar na investigação criminal e até que ponto é que 

o Ministério Público se deve comprometer com o acordo antes de ter acesso 

àquilo que o investigado sabe. Por outras palavras pergunta-se: o Ministério 

Público está obrigado a comprometer-se com o acordo antes de saber 

concretamente aquilo que o investigado detém de relevante para a 

investigação? E o que acontece no caso de o colaborador se autoincriminar183 

e o acordo não se concretizar? 

É certo que para o Ministério Público se vincular a um acordo terá 

necessariamente que saber de que forma poderá o colaborador contribuir, até 

para que possa aferir dos requisitos legalmente exigidos, e que provas possui. 

Torna-se, por isso, necessária a criação de um consenso, na base da 

confiança, concebível no seio do direito brasileiro. Deste modo, poderá ser 

firmado um pré-acordo, mediante o qual o agente colaborador se obriga a dar 

uma amostra significativa dos elementos de que dispõe, com o compromisso 

por parte do Ministério Público de que tais provas não poderão ser usadas 

antes da concretização do acordo, não podendo ser, de todo usadas, no caso 

de o acordo não prosseguir. É possível retirar-se esta ideia, ainda que não de 

forma expressa, do art. 4.º, §10, que nos diz que “[as partes podem retratar-se 

da proposta, caso em que as provas autoincriminatórias produzidas pelo 

colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu favor”. 

                                                           
182

 Excecional e de aplicação muito cuidadosa em Direito Penal, como é sabido. 
183

 Hipótese quase certa. 
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Esta precaução faz todo o sentido, pois apenas assim se torna viável o 

instituto da colaboração premiada. Caso contrário, ou o Ministério Público não 

se comprometeria, porque teria de o fazer “às cegas”, ou o investigado não 

colaboraria, porque não tinha qualquer garantia da sua posição processual. 
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IV.2. Delação Premiada no Ordenamento Jurídico Anglo-

Saxónico 

 

 O direito anglo-saxónico pertence à família jurídica denominada de 

Common Law. Tal integração sistemática tem, como aliás não poderia deixar 

de ser, importantes implicações na conceção do Direito em geral e no 

tratamento que é dado à criminalidade económica e organizada184 e aos seus 

mecanismos de reação, em particular. 

 

 Como é consabido, nos Sistemas da Common Law vigora o princípio da 

justiça consensual, ou seja, vigora o princípio segundo o qual a justiça é 

alcançada por meio da consensualização obtida entre a acusação e defesa, 

dominando a verdade negociada. 

Significa isto que a justiça anglo-saxónica contém no seu “código 

genético o princípio da oportunidade e da auto composição de litígios, 

prosseguido através da figura da plea bargaining”185 186. 

Neste sistema processual não existe, ao contrário daquilo que se passa 

em Portugal, a obrigatoriedade de persecução criminal por parte do Ministério 

Público, ou seja, não existe a obrigatoriedade de iniciar o procedimento 

criminal. Assim, encontrando-se na posse dos elementos, tem o Ministério 

Público uma muito maior margem de atuação e manobra do que aquilo que 

sucede em Portugal. Significa isto que, em troca de assunção de 

responsabilidades e da inerente colaboração, nomeadamente na captura de 

outros comparticipantes, pode o Procurador negociar com o arguido 

colaborante a não acusação em todo ou em parte; pode sugerir-lhe uma 

acusação por um crime menos gravoso; ou sugerir ao juiz uma sentença 

específica de acordo e previamente negociada com a defesa. É, portanto, esta 

dinâmica processual que permite ativar mecanismos do direito premial, 
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 Com especial incidência para a corrupção por se tratar do tema da presente dissertação. 

185
 Vide BRAZ, José, in ob. cit., p. 303. 

186
 Plea Bargainig é um mecanismo que consiste num acordo obtido entre a defesa e a acusação, através do qual, 

mediante consenso e cedências mútuas se alcança uma solução satisfatória para ambas as partes, que está, no 

entanto, dependente de aprovação judicial. 
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concretamente, atribuindo recompensas aos sujeitos processuais que 

colaboram com as autoridades judiciárias, no âmbito da prossecução penal, 

maxime quando se trata da criminalidade organizada. Mas, mais do que isto, é 

esta dinâmica e pragmatismo processual que eleva o direito premial a 

instrumento de primeira linha de política criminal, tanto na vertente preventiva, 

como na vertente repressiva187. 

