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A coisa mais difícil de compreender
no mundo são os impostos

ALBERT EINSTEIN

Introdução

Pode-se afirmar, de forma mais ou menos categórica, que assistimos cada vez com maior 

frequência a um processo de progressivo e continuado descrédito da classe política por parte das 

suas populações. Um dos motivos que pode explicar este processo tem na sua origem a perceção, 

por parte da população, de elevados níveis de corrupção instalados na organização do Estado.

Obviamente não estamos perante um fenómeno exclusivamente português. A Transparência 

Internacional, ONG que tem como principal objetivo a luta contra a corrupção, tem publicado todos 

os anos desde 1995 o Índice de Perceção de Corrupção1 (Corruption Perceptions Index), referindo-

se à corrupção na sua noção mais ampla e geral e deixando de lado a noção jurídica estrita (entre 

nós presente no crime de corrupção no quadro de funções públicas, arts. 372º a 374ºA do Código 

Penal) que implica a conjugação de: uma ação ou omissão; a prática de um ato lícito ou ilícito; a 

contrapartida de uma vantagem indevida; para o próprio ou terceiro.

O Índice de Perceção de Corrupção ordena países do mundo de acordo com o grau em que a 

corrupção é percebida a existir entre os funcionários públicos e políticos. São atribuídos “pontos” a 

cada país de acordo com maiores ou menores níveis de perceção de corrupção, ou seja, a pontuação 

de cada país indica o nível percetível de corrupção no setor público numa escala de 0 (muito 

corrupto) a 100 (nada corrupto). Ora, de acordo com este barómetro, em 2014 foram analisados 174 

países, ficando Portugal na 31ª melhor posição, com 63 pontos (o país com maior pontuação, a 

Dinamarca, atingiu os 92 pontos, enquanto que a Somália, o pior colocado, apenas chegou aos 8 

pontos).

Valendo dito índice o que vale (ou valendo suas interpretações), cabe-nos mesmo assim uma

reflexão. A bandeira do combate à corrupção tem sido progressivamente hasteada com maior força e

vigor, especialmente em Espanha e Portugal. Veja-se, por exemplo o projeto de lei PSD/CDS-PP  

798/XII – Enriquecimento Ilícito – em que referem os deputados: «Nada mina mais os alicerces do 

Estado de Direito e do livre desenvolvimento económico do que o enriquecimento ostensivo e 

injustificado de titulares de cargos políticos ou de quem no exercício de funções, sobre os quais 

impendem especiais deveres de transparência e responsabilidade social». Ora, entenda-se que esta 

bandeira é, por vezes, e por alguns, hasteada por meras motivações políticas, deixando-se a ciência 

jurídica de lado em deterior de intenções eleitoralistas.

1 In https://www.transparency.org/cpi2014/results
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Não que seja este o caso, pretende-se apenas que a reflexão sobre o assunto não seja 

meramente sectária, já que, quem é que se colocaria contra o combate à corrupção? Ou melhor, 

quem é que pode dizer que, prevenir, evitar e combater a corrupção não deve ser um dos principais 

objetivos de qualquer Estado? De facto, deve, mas deve sê-lo pautando-se o Estado (através dos 

seus órgãos decisores) por princípios elementares de Direito, como aliás aconteceu com a 

declaração de inconstitucionalidade do Tribunal Constitucional sobre o decreto nº37/XII, através do 

qual se pretendia criminalizar o enriquecimento ilícito2.

Como anteriormente se referiu, os últimos tempos têm sido férteis em alterações legislativas 

no domínio das incriminações da corrupção. De facto, para além das alterações de regime vertidas 

na modificação de normas já existentes, surgiram verdadeiras neocriminalizações que, em um certo 

sentido, introduziram fatores de confusão e de desordem dogmática naquele que era o entendimento

tradicional da corrupção.

À incriminação da corrupção de agentes públicos nacionais – funcionários e titulares de 

cargos políticos – vêm juntar-se vários outros tipos legais de crime (atinentes à corrupção de 

agentes públicos estrangeiros, à corrupção no setor privado ou à corrupção no fenómeno desportivo,

como se viu recentemente com a investigação levada a cabo por autoridades norteamericanas no 

escândalo FIFA), que não são compreensíveis na perspetiva – velha de tantos e tantos anos – da 

corrupção como criminalidade no Estado e contra o Estado.

O combate jurídico contra a corrupção encontra o seu início entre duas margens, de um lado,

o Direito Penal, do outro, o Direito Fiscal. Foi em 1936 que, pela primeira vez (em Portugal) se 

optou pela criminalização de algumas infrações fiscais, prevendo-se a pena privativa de liberdade 

para a violação de certos deveres tributários, mais especificamente para a violação traduzida na 

duplicação, viciação ou falsificação da escrita. Porém, a reforma fiscal de 1958 – 1966 terá 

revogado o sistema de 1936, dado ter acolhido nos diversos códigos fiscais regras sancionatórias 

para a violação de certos deveres ali consagrados, mas sem prever para essa violação qualquer pena 

de prisão efetiva ou multa criminal. Contudo, o Decreto-Lei 619/76, de 27 de Julho, reintroduziu a 

pena privativa de liberdade como uma das sanções aplicáveis à inobservância ilícita dos deveres de 

boa-fé, de verdade e de obediência às ordens da administração fiscal. Contudo, em 1984 o 

legislador voltou a deixar cair a pena de prisão. Situação que veio a manter-se até à aprovação do 

Decreto-Lei 20-A/90, de 15 de Janeiro, do RJIFNA, diploma que veio reintroduzir a pena de prisão 

para as infrações fiscais que constituíssem crimes. O RGIT não só manteve a pena de prisão como 

manteve como pena principal, indo a sua pena máxima até aos 8 anos.

2 O diploma foi declarado inconstitucional por: violação do princípio da presunção de inocência; violação do 
princípio da determinação do bem jurídico; impossibilidade em discernir a conduta concretamente proibida; e por 
estarmos perante um crime subsidiário. Cf. Decreto n.º 37/XII do Tribunal Constitucional.
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Surgiu então o que uns, como o Professor Doutor José Casalta Nabais, designam como 

Direito Penal Fiscal e outros, como o Professor Doutor Germano Marques da Silva3, como Direito 

Penal Tributário.