 E é precisamente por isto que institutos como a delação premiada 

podem fazer sentido e entrar no espírito normativo do direito anglo-saxónico, 

ao passo que em sistemas continentais, como é o nosso, a sua aceitação deixa 

espaço para uma enormíssima margem de dúvidas. 

 No entanto, não é por essa circunstância que não existem, também no 

seio do direito anglo-saxónico, fortes críticos do instituto, não no sentido formal, 

mas sim no sentido de admissibilidade substancial, levantando questões que 

se prendem com o âmago da justiça material. Sendo que, mesmo entre 

aqueles que defendem e admitem como necessária a sua existência188, não se 

deixa de alertar para a problemática da sua adoção irrestrita, por contender 

com direitos fundamentais, e por isso, garantidos, dos cidadãos, e, mais ainda, 

por poder comprometer o Estado de Direito Democrático, como, obviamente, o 

são os Estados de Direito anglo-saxónico. 
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 Vertentes essas já exploradas no capítulo IV.1. 

188
 Veja-se neste sentido HEUMMAN, Milton, “Plea Bargaining: The experiences of Prosecutors, Judges and Deffense 

Attorneys”, in Law and Society, Chicago: University of Chicago Press, 1978, que apesar de não defender a abolição da 

plea bargain e aadmitindo a sua necessidade, não deixa de alertar para os perigos que lhe estão inerentes. 



85 

 

IV.2.1. A Inglaterra 

 

 Os registos mais antigos da denominada barganha, em Inglaterra, 

remontam à época em que a vingança privada189 foi restringida. Significa isto 

que, num momento inicial, eram os particulares que, por meio de negociações 

e acordos, atribuíam vantagens a quem delatasse o infrator. Com a crescente 

utilização deste mecanismo e a perceção dos seus benefícios na resolução dos 

litígios, deixou de ser um meio alternativo na persecução da criminalidade, para 

passar a ser um instrumento comumente aceite, que requereu a definição de 

requisitos relativamente precisos e determinados para a sua utilização190. 

Utilização essa que, muito embora em crescendo, se mantinha nas mãos dos 

particulares.  

A pouco e pouco, as populações começaram cada vez mais a reclamar 

o uso da delação premiada e o próprio Estado começou a intervir nestes 

acordos, assumindo, no entanto, a posição de parte, até que, a certo ponto, 

este mecanismo deixou de estar na disposição das partes – justiça privada – 

assumindo uma verdadeira componente do Direito Estadualmente imposto191. 

Deste modo, a delação premiada passou a fazer parte da própria lei192 e, 

de acordo com as leis estaduais, passou a poder-se fazer face a uma sentença 

de morte, através da negociação da defesa com a acusação, assumindo 

responsabilidades e, desse modo, colaborando com a justiça. 

Atualmente, este mecanismo mantem-se vigente em Inglaterra, 

continuando a representar uma faixa considerável de repressão criminal. 
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 Blood feud. 

190
 Neste sentido, vide WISHINGRAD, Jay, “The Pleabargin in Historical Perspective”, in Buffalo Lar Review, 499 1973 -

1974, disponível in Hein Online, p. 502 e 503. 

191
 Veja-se novamente WISHINGRAD, Jay, p. 503 e 504. 

192
 Como refere Jay Wishingrad,“When the private bargain became embodied in enactments, it was no longer private 

and no longer negotiated. The bargain was frozen into law”, WISHINGRAD, Jay, ob. cit., p.504. 
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IV.2.2.  Os Estados Unidos da América 

 

Os Estados Unidos da América, inicialmente dependentes da Coroa 

Inglesa, foram também imbuídos do espirito da negociação aí vigente, tendo a 

legislação nesta matéria evoluído de forma muito similar, pese embora a maior 

rigidez operada em Inglaterra. 

Destarte, a barganha manifesta-se de inúmeras formas, tendo todas elas 

em comum a assunção de culpa por parte do suspeito/arguido, mediante a 

oferta de uma vantagem processual. Assim sendo, a colaboração do arguido 

na incriminação dos demais envolvidos no ato criminoso, em troca de redução 

ou imunidade penal, consubstancia uma dessas manifestações, diríamos, até, 

a sua manifestação privilegiada. Apesar de esta ser já uma prática antiga e 

com longa tradição nos Estados Unidos193, foi apenas em 1921 que se tomou 

consciência, nomeadamente através de estudos estatísticos, da importância 

deste tipo de mecanismos194. 

Deste modo, muito embora, num período inicial, tenha havido renitência 

na aceitação da delação premiada, a verdade é que, com a legislatura de Nova 

Iorque 1974, o dogma se alterou por completo e a delação premiada passou a 

ser não só um mecanismo absolutamente estruturado neste país, como 

também ampla e largamente utilizado195.  

Assim sendo, atualmente nos Estados Unidos, 90% das condenações 

têm na sua base a utilização de mecanismos como a delação premiada196.  

 

A delação premiada, nos Estados Unidos197 tem, no entanto, levantado 

grandes problemas e questões àqueles que se dedicam a estudá-la198.  
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Que remonta inclusivamente aos tempos das tribos. Neste sentido, veja-se Cherry, Richard R., Lectures on the 

Growth of Criminal Law in Ancient Communities, Lawbook Exchange, Limited, 2012. 

194
 GARCIA, Stephen M., GAZAL-AYAL, Oren, TOR, Avishalom. “Fairness and the Willingness to Accept Plea Bargain 

Offers”, in Journal of Empirical Legal Studies Volume 7, Issue 1, 97-116, March 2010, p. 97. 

195
 WISHINGRAD, Jay, The Pleabargin in Historical Perspective”, in Buffalo Lar Review, 499 1973 -1974, p. 526. 

196
 Vide WISHINGRAD, Jay, in ob. cit., p. 499. 

197
 Como, aliás, em qualquer Estado que pugne pela sua utilização. 

198
 Já o referimos, na verdade,  no início do presente capítulo. 
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Deste modo, como certamente se compreenderá199, a utilização de um 

mecanismo como este coloca valores importantes e centrais nos dois pratos 

opostos da balança. Assim, temos, por um lado, a equidade/justiça e, por outro, 

a eficácia/eficiência200. Nesta dualidade causada pela delação premiada o que 

se verifica é uma quase sistemática opção pela eficácia/eficiência201. Sucede, 

no entanto, que esta opção tem graves consequências, contrariando, em última 

instância, a própria eficácia. Isto porque obriga a que entre uma nova dualidade 

nesta operação: pacificação social202 e verdade. 

Nesta medida, aquilo a que se tem assistido em geral, e nos Estados 

Unidos em particular, é a uma total subversão da verdade material203. Tudo 

porque, ao admitir-se a assunção de responsabilidade criminal, a troco de uma 

convolação do ilícito típico num outro mais favorável para o arguido, está, 

certamente, a conseguir-se mais facilmente uma condenação, mas será esta 

uma condenação justa? Cremos que a resposta é simples: não. E não, desde 

logo, porque contraria, em tudo, a verdade, não só material, como também 

processual. Nas palavras de Ken Strutin, “[t]ruth has a hard time finding a place 

in a system that can indict a ham sandwich”204. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
199

 E no próximo capítulo trataremos com maior acuidade.  

200
 Neste sentido, GARCIA, Stephen M., GAZAL-AYAL, Oren, TOR, Avishalom, in ob. cit., p. 109 e ss. 

201
 Importantes, obviamente, no Direito em geral e, na litigância em particular, pois, de pouco serve ter razão se essa 

razão não atuar de forma relativamente célere e eficaz. 

202
 Entendida no sentido de resolução de litígio. 

203
 STRUTIN, Ken, “Truth, Justice, and the American Style Plea Bargain”, in Alabany Law Review, vol. 77.3, editor 

Alabany Law School, p. 879 e 880. 
204

 STRUTIN, Ken, in ob. cit., p. 879. 
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- V - 

- A Delação Premiada na Luta Contra a Corrupção - 

 

“Então, um dos doze, chamado Judas Iscariotes, 

foi até o chefe dos sacerdotes e disse:  

O que me dareis se eu o entregar?” 