Escolheremos a última designação para nos referirmos a esta área do Direito4.

Refira-se ainda a distinção entre Direito Penal Tributário e Direito Tributário Penal5

O Direito Penal Tributário tem a sua disciplina presentemente condensada no Regime Geral 

de Infrações Tributárias6 e constitui-se como aquele capítulo do direito penal que define os tipos de 

infrações a normas tributárias, que impõe ou proíbem comportamentos relativos a impostos, taxas e 

demais tributos, e comina as correspondentes sanções. Como direito sancionatório que é, o Direito 

Penal e contraordenacional Tributário é integrado por normas que cominam sanções para essas 

infrações.

O Professor Doutor Germano Marques da Silva define o Direito Penal Tributário como o 

ramo especial do Direito Penal que tem por objeto os crimes tributários e o Crime Tributário como 

o facto típico, ilícito e culposo declarado punível por lei penal tributária anterior7.

O RGIT ordena os crimes fiscais em quatro capítulos: crimes tributários comuns (burla 

tributária, frustração de créditos, associação criminosa, desobediência qualificada e violação do 

sigilo fiscal), crimes aduaneiros (contrabando, contrabando de circulação contrabando de 

mercadorias de circulação condicionada em embarcações, fraude no transporte de mercadorias em 

regime suspensivo, introdução fraudulenta no consumo, violação das garantias aduaneiras, quebra 

de marcas e selos de recetação de mercadorias objeto de crime aduaneiro); crimes fiscais (fraude 

fiscal, fraude fiscal qualificada e abuso de confiança fiscal); e crimes contra a segurança social 

(fraude contra a segurança social e abuso de confiança contra a segurança social)

Os crimes de natureza tributária pressupõem a realização de comportamentos desviantes, 

típicos, descritos na lei penal tributária, bem como a violação grave de deveres tributários. Estes 
3 O medo guarda a vinha, diz o nosso povo, mas a cominação de sanções tão graves como as penais, 

sobretudo as privativas da liberdade, serve também para alertar para a importância dos bens que as normas do 
direitos penal tutelam em ordem a facilitar e possibilitar a satisfação pelo Estado social das tarefas que lhe são 
exigidas, promovendo a sensibilização dos cidadãos para a relevância social do cumprimento das obrigações fiscais 
de cada um: GERMANO MARQUES DA SILVA in Imposto, ética e crime, Estudos em Homenagem ao Professor 
Doutor Pedro Soares Martínez – Vol. II, Almedina, Coimbra, 2000.

4 Os defensores da autonomia científica do Direito Penal Tributário invocam a sua novidade, o tratar-se de 
uma ciência ainda em construção, sem grande pacificação de conceitos e de complexa determinação do seu 
conteúdo, cujas normas são constantemente alteradas em função das circunstâncias políticas e económicas. 
FRANCESCO DE MATTEIS. In Manuale di diritto penale tributario, Torino.

5 É irrelevante a opção por uma ou outra designação. Optamos por Direito Penal Tributário para acentuar o 
domínio dos princípios que informam o Direito Penal, embora tendo sempre presente as especialidades decorrentes 
da estreita ligação deste ramo especial do Direito Penal ao sistema tributário, de tal forma que se torne necessário o 
cotejo constante da legislação penal com a legislação tributária, sendo uma complementar da outra: GERMANO 
MARQUES DA SILVA in Direito Penal Tributário, Universidade Católica Editora, 2009.

6       À semelhança do que ocorre na generalidade dos países, também em Portugal os crimes tributários constam
de diploma próprio, e não do Código Penal, como se verifica, no que se constitui uma das raras exceções, em Espanha.
7 Cf. GERMANO MARQUES DA SILVA in Direito Penal Tributário, Universidade Católica Editora, 2009.
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têm muitas vezes o seu escopo assente no artifício utilizado pelo infrator (v.g., utilização de faturas 

falsas, simulação de preço, alienação dolosa de bens penhoráveis, etc.), violando a indispensável 

relação de lealdade, colaboração, transparência, verdade e confiança recíproca entre os contribuintes

e a Administração Tributária.

O ordenamento jurídico nacional veda a «prisão por dívidas», pelo que os tipos legais de 

crime consagrados no RGIT não têm em vista punir a mera falta de pagamento do tributo, existindo 

antes um processo de execução fiscal para a cobrança coerciva dos montantes em falta, nos termos 

dos artigos 148º ss. do Código de Procedimento e de Processo Tributário. A responsabilidade 

tributária stricto senso tem um alcance diverso da responsabilidade penal. Dando guarida a esta 

delimitação, o artigo 9º do RGIT esclarece que o cumprimento da sanção aplicada (responsabilidade

penal lato sensu) não exonera o arguido do dever de pagar a prestação tributária em falta e os 

acréscimos que se mostrarem devidos (responsabilidade tributária stricto sensu).

Diz o artigo 9.º do Regime Geral de Infrações Tributárias, sob a epígrafe «Subsistência da 

prestação tributária»: O cumprimento da sanção aplicada não exonera do pagamento da prestação 

tributária devida e acréscimos legais.

Uma vez que o dever fundamental de pagar tributos traduz-se num compromisso ético-social

de todos para com todos8, os cidadãos e as empresas cumpridoras, bem como as instituições 

públicas, deverão (ou deveriam) estar motivados para a denúncia das situações de violação grave da

legalidade tributária, tendo o dever cívico de o fazer e de colaborar com a Administração Tributária 

na prossecução da descoberta da verdade fiscal e no enérgico combate à criminalidade fiscal9.