Mateus, 26-14-15 
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Abordaremos agora as questões de índole prático-dogmática da figura 

da delação premiada aplicada na prevenção e repressão dos crimes de 

corrupção: Será este um mecanismo necessário? Tratar-se-á de um 

mecanismo verdadeiramente eficaz? E, mais importante, será a sua utilização 

legítima? 

 

V.1 Um Mecanismo Necessário? 

  

“O direito penal e o processo penal no âmbito dos crimes econ[ó]micos e 

do novo perfil criminógeno foi se encaminhando para uma aproximação com a 

luta contra o narcotráfico, depois com a luta contra o terror para agora se 

apoiar em luta contra a corrupção”205. 

 Nesta citação temos presentes as várias etapas de persecução da 

criminalidade económica, sendo que, atualmente, as atenções nacionais e 

internacionais estão voltadas para os crimes de corrupção. Tendo em conta o 

crescimento da criminalidade económica e organizada em geral, e do crime de 

corrupção em concreto206, as sociedades entenderam ser verdadeiramente 

necessária a criação de mecanismos reais e efetivos para o seu combate. É 

precisamente, nesta linha de raciocínio que surge a figura da delação 

premiada, tal qual é configurada nos atuais sistemas penais.  

Nas palavras de Andrey Borges de Mendonça, “a colaboração premiada 

apresenta importância premente quando se enfrenta o crime organizado. Em 

razão de suas características (…) os instrumentos tradicionais não dão 

respostas eficazes”207. Por seu turno, Guilherme de Souza Nucci, consciente 

de toda a problemática que a figura acarreta, entende que se trata de “um mal 

                                                           
205

 BONCCORSI, Daniela Villani, MORAIS, Flaviane de Magalhães Barros Bolzan de, “A Colaboração Por Meio de Acordo 

de Leniência e Seus Impactos Junto ao Processo Penal Brasileiro – Um Estudo a Partir da ‘Operação Lava Jato’ ”, in 

Revista Brasileira de Ciências Criminais, Ano 24, 122, Agosto de 2016, coordenação de ARAÚJO, Marina Pinhão 

Coelho, Revista dos Tribunais Editora, p. 97. 

206
 Criminalidade essa que, relembra-se, abala a confiança da população nos centro de decisão pública e abala, em 

última instância, os alicerces mais básicos de qualquer Estado de Direito Democrático. 

207
 Vide, MENDONÇA, Andrey Borges de, in ob. cit., p. 2. 
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necessário, pois o bem maior a ser tutelado é o Estado de Direito 

Democrático”208. 

  

 Aqui chegados cumpre sumariar o seguinte: a necessidade de existência 

de mecanismos como a delação premiada para a persecução da corrupção, tal 

como temos vindo a referir ao longo de toda a dissertação, compreende-se. 

Está em causa um tipo de criminalidade especialmente organizada e 

proveniente daqueles cujo comportamento se exigia mais impoluto, e, por isso, 

reitera-se, chegou-se a um ponto em que se entendeu ser necessária uma 

verdadeira penetração nos seus meandros.  

No entanto, existem aqui dois apontamentos dogmáticos que urge serem 

feitos. Diga-se, em primeiro lugar que, nos sistemas continentais, como o 

sistema português ou o sistema brasileiro, impera o princípio da legalidade e da 

obrigatoriedade de promoção processual e, por isso, uma verdadeira 

indisponibilidade do objeto processual. Por esse motivo, esquemas processuais 

de colaboração que visem a atribuição de um benefício com base na 

incriminação de terceiros comparticipantes no facto criminoso, e que, por isso, 

não contendam com o normal núcleo de colaboração do arguido com as 

autoridades judiciárias, mas uma verdadeira delação, sempre beliscariam os 

princípios fundamentais desses mesmos sistemas. É por isso que a delação 

premiada não teria, à partida, lugar dentro destas ordens jurídicas209, pelo que 

a sua admissibilidade ter-se-ia sempre de reduzir a casos excecionais210.  

Em segundo lugar, pergunta-se: uma admissão estadual da necessidade 

deste tipo de mecanismos, de forma tão aberta e expressa, não 

consubstanciará, em si mesma, uma clara e total admissão da sua 

incapacidade no exercício que lhe compete de controlo social, recorrendo, por 

isso, à recompensa do próprio criminoso para atingir os seus fins?211 

 

                                                           
208

 Cf. NUCCI, Gulherme de Sousa, in ob. cit., p. 49. 

209
 Neste sentido, BRANDÃO, Nuno e CANOTILHO, J. J. Gomes , in ob. cit., p. 8. 

210
 Vide neste sentido BRANDÃO, Nuno e CANOTILHO, J. J. Gomes, in ob. cit., p. 9 

211
 Veja-se, neste sentido, BITENCOURT, Cezar Roberto, in ob. cit., p. 116. 
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V.2 Um Mecanismo Eficaz? 

 

 Para além da questão da necessidade de implementação de 

mecanismos como a delação premiada, muitos são os autores que advogam 

que este será o único mecanismo verdadeiramente eficaz na persecução da 

criminalidade organizada, “[d]eve-se relembrar, ainda, que em determinados 

tipos de criminalidade não há testemunhas presenciais e as únicas pessoas 

que podem fornecer informações são os próprios envolvidos. Justamente por 

isto, a colaboração premiada surge como instrumento que permite o 

enfrentamento eficaz destas novas formas de criminalidade, visando permitir 

uma persecução penal eficiente e, sobretudo, garantir a qualidade do material 

probatório produzido”212. 

 

É certo, como aliás referimos logo no início da presente dissertação, que 

a melhor forma de obter informações relativas a um facto criminoso é recorrer a 

informações prestadas por alguém que participou nesse mesmo evento 

criminoso. No entanto, tendo em conta que se trata de um caso de 

corresponsabilidade, não se pode descurar, desde logo, a baixa fiabilidade das 

declarações de um coarguido. É consabido que, na maioria das vezes, os 

coarguidos tenderão a afastar as culpas de si próprios e imputá-las aos 

demais. E, além do mais, conhecendo os pormenores do evento criminoso, 

conseguem com maior facilidade falsear os factos, apresentando ainda assim 

um aspeto credível ao mesmo. 

  

É por esse motivo que, em todos os sistemas penais as declarações do 

coarguido são sempre vistas e valoradas com muito cuidado. Em Portugal, 

atualmente, a doutrina maioritária (com suporte aliás na própria lei – artigos 

345º e 125º CPP), entende que, uma vez que os coarguidos vão emitindo 

declarações213 ao longo do processo, tais declarações devem ser valoradas no 

                                                           
212

 Vide MENDONÇA, Audrey Borges de, in ob. cit., p. 2 

213
 Claro está quando não se remetem ao silêncio. 
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que concerne à participação dos restantes coarguidos. No entanto, essa 

valoração merece um tratamento especial, que não o mesmo que é dado aos 

depoimentos das testemunhas.  

Dito isto, Medina Seiça entende que se deve exigir a corroboração da 

declaração do coarguido, ainda que a lei nada diga a este respeito214. Contudo, 

apesar de a lei não se pronunciar a este respeito, introduziu, em 2007, uma 

importante limitação no nº 4 do artigo 345º do CPP à valoração das 

declarações do coarguido. Assim, quando o coarguido se exima à prestação de 

esclarecimentos sobre perguntas colocadas pelo juiz ou jurados, Ministério 

Público, ou advogado do coarguido cuja declaração desfavorece, essas 

declarações não podem ser valoradas. 

 Acórdão importante neste sentido (ainda que não especificamente em 

matéria de corrupção) é o do Supremo Tribunal de Justiça, de 12/03/2008, no 

processo nº 08P694215. Neste acórdão salienta-se a validade da declaração 

dos coarguidos, tendo em conta o princípio da legalidade previsto no artigo 

125º do CPP, no entanto, levanta-se, como de resto temos vindo a dizer, a 

questão da fraca credibilidade e fiabilidade das mesmas. O douto acórdão 

alerta ainda para a questão de ser necessária uma especial cautela na 

condenação baseada somente nas declarações do coarguido, uma vez que as 

declarações deste se podem impulsionar no “anseio de obter um trato policial 

ou judicial favorável (…), ou o interesse em auto-exculpar-se mediante a 

incriminação de outro ou outros acusados”216. Contudo, tal não significa, no 

entendimento perfilhado pelo mencionado acórdão, que se possa dizer, 

genericamente e em abstrato, que o depoimento do coarguido só vale se for 

acompanhado de um outro meio de prova, significa, sim, que a admissibilidade 

deste como único meio de prova é frágil, mas não inválida. 