Enquadramento sociopolítico

Uma das propostas aventadas com o fito de contornar as dificuldades de punição da 

corrupção, permitindo-se a repressão penal de tais condutas por outra via, passaria pela 

8 Deste modo, urge erigir um novo conceito de cidadania fiscal, no qual predomine a repulsa social 
generalizada pelos comportamentos atentatórios da legalidade tributária («observantia legum summa libertas») «, 
sendo os mecanismos jurídico-penais absolutamente decisivos para o sucesso dessa importante batalha cívica. Nas 
palavras sábias de MARCELO CAVALLI, do dever fundamental de pagar tributos “ninguém pode ser excluído e 
cada contribuinte tem o direito de exigir do Estado que lhe valha dos meios necessários a impedir que outros dele se 
eximam. (…) Como mandamento dirigido ao legislador, implica em exigir deste que utilize todos os mecanismos à 
sua disposição, desde que compatíveis – ou compatibilizáveis – com os demais princípios constitucionais, para 
atingir o objetivo de que todos cumpram com o seu dever: PAULO MARQUES in Infrações Tributárias, Volume II, 
Investigação Criminal, Ministério das Finanças e da Administração Pública.

9 A luta eficaz contra as múltiplas e variadas formas de evasão fiscal constitui, nos tempos que correm, uma 
tarefa verdadeiramente titânica, especialmente para os governos com suporte democrático e preocupados com o 
risco de desmantelamento do Estado Social. Uma luta que não pode, todavia, deixar de ser travada e travada em 
termos de se conseguir um mínimo de êxito, sob pena de vermos o estado democrático, e sobretudo o Estado Social, 
degradar-se sem apelo nem agravo: JOSÉ CASALTA NABAIS in Por um Estado Fiscal Suportável – Estudos de 
Direito Fiscal – Almedina, Coimbra, 2005.
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incriminação do enriquecimento não explicado, não declarado, ilícito ou injustificado.

Sugeriu-se, assim, a neocriminalização do enriquecimento ilícito, apontando-se como fonte 

inspiradora o disposto no art. 20º da Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção (CNUCC): 

“Com sujeição à sua Constituição e aos princípios fundamentais do seu ordenamento jurídico, cada 

Estado-parte considerará a possibilidade de adotar as medidas legislativas e de outra índole que 

sejam necessárias para qualificar como delito, quando cometido intencionalmente, o enriquecimento

ilícito, ou seja, o incremento significativo do património de um funcionário público relativo aos 

seus rendimentos legítimos que não possa ser razoavelmente justificado por ele”.

Sobre o Estado português não recai qualquer obrigação de criminalização do enriquecimento

ilícito.

Veja-se o Decreto-Lei 37/XII, é que o problema da interpretação do art. 20º da CNUCC é 

que se pretende a criminalização de uma conduta que se chama “enriquecimento ilícito” mas a 

ilicitude do enriquecimento não é verdadeiramente elemento do tipo legal de crime. Ou seja: 

incriminar-se-ia o mero facto de o agente público ter património não coerente com os seus 

rendimentos conhecidos, presumindo-se que o excesso teria natureza ilícita. Não caberia, portanto, 

ao Estado a demonstração da natureza ilícita – porque associada ao cometimento de crimes – do 

enriquecimento, deslocando-se antes para o cidadão o ónus de provar que o crescimento do seu 

património é legítimo.

Esta inversão do ónus da prova viola claramente o princípio da presunção de inocência já 

que dita inversão implica a existência de uma presunção em que, um enriquecimento não explicado 

é considerado ilícito e que, por isso, esse mero enriquecimento constitui crime enquanto tal.

Deste modo, deixaria de ter que caber ao Ministério Público a aquisição de indícios 

suficientes de um crime para fundar uma acusação e deixaria de ter de caber ao Tribunal o poder-

dever de carrear material probatório para além do trazido pela acusação e pela defesa sempre que 

necessário para fundar a sua boa decisão.

Em rigor, não mais se teria que fazer prova de que um agente cometeu um crime, mas 

apenas que um cidadão tem maior património do que devia. Sob pena de ser condenado a pena de 

prisão até cinco anos.

 Não se confunda com a versão civilística do enriquecimento sem causa presente no artigo 

473º do Código Civil, que indica que (nº1) aquele que, sem causa justificativa, enriquecer à custa de

outrem é obrigado a restituir aquilo com que injustamente se locupletou e, assim, (nº2) a obrigação 

de restituir, por enriquecimento sem causa, tem de modo especial por objeto o que for 

indevidamente recebido, ou o que for recebido por virtude de uma causa que deixou de existir ou 

em vista de um efeito que não se verificou.
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Refira-se que, neste momento, o termo adequado, ou melhor, o termo escolhido, para a 

figura penalística-tributária será o enriquecimento injustificado, tendo-se alterado a anterior 

designação de modo a tentar ser contornada a questão da inversão do ónus da prova suscitada pelo 

Tribunal Constitucional aquando da declaração de inconstitucionalidade do Decreto-Lei que 

criminalizava o enriquecimento ilícito.

Antes de procedermos com uma análise técnico-jurídica da figura em análise, deveremos 

contextualizar o debate político levantado à volta desta.

Em 2012, os grupos parlamentares do PSD, CDS-PP, BE e PCP apresentaram projetos que 

visavam criminalizar o enriquecimento ilícito. Estes foram aprovados tanto na generalidade, em 

plenário, como na especialidade, na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Liberdades e 

Garantias. Durante a discussão na especialidade, o grupo parlamentar do PS levantou dúvidas sobre 

a constitucionalidade do diploma do PSD/CDS-PP, argumentando que este violava o princípio da 

presunção de inocência por inverter o ónus da prova.

Assim mesmo opinaram, nessa altura, ilustres juristas como o Professora Doutor Figueiredo 

Dias, o Professor Doutor Germano Marques da Silva, o Professor Doutor Faria e Costa, o Doutor 

Saragoça da Matta e o Doutor Magalhães e Silva.

Senão veja-se.

O projeto de lei do PSD/CDS-PP indicava “quem por si ou por interposta pessoa, singular ou

coletiva, adquirir, possuir, ou detiver património, sem origem lícita determinada...”, a afirmação 

“sem origem lícita determinada” comportava a inversão do ónus da prova, cabendo ao arguido a 

prova da origem lícita do seu património e não, como seria suposto, ao Ministério Público.