 Aqui chegados, cumpre referir que, apesar da aparente eficácia da 

delação premiada, existem alguns perigos que não devem ser descurados. Aos 

                                                           
214

 SEIÇA, António Alberto Medina de, O Conhecimento Probatório do co-arguido, Coimbra: Coimbra editora, 1999 

215
Vide 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/6082ccff48a8006980257421003b9252?OpenDocumen

t&Highlight=0,Depoimento,co-arguido 

216
 Vide novamente 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/6082ccff48a8006980257421003b9252?OpenDocumen

t&Highlight=0,Depoimento,co-arguido 



93 

 

já supra mencionados acrescenta-se um outro, suscitado por Filangieri217. 

Segundo este autor, a recompensa para a colaboração pode traduzir-se numa 

verdadeira inversão do efeito pretendido. Concretizando, ao invés de ser um 

mecanismo que combate a criminalidade organizada, poderá, em último caso, 

estar a premiá-la. Isto porque os agentes saberão que poderão participar no 

evento criminoso, colaborando quando saibam que o mesmo está perto de ser 

descoberto, vendo assim a sua pena especialmente reduzida ou dispensado o 

seu cumprimento. 

 

 Concretamente em Portugal, com a legislação atualmente vigente, 

parece-nos que este é um mecanismo sem utilidade prática. Significa isto que 

se criaram mecanismos de premiação para a colaboração do arguido218, mas o 

que acontece é que tais mecanismos, na realidade, não têm qualquer efeito 

útil. Tendo em conta a configuração do nosso sistema penal e processual 

penal, foi necessário que tal introdução beliscasse o mínimo possível os seus 

princípios fundamentais sustentadores. Só que, ao ser assim, não só se 

tornaram impraticáveis os mecanismos como também cremos que, 

contrariando o efeito pretendido, se retiraram garantias básicas ao arguido. 

 Clarificando, em Portugal, ao contrário daquilo que sucede no Brasil ou 

nos Estados Unidos, não existe um acordo prévio entre o Ministério Público e o 

arguido219, mediante o qual se define a concreta colaboração do arguido, nem 

quais os objetivos que se pretendem alcançar para que seja concedido o 

benefício legal. O que acontece é que, para que veja a sua pena especialmente 

atenuada, exige-se-lhe que auxilie concretamente na obtenção ou produção de 

provas decisivas para a identificação ou captura de outros responsáveis220; ou 

que, além das condições gerais aplicáveis, para que veja o seu processo 

provisoriamente suspenso, tenha denunciado o crime ou contribuído 

decisivamente para a descoberta da verdade material. Pois bem, como 

                                                           
217

 DALBORA, José Luis Guzmán, in ob, cit., p. 222 e 223. 

218
 E neste ponto não nos referimos, obviamente às questões de atenuação especial da pena com fundamento na 

confissão e da normal colaboração do arguido, que sempre existiu e defendemos que deve continuar a existir. 

Referimo-nos ao concreto mecanismo abordado ao longo da presente dissertação: a delação premiada. 

219
 E posteriormente homologado pelo juiz. 

220
 Art. 374.º-B, n.º2, al. a), verificando-se grossu modu, o mesmo nos diplomas da corrupção dos agentes políticos e 

da corrupção desportiva. 
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facilmente ressaltará à vista, não existe entre nós nenhuma clarificação dos 

objetivos pretendidos com este tipo de colaboração. Existe, isso sim, uma mera 

alusão vaga a uma colaboração decisiva, mas em momento algum, essa 

colaboração é concretizada. O que deixa o arguido-colaborador numa posição 

instável e de incerteza processual. Mas, mais do que isso. Se entendermos221 

que a delação premiada é o caminho a seguir, como podemos acolher no 

nosso sistema medidas que não têm qualquer efeito útil? Prova disto que 

acabámos de expor é precisamente o baixo número de decisões portuguesas 

que lançaram mão destes mecanismos para cumprir os seus objetivos de 

persecução à criminalidade, demonstrando-se assim, além do supra 

mencionado, que, no nosso país, a forma como estes mecanismos foi pensada 

e concretizada os torna mais do que ineficazes, quase totalmente inutilizáveis. 

 

                                                           
221

 e avançamos, desde já, que essa não é, por princípio, a posição que sustentamos. 
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V.3 Um Mecanismo Legítimo?  

 

 “Qual é, afinal, o fundamento ético legitimador do oferecimento de tal 

premiação? Convém destacar que, para efeito da delação premiada, não se 

questiona a motivação do delator, sendo irrelevante que tenha sido movido por 

arrependimento, vingança, ódio, infidelidade ou apenas por uma avaliação 

calculista, antiética e infiel do traidor-delator”222. 

  

Tal como temos vindo a alertar ao longo da dissertação, historicamente, 

a sociedade sempre condenou aquele que por via de um benefício delata os 

outros. Mais, foi o próprio sistema que condenou tais comportamentos, 

criminalizando, desde muito cedo os crimes de traição. Deste modo, torna-se 

de difícil compreensão a opção legislativa atualmente vigente em grande parte 

dos países desenvolvidos e em desenvolvimento.  

 

Pois bem, é precisamente aqui que surgem os grandes problemas e as 

principais questões quanto à aplicabilidade da delação premiada, é que está a 

oficializar-se por lei a traição, forma antiética de comportamento social. Traição 

essa que, habitualmente, surge como condição agravante da pena e, aqui, ao 

invés, por servir fins convenientes ao Estado, surge-nos como condição 

atenuante. Os fins justificarão os meios? 

Entendemos que não justificam. E alertamos para uma questão 

paradigmática existente na legislação premial portuguesa. É que, se no direito 

brasileiro, a concessão do benefício apenas é possível se o colaborador não for 

o organizador do evento criminoso, no direito português tal ressalva não está 

consagrada223. 

 

                                                           
222

 Vide novamente, BITENCOURT, Cezar Roberto, in ob. cit., p. 117. 

223
 Existindo somente uma restrição na lei 36/94, de 29 de setembro, no que concerne à suspensão provisória do 

processo, que apenas é admitida para os crimes de corrupção ativa, tal como explanado no capítulo II.2.3. 
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- Conclusões - 

 

"A essência dos direitos humanos é o direito a ter direitos".  

Hannah Arendt 
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Como ficou claro ao longo da presente dissertação, a delação premiada 

é um tema bastante sensível e que, no nosso entendimento, deve ser 

apreciado cum grano salis. “Em todos os países e épocas os homens 

condenaram moral e socialmente que se leve alguém, por meio de um preço, 

ante do Estado que julga o indivíduo que, sem outra vantagem que a de 

melhorar a sua situação processual, denuncia outros, atribui-lhes factos 

próprios ou assegura que realizaram mais do que aquilo que realmente lhes 

cabe”224. 

Dito isto, na leitura que se faça quanto à admissibilidade ou 

inadmissibilidade da delação premiada, não pode deixar de se ter em conta a 

especial sensibilidade do instituto.  

 

Se é certo, na verdade, que a corrupção sempre foi uma questão 

delicada, tendo, nas últimas décadas, a problemática da criminalidade 

económica adquirido um lugar de destaque nas sociedades desenvolvidas225, 

por pôr em causa o próprio Estado de Direito, menos certo não é também que 

a ideia de delação e traição sempre criou repulsa na sociedade ao longo dos 

tempos. 

 

O crime de corrupção enquadra, como já é sabido, a criminalidade de 

colarinho branco e a criminalidade organizada226. Desta forma, a perseguição 

penal de tal crime afigura-se, sem dúvida, difícil e tortuosa. No entanto, a 

dificuldade na persecução penal, não pode legitimar, nem legitima, que o 

Estado, ele próprio, pratique atos ilícitos. E é precisamente aqui que começa o 

melindre e a complexidade de toda esta matéria. 