Após a aprovação do Decreto-Lei nº 37/XII na Assembleia da República, o Presidente da 

República remeteu o diploma ao Tribunal Constitucional através do mecanismo da fiscalização 

preventiva da constitucionalidade. Este afirmou que pareceres que recebera colocava em dúvida a 

constitucionalidade do diploma, acrescentando que na sequência desses pareceres decidiu seguir a 

recomendação do Conselho Superior do Ministério Público que, num parecer enviado à Assembleia 

da República, indicava que “o diploma por uma questão de segurança jurídica deve ser submetido à 

consideração do Tribunal Constitucional". O Presidente da República referiu que pretendia, através 

da apreciação do Tribunal Constitucional que "a criminalização do enriquecimento ilícito se 

processe sem subsistirem dúvidas quanto a eventuais riscos de lesão dos direitos fundamentais de 

todos os cidadãos"10.

Após a declaração de inconstitucionalidade, os grupos parlamentares do PS, BE, PCP e 

PSD/CDS-PP (após alguma indecisão sobre se avançariam coligados ou não quanto a este projeto), 

10 In http://expresso.sapo.pt/actualidade/lei-do-enriquecimento-ilicito-e-inconstitucional=f717051
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desta vez em 2014, voltaram a apresentar novos projetos de Lei com a pretensão de legislar sobre a 

matéria

Vejamos então os 4 projetos de Lei sobre esta matéria.

BE – Combate ao Enriquecimento Injustificado

Define-se como enriquecimento injustificado toda a situação em que se verifique um desvio 

de valor igual ou superior a 20% entre os rendimentos declarados e os incrementos patrimoniais do 

contribuinte, sempre que o valor do rendimento for superior a 25.000€. A AT, sempre que detetar 

uma disparidade suscetível de ser enquadrada como enriquecimento injustificado, notifica o 

contribuinte para justificar a origem daquele rendimento, dispondo este de um prazo de 30 dias, 

prorrogável por mais 30, para o fazer. Caso não o faça, o enriquecimento injustificado será tributado

autonomamente a uma taxa de 100%.

A Autoridade Tributária terá a obrigação de enviar ao Ministério Público todos os indícios 

que no âmbito da sua atividade tenha apurado e que sejam suscetíveis de constituir crime, 

nomeadamente sempre que estiverem em causa factos suscetíveis de determinar o levantamento do 

sigilo bancário.

Sempre que se provar que houve falsas declarações, ou omissão de informações e de dados, 

bem como recusa em colaborar por parte de um agente de um crime de corrupção ou outro, deverá 

haver uma agravação da pena na medida de um terço nos seus limites mínimo e máximo.

Deste modo, as principais mudanças que este projeto de lei apresenta são as seguintes:

• Considera-se enriquecimento injustificado sempre que exista uma “discrepância significativa” 

entre o rendimento declarado e o acréscimo patrimonial verificado. Por discrepância 

significativa entende-se “uma diferença igual ou superior a 20% no caso de rendimentos 

superiores a 25 mil euros;

• Criação de uma entidade específica para fiscalizar a entrega das declarações e o seu conteúdo, 

munindo o Estado de uma maior força fiscalizadora;

• Se tal entidade detetar casos de incumprimento, encaminha o processo para o Ministério 

Público (após ser notificado o Tribunal Constitucional). Provada a omissão ou a falsidade, em 

caso de agente público, pode-se consubstanciar a sua demissão do cargo;

• O bem jurídico em causa é o dever de transparência, se o agente público não declarar os 

rendimentos então está a incorrer em crime de enriquecimento não justificado;
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•O Estado pode ficar com 100% da riqueza que não for declarada.

BE – Transparência dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos

O diploma assenta na ideia de que o exercício de funções políticas e altas funções públicas 

exige a maior transparência, quer durante o exercício de funções, quer em período anterior e 

posterior ao exercício dos cargos.

Assim, a competência para a fiscalização e sancionamento deixa de ser dispersa, passando a 

competir ao Tribunal Constitucional, que passa a ser coadjuvado para o efeito pela Entidade de 

Transparência dos Titulares de Cargos Políticos e Altos Cargos Públicos, sendo o objetivo não 

sobrecarregar diretamente o Tribunal Constitucional, permitindo-lhe concentrar-se nas decisões 

sancionatórias.

Passa a haver apenas uma declaração, e não duas.

Alarga-se o âmbito do controlo do registo de interesses, rendimentos e riqueza aos titulares 

dos órgãos executivos das autarquias locais em regime de permanência e aos membros dos 

gabinetes dos titulares de cargos políticos e aqueles que intervenham como consultores, 

representantes e peritos em processos de alienação ou concessão de património público em 

representação dos interesses do Estado.

A declaração deve incluir não apenas os bens de que o titular de cargo político ou alto cargo 

público seja proprietário, mas também daqueles de que seja possuidor ou detentor, devendo tal 

situação ser justificada.

Deve ainda ser verdadeira, procurando-se por via da criminalização de condutas omissivas e 

de falsas declarações combater a violação deste princípio de transparência.

Propõe-se a penalização da propriedade, posse e detenção, diretamente ou por interposta 

pessoa, de património que não seja devidamente declarado por titulares de cargos políticos e altos 

cargos públicos, propondo-se ainda como sanção acessória a sua perda a favor do Estado.

Passando a ser penalizada a não declaração de património por quem a ela está obrigado, o 

que dificultará eventuais fenómenos de corrupção com a exigência de transparência e protegerá de 

forma necessária, adequada e proporcional o bem jurídico da transparência.

Propõe-se a introdução da sanção acessória de inibição do exercício de cargos políticos ou 

altos cargos públicos, por um a cinco anos a todos aqueles que sejam condenados pela prática dos 

crimes previstos no regime jurídico dos crimes de responsabilidade de titular de cargo político.
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PCP – Enriquecimento injustificado

O princípio jurídico-penal tutelado é a transparência da aquisição de património e de 

rendimentos de valor significativamente elevado, sendo estabelecido o dever da sua declaração à AT

dentro de um prazo legalmente estabelecido, sendo igualmente estabelecido o dever de declaração 

da origem desse acréscimo anormal de rendimentos e de património.