Destarte, a delação premiada, enquanto meio de obtenção de prova, é 

um meio frágil e pouco fidedigno, uma vez que se coloca um coarguido, 

                                                           
224

 Vide DALBORA, José Luis Guzmán, in ob. cit., p. 228 

225
 Ou emergentes. 

226
 Neste sentido, ANTUNES, Manuel António Ferreira, Sobre o Sentido Estratégico da Investigação Criminal, Loures, 

Secção Científica Portuguesa do Centro Internacional de Investigação e Estudos Sociológicos Penais e Penitenciários, 

1989. Vide ainda SANTOS, Cláudia, “A Corrupção – Da Luta Contra o Crime na Intersecção de Alguns (Distintos) 

Entendimentos da Doutrina, da Jurisprudência e do Legislador”, in Liber Discipulorum Para Jorge de Figueiredo Dias, 

organização por ANDRADE, Manuel da Costa, COSTA, José de Faria, RODRIGUES, Anabela Miranda, ANTUNES, 

Maria João, Coimbra Editora, 2003, p. 963. 
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envolvido na peita, a emitir declarações para que, por esse meio, se chegue a 

outros responsáveis, sendo que, por isso mesmo, se discutiu, durante muito 

tempo, a admissibilidade das declarações prestadas pelos coarguidos.  

Importa, uma vez mais, fazer uma ponderação entre os interesses aqui 

tutelados, sem nunca esquecermos que o Estado não deve, e afirmamos 

mesmo que não pode, a título de qualquer pretexto, atuar ele próprio, ou os 

seus agentes, de forma ilícita. É preciso haver uma barreira clara entre a 

atuação do Estado e a atuação do criminoso, que não pode, em momento 

algum, coincidir. Tanto mais que vivemos num Estado de Direito Democrático 

(art. 2.º da CRP). 

Assim sendo, entendemos que o arguido que colabore com as 

autoridades judiciárias deve, obviamente, ser beneficiado. Da mesma forma 

que entendemos que devem ser valoradas as declarações do coarguido, sendo 

certo que, para a sua valoração, as declarações devem ser corroboradas por 

outros elementos probatórios227. 

No entanto, entendemos que, não são necessários, nem desejáveis, 

benefícios com base no princípio da delação.  

Clarificando, o arguido que confesse o seu crime, mostrando-se 

arrependido, poderá (deverá) ver a sua pena especialmente atenuada, nos 

termos do art. 72.º do CP. Afigure-se-nos é que não lhe deve ser atribuído 

outro benefício que não esse mesmo, porque, além de não ser necessário nem 

eficaz para a persecução da criminalidade organizada, não é legítima a 

atribuição de tal benefício. 

 Uma coisa é atribuir-se um benefício ao arguido arrependido e 

colaborante. Este tipo de benefícios processuais já tem consagração legal há 

muitas décadas. Outra coisa, totalmente diferente é o arguido ser beneficiado, 

por, independentemente daquilo que o move, decidir usar de todos os meios 

possíveis para descartar de si as culpas, inculpando os seus parceiros. É este 

o tipo de comportamento que as nossas legislações pretendem premiar? São 

estes os indivíduos que o Estado pretende ter do seu lado na persecução 

criminal? 

                                                           
227

 Vide SEIÇA, António Alberto Medina de, in ob. cit. 
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 Esta situação é ainda mais gritante na legislação portuguesa atualmente 

em vigor, onde não se exclui como beneficiário da aplicação da vantagem 

legal, o organizador do facto criminoso. De que serve, então, aqui a delação? 

 Em suma, concluímos que, independentemente das muitas imperfeições 

já apontadas na concretização legislativa portuguesa, a verdade é que um 

mecanismo como este não tem lugar no nosso sistema penal e processual 

penal, tal como não tem no sistema brasileiro. 

 Podemos compreender as necessidades sentidas pelo legislador, 

podemos até compreender que, muitas vezes, seja mais fácil seguir o caminho 

mais simples. Não podemos, no entanto, é aceitar que a pretexto de repressão 

criminal valha tudo. Não podemos aceitar que se ponham de parte todas as 

conquistas até aqui alcançadas, retornando ao direito penal do inimigo. Para 

que a delação tivesse lugar no nosso sistema penal, seria necessária uma 

verdadeira reforma dos princípios estruturantes do nosso processo e, salvo 

melhor opinião, não é esse o caminho que defendemos. 

E, porque o fim é muitas vezes um retorno ao princípio, terminamos 

(re)citando Albert Camus, “Não há ordem sem justiça. Se o Homem falhar em 

conciliar a justiça e a liberdade, então falha em tudo!”. 
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