O acréscimo patrimonial não constitui, em si mesmo, qualquer presunção de ilicitude. O que

se sanciona como ilícito é a ausência de declaração ou da indicação de origem do património e 

rendimentos, o que a ser corrigido implica a dispensa de pena.

Deste modo, as principais mudanças que este projeto de lei apresenta são as seguintes:

• Alargamento da base de incidência da lei: A obrigação de apresentação de declaração deve 

recair sobre todos os cidadãos que tenham rendimentos acima de um determinado montante;

• Obrigação de apresentação da declaração anual de rendimentos, assim como uma declaração 

caso tenham um acréscimo anormal de rendimentos e património e a justificação da sua origem. 

O acréscimo não representa “qualquer presunção de ilicitude”, o ilícito constitui-se na não 

apresentação da declaração e respetiva justificação da origem dos rendimentos, logo, o crime é a

não apresentação da declaração de rendimentos;

• Pena de 1 a 5 anos de prisão, agravada para até 8 anos nos casos de titulares de cargos 

políticos;

• Pode haver dispensa da pena se se provar que a não apresentação da declaração não se deveu a

qualquer motivo doloso;

• Caso se verifique que o acréscimo de riqueza não foi justificado, o Estado pode vir a confiscar 

as verbas não declaradas.

PCP- Estabelece medidas de reforço ao combate à criminalidade económica e financeira

Os centros off-shore constituem-se como autênticas zonas insondáveis do ponto de vista da 

supervisão financeira e da cooperação judicial, ocultando práticas de fraude fiscal, fuga e 

branqueamento de capitais e, esse facto por si, deve convocar a ação política e diplomática visando 

a sua extinção à escala global.

Enquanto tal objetivo não é atingido, deve-se legislar no sentido de limitar as possibilidades 

de utilização de centros off-shore no sentido de prevenir, detetar e combater práticas criminosas, 

bem como assegurar a defesa dos interesses nacionais que são comummente lesados pelo crime 
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financeiro, pelo desvio de recursos e a fraude fiscal.

Não podem coexistir regras de transparência e combate à fraude fiscal, branqueamento de 

capitais e financiamento ao terrorismo verdadeiramente eficazes com jurisdições não cooperantes 

ou com plataformas off-shore.

É determinante que se inicie em cada país a aplicação de normas que limitem desde logo a 

exposição das suas economias e dos seus sistemas financeiros à utilização de companhias, contas 

bancárias ou entidades de propósitos especiais sedeadas em paraísos fiscais ou jurisdições não 

cooperantes.

PS – Reforço do regime de controlo dos acréscimos patrimoniais não justificados ou não 

declarados dos titulares de cargos políticos e equiparados

Em causa está a apresentação de declaração de rendimentos junto do TC por parte dos 

titulares dos cargos políticos. A sua falta, omissões ou exatidões que dela constem, deverão ter 

consequências claras. O projeto apresenta modificações neste sentido, reforçando-se os mecanismos

de combate à fraude e à evasão fiscal:

• Diminuição para 30 dias do prazo para a apresentação da declaração. Exigência da 

desagregação dos rendimentos com indicação das entidades pagadoras.

• Para além dos titulares de cargos políticos, todos os altos dirigentes da administração direta e 

indireta e os dirigentes da administração local e regiões autónomas.

• Obrigatoriedade de apresentação de declaração 3 anos após a cessação de funções. Manter, 

durante esse período, a obrigação de atualização da declaração.

• Punição do crime de desobediência para quem não apresentar a declaração de rendimentos.

• A não apresentação da declaração e os casos de conhecimento ou suspeita de que esta é omissa

ou inexata, provoca o estabelecimento do dever do TC comunicar tal facto à AT, a par dos 

poderes de avaliação do MP, atuando para os efeitos previstos no art 89º LGT – Manifestações 

de fortuna e outros acréscimos patrimoniais não justificados. Cabe ao sujeito a comprovação de 

que correspondem à realidade os rendimentos declarados, bem como, a fonte das manifestações 

de fortuna ou do acréscimo de património ou da despesa efetuada

• Taxa especial de imposto para situações de acréscimo patrimonial não justificado de valor 

superior a 100.000€ passa de 60% a 80%.

• Apreensão cautelar dos rendimentos ou do património não justificados por crimes graves de 

que possa resultar a perda definitiva de bens a favor do Estado.
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• A avaliação por parte do MP passa a poder ser mais intensa

• Alargar a moldura penal do crime de fraude fiscal.

• Base eletrónica dedicada ao registo desmaterializado das declarações de rendimento e 

património dos titulares dos cargos políticos.

Estas propostas reforçam o mecanismo legal para a punição das manifestações de fortuna.

Defesa dos princípios basilares da democracia e do Estado de Direito, a saber: a presunção 

de inocência e a não inversão do ónus da prova.

PS – Reforço das incompatibilidades dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos

Período de nojo de 3 anos:

Após o final do exercício de funções políticas executivas, os titulares não podem exercer 

cargos nas empresas do setor que tutelaram e tenham recebido benefícios ou que tenham sido 

privatizadas.

Veda-se a aceitação, por parte de ex-membros do Governo, de cargos de funcionários ou 

consultores de organizações internacionais com as quais tenham realizado negociações em nome do 

Estado.

Os consultores do Estado em processos de privatização e concessão de ativos ficam 

impedidos de exercer funções nas entidades contraparte da negociação.

Criação de um registo público de interesses junto das autarquias municipais.

A assunção das funções de Deputado acarreta a incompatibilidade do exercício do mandato 

judicial contra o Estado, a favor do Estado e quaisquer entes públicos, bem como o exercício de 

consultadoria do Estado e demais pessoas coletivas de direito público.

PSD/CDS-PP – Enriquecimento ilícito

As circunstâncias em que o património de alguém ou a fruição continuada de património é 

manifestamente incompatível perante os rendimentos e os bens declarados ou a declarar, é objeto de

um juízo de forte censura social. Há efetivamente uma consciência jurídica da comunidade de 

repúdio das circunstâncias enunciadas. Constituindo tais comportamentos numa perturbação grave à

ordem social e à proteção das condições sociais e económicas.

A disparidade manifesta entre os rendimentos e o património do seu titular, sem origem lícita
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determinada, representa uma grave disfunção social. Nada mina mais o Estado de Direito do que o 

enriquecimento ostensivo e injustificado de titulares de cargos políticos ou de quem no exercício de 

funções, sobre os quais impendem especiais deveres de transparência e responsabilidade social. Por 

outro lado, sendo que a economia opera potencialmente no setor privado, este âmbito é igualmente 

vulnerável a práticas de desvio de recursos essenciais ao desenvolvimento económico, social e 

humano para outros fins.

Impõe-se à lei criminal a salvaguarda dos princípios da presunção de inocência e da 

proibição da inversão do ónus da prova, atribuindo-se exclusivamente ao ministério público, a prova

dos elementos do crime, isto é, o acréscimo patrimonial ou a fruição descontinuada de património, 

os rendimentos e bens declarados ou a declarar do investigado e a incompatibilidade entre ambos.

O Acórdão 179/2012 do Tribunal Constitucional declarou o decreto nº37/XII, que 

criminalizava o enriquecimento ilícito, inconstitucional com base nas seguintes conclusões:

1.Impossibilidade de discernir na base da incriminação um bem jurídico claramente definido;

2.Impossibilidade de discernir a conduta concretamente proibida;

3.Violação da presunção de inocência por se conduzir à presunção da origem ilícita da 

incompatibilidade entre o património e o rendimento;

4.Está em causa um crime subsidiário.

Em função de dita declaração de inconstitucionalidade, o projeto de lei indica que se 

promoveu uma mais detalhada identificação dos bens jurídicos tutelados, bem como uma 

caracterização com maior precisão do comportamento censurado e garantiu-se que a prova dos 

elementos do crime compita exclusivamente ao Ministério Público.

Deste modo, as principais mudanças que este projeto de lei apresenta são as seguintes:

• Alteração ao Código Penal através da criação do crime de Enriquecimento Injustificado, com 

pena máxima de 3 anos de prisão;

• Aditamento à Lei 34/78, de 16 de julho, estabelecendo que o titular de cargo político ou de alto

cargo público será punido com pena de 1 a 5 anos de prisão;

• O arguido só poderá indiciado por crime de enriquecimento ilícito se se comprovar que a 

origem dos rendimentos não é lícita.

• É o Ministério Público quem tem de provar que não há proveniência ilícita dos rendimentos.
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Enquadramento jurídico

Antes de mais, refira-se que o enriquecimento ilícito não é apenas um problema subsidiário 

do fenómeno da corrupção, nem a corrupção é sanável apenas com recurso ao combate ao 

enriquecimento ilícito.

Posto isto, é nossa opinião que o combate ao enriquecimento ilícito, injustificado, não 

declarado, deverá fazer-se pela via fiscal, por dois motivos:

•A adoção de presunções é juridicamente menos exigente, até porque já se encontra consagrada na 

lei através da determinação indireta de rendimentos coletáveis em razão de manifestação exterior de

riqueza;

•Dita medida deveria ser generalizada a todos e não apenas aos titulares de cargos políticos e 

equiparados, de modo a serem incluídas, por exemplo, as pessoas coletivas.

Deste modo, o combate através da via fiscal deveria iniciar-se através da declaração de 

património, que servirá a posteriori de referência ao posterior enriquecimento não declarado. Como 

o Professor Doutor Germano Marques da Silva preconiza, ao aplicar-se uma taxa de imposto 

substancialmente agravada ao enriquecimento não declarado, poder-se-iam alcançar os fins de 

prevenção geral que importa realizar com a incriminação do enriquecimento ilícito ou não 

declarado.

O Doutor Manuel Magalhães e Silva refere que será justificável o estabelecimento de um 

dever de transparência patrimonial que impenda, pelo menos, sobre os titulares de cargos políticos e

sobre os funcionários públicos. Uns e outros ficariam, assim, obrigados a declarar todo o património

que fossem adquirindo, ou apenas detendo, acima de determinada quantia, e que não fosse 

compatível, seja com o património pré-existente, seja com as suas declarações de IRS; e ainda a 

fazerem indicação circunstanciada dos termos e meios, incluindo a respetiva origem, da aquisição, 

posse ou detenção do património declarado. Obrigação que só cessaria cinco anos após o termo de 

funções. Assim, quem violasse esse dever cometeria o crime de enriquecimento injustificado e seria 

punido com pena de prisão. Logo, o que está em causa nestas situações não é, efetivamente, o 

enriquecimento, mas sim o facto de para ele não haver justificação. E por isso há crime, logo que 

aquele que tenha obrigação de declarar acréscimos patrimoniais o não faz, lesando, com a sua 

omissão, a paz social.

O Professor Doutor Figueiredo Dias também referiu, aquando da aprovação do Decreto-Lei 

37/XII, que a criação do crime de enriquecimento ilícito (nos moldes daquele diploma) era inútil, 

uma vez que o enriquecimento é o resultado de um outro crime, como a falta de declaração, ilícito 
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fiscal, corrupção ou tráfico de influências, pelo que a ofensa é punida nesses crimes.

Mas voltando aos atuais projetos dos grupos parlamentares, verificamos que o fim principal 

destes consiste no preconizado combate à corrupção, acabando mesmo assim por abranger outros 

meios de enriquecimento que não apenas a corrupção11.

Deste modo, de forma a ser tutelado o bem jurídico da preservação dos recursos económicos

necessários à satisfação das necessidades financeiras do Estado em ordem à realização das suas 

tarefas fundamentais, será mais adequado o sistema fiscal, já que em causa está, nomeadamente, a 

promoção da qualidade de vida do povo e a igualdade entre os portugueses a que se dirige o sistema

fiscal. Por outro lado, o combate específico à corrupção, sobretudo em termos preventivos, poderá 

fazer-se através dos projetos de lei 801 – Reforça o regime de controlo dos acréscimos patrimoniais 

não justificados ou não declarados dos titulares dos cargos políticos e equiparados – do PS e 765 – 

Transparência dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos. - do BE.

Outra problema suscitado no Decreto-lei 37/XII encontrava-se na insuficiente precisão do 

momento da prática do facto, uma vez que “quem por si ou por interposta pessoa, singular ou 

coletiva, adquirir, possuir ou detiver património, sem origem lícita determinada” podia implicar que 

a lei fosse aplicável a factos anteriores à sua entrada em vigor. Referiu-se no Acórdão que “sendo a 

posse um facto aparente e continuado”, pode suceder que a posse atual se tenha iniciado em 

momento anterior, o que viola o princípio da retroatividade das leis mais penosas. No novo projeto 

de lei do PSD/CDS-PP mantém-se dita tipificação. Ora, o âmbito do crime é tão vasto que se pode 

lançar uma anátoma sobre a população, que seria investigada só por a determinada altura possuir 

um bem que não é compatível com o salario conhecido.

Outra questão que se levanta consiste na aplicação geral da lei (para toda a população) ou, 

apenas no reforço dos deveres de transparência dos titulares de cargos políticos e altos cargos 

públicos.

Ora, correndo o risco de sermos porventura demasiado simplistas, podemos defender uma 

terceira via: A inserção dos factos descritos no crime de Fraude Fiscal em conjunto com o reforço 

dos supra referidos deveres de transparência. Ou seja, defende-se a obrigatoriedade de apresentação 

de declaração por parte de toda a população, punindo-se, não só a sua falta, como a desproporção 

dos rendimentos em relação à declaração através da aplicação de taxas de imposto substancialmente

agravadas, como indica o projeto de lei do Bloco de Esquerda, em conjunto com o reforço dos 

deveres de transparência dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, como defende o 

projeto de lei do Partido Socialista.

É que diga-se desde já, que o projeto de Lei mais equilibrado e sensato será, provavelmente, 
11 Como resulta do art. 20º da Convenção das Nações Unidas ao não distinguir a causa do aumento 

significativo do património dos destinatários.
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o do Bloco de Esquerda, apesar de apresentar algumas incongruências.

Neste não se prevê a criação de um novo crime, mas a tributação do enriquecimento 

injustificado até ao 100%, sem se ser penalizado criminalmente (sem prejuízo de eventualmente o 

ser pelo crime que for a sua causa). Se por outro lado o enriquecimento for justificado mas não 

declarado, estamos perante a omissão da declaração, o que implica a eventualidade de se incorrer no

crime de fraude fiscal.

Tal não implica que não se levante um problema. É que tratando-se de enriquecimento ilícito

não declarado, mas justificado, pode-se ficar sujeito à taxa normal do imposto e incorrer em crime 

de fraude fiscal, com penas até 8 anos de prisão por não ter procedido à declaração do 

enriquecimento, enquanto se simplesmente não se justificar o enriquecimento, apenas se perderão 

os bens, mas não se será incriminado.

O projeto de Lei do Partido Comunista Português introduz um crime novo que assenta no 

dever de declaração generalizada de património acima de determinado valor e preconiza que os 

bens não declarados sejam perdidos a favor do Estado, sendo que são de louvar as medidas de 

natureza preventiva referidas no diploma, proibindo ou limitando relações comerciais ou 

profissionais ou transações ocasionais com entidades sedeadas em centros off-shore.

Quanto ao projeto de Lei do Partido Socialista, este destina-se apenas aos titulares de cargos 

políticos e altos cargos públicos, sendo o único projeto que delimita os destinatários, constituindo 

um crime específico dos titulares de cargos políticos e equiparados. O projeto pretende ainda 

tributar os acréscimos de património injustificados, aplicando uma taxa de 80% aos acréscimos de 

valor superior a €100 000. Pretende-se através do projeto sancionar a falta de declaração ou a sua 

falsidade, marcando-se o seu alcance por uma natureza essencialmente preventiva, sendo que parece

que o enriquecimento injustificado deva ser abordado pela via tributária, no procedimento de 

determinação de acréscimos patrimoniais não justificados.

Por último, o projeto de Lei do Partido Social Democrata e do Partido Popular apresenta um 

ponto favorável: a perda dos bens que consubstanciam o enriquecimento, logo, a vantagem da 

atividade criminosa. Porém, revela-se problemática a presunção por via indireta de que o património

e os rendimentos não declarados tenham necessariamente origem ilícita, ou seja, a presunção de que

os bens não declarados são de proveniência ilícita, sendo que ainda se poderia falar numa fonte 

indireta de autoincriminação. Outro problema grave, e também já referido, recai no facto de o 

projeto não identificar os factos que dão causa ao enriquecimento, optando por presumir que estes 

são ilícitos, ora, isto implica que estes factos possam ter ocorrido em tempos remotos, sendo 

imprescritíveis, o que implicaria que a incriminação tivesse aplicação retroativa Também não se 

identifica o dever de declaração de património, tal como o hiato temporal de fruição.
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Conclusão

Este projeto de Lei do PSD/CDS-PP (que entretanto mudou o seu título de Enriquecimento 

Ilícito para Enriquecimento Injustificado) foi votado favoravelmente na especialidade, sendo 

consequentemente aprovado na Assembleia da República. Porém, pelos motivos apontados, poderá 

confirmar-se uma nova declaração de inconstitucionalidade por parte do Tribunal Constitucional, o 

que poderá resultar em duas situações: numa maior descrença por parte da população no sistema 

político português e nos seus representantes; e levar muitos a crer que o entrave deste “patamar 

evolutivo” é o Tribunal Constitucional, aumentando assim o número de vozes que preconizam uma 

Revisão Constitucional no plano de Direitos, Liberdades e Garantias.

Deste modo, o caminho a seguir quanto à matéria do enriquecimento, deveria, na humilde 

opinião do mestrando, ser similar ao apresentado pelo Professor Germano Marques da Silva, 

vejamos:

•Obrigação de declaração de património para todos os contribuintes (PCP);

•A falta de declaração ser punível como desobediência;

•Em caso de suspeita de acréscimos patrimoniais não justificados, proceder-se à instauração de 

procedimento tributário;

•Se for apurado acréscimo patrimonial não justificado - tributação com taxa especial de 80% (PS);

•Se for apurado acréscimo patrimonial ilícito – tributação com taxa especial de 100% (BE)

•Perda dos bens em favor do Estado (PSD)

•Verificada a manifestação de fortuna e outros acréscimos patrimoniais não justificados, será 

necessária a comunicação ao MP;

•A perseguição criminal só deve ocorrer perante indícios de facto ilícito típico, o ónus da prova 

deve recair sobre o MP;

•Reforço dos deveres de transparência dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos (PS);

•Reforço das incompatibilidades dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos (PS)

•Competência para a fiscalização e sancionamento passa a competir ao TC, passando a ser 

coadjuvado pela Entidade de Transparência dos Titulares de Cargos Políticos e Altos Cargos 

Públicos (BE).

A via mais adequada por não suscitar dificuldades constitucionais é o reforço do dever de 

declarar os bens de proveniência lícita e o alargamento dos pressupostos para a determinação 

tributária indireta da matéria coletável quando ocorrerem manifestações exteriores de riqueza com 
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tributação agravada dos acréscimos patrimoniais injustificados.

Pelo já apresentado, não parece adequada a criação de uma lei penal que criminalize o 

enriquecimento ilícito (ou enriquecimento injustificado), isto pelas dúvidas ainda existentes quer em

relação ao princípio da presunção de inocência, quer em relação ao princípio da determinabilidade 

do bem jurídico, deverão antes integrar-se os factos descritos num ilícito tipo inserido em legislação

fiscal, considerando inclusive que esse seja o crime de fraude fiscal. Não parece que faça sentido 

optar por uma abusiva criação de leis criminais, à imagem de Tácito e da sua célebre frase “Quanto 

mais corrupto o Estado, maior o número de leis” até quando para o efeito já estão previstos alguns 

institutos como o da determinabilidade dos sinais exteriores de riqueza e o da entrega de declaração 

de rendimentos por parte dos titulares de cargos políticos e equiparados no Tribunal Constitucional.

Fugindo brevemente à ciência juspenalista, veja-se que esta “pressa” em legislar advém 

muitas vezes das relações que o legislador estabelece com os órgãos da comunicação social. É que a

relação entre os media e os sistemas estatais de produção jurídica tornou-se um pressuposto. 

«Legislar à flor da pele» é o dia-a-dia dos atores políticos, submetidos à invencível coação 

das vagas de opinião. Apresentam-se, por vezes, como resultado da evolução da realidade social; 

outras vezes, como ações reativas a determinados acontecimentos ou mesmo como formas de 

pacificação de uma opinião pública agitada pelo valor-notícia de acontecimentos singulares.

Poder-se-ia ilustrar estes tópicos com vários exemplos, desde o da «Operação Mãos 

Limpas», que abalou os meios jurídicos e judiciais de vários países e levou, em alguns casos à 

adoção de instrumentos miméticos e, por vezes, desajustado; ao da pedofilia, que alastrou por 

dioceses inteiras dos EUA e, depois, se propagou ao continente europeu; ou ao da «corrupção 

desportiva», que despertou tardiamente o interesse do legislador e, só depois, o da própria justiça.

Teubner observou que as ordens parcelares de que falamos dispõem de uma combinação de 

caracteres de eficácia social que constituem a irresistibilidade da sua influência sobre o direito.

Em primeiro lugar, a sua base material corresponde a práticas sociais sólidas que reclamam 

do direito performances eficazes e vocacionadas para acolher e fazer a triagem de princípios com 

pretensão à universalidade.

Em segundo lugar, criam abstrações que controlam e racionalizam as próprias práticas como 

autodescrições e teorias da reflexão.

Foucault foi um dos historiadores-filósofos que melhor soube descrever esta realidade. Para 

ele, estes saberes aceites, reverenciados, seguros de si mesmos, não passam de formas de 

compreender o mundo.

Um exemplo é o da teoria económica, que ultrapassou os seus limites ao conceber a 

sociedade como uma grande rede de cálculo de custos e benefícios. Outro é o da teoria política que 
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tende para decompor a sociedade em conflitos de poder e de interesse entre grupos sociais e 

agregados políticos, entre poderes legitimados e poderes corporativos ou entre interesses 

particulares e interesses coletivos. Outro ainda é o da teoria da comunicação que, perante uma 

fiscalização jurisdicional nitidamente perturbada, assume o monopólio da opinião, a função de 

barómetro social, o papel de órgão fiscalizador e o estatuto de contrapoder.

Estas instâncias não se limitam a agir como instrumentos cognitivos. Atuam como centros 

agenciadores de normas, difundindo as suas ideias acerca de uma sociedade justa que conflitua com

o sentimento jurídico de justiça. Acabam naturalmente por reivindicar «esferas de justiça» próprias 

que ignoram as aquisições da ciência jurídica e desafiam a sua racionalidade12.

Ora, voltando ao início deste texto, é nestes termos que acreditámos inserir-se o 

enquadramento jurídico que o atual contexto político pretendeu do enriquecimento ilícito. O recente

alarmismo generalizado derivado dos casos mais polémicos ligados à corrupção (v.g., BPN, 

Operação Furação, Operação Face Oculta, BES, Vistos Gold, Operação Marquês, Barcenas em 

Espanha, etc.) levou à opinião generalizada de existirem grandes níveis de corrupção existente no 

seio do Estado. Este tipo de visão geral sobre a corrupção resultou num imediatismo eleitoralista 

por parte do legislador, e dos grupos políticos (fazendo inclusive surgir novas entidades à boleia da 

temática) que se digladiam por embandeirar em arco o combate à corrupção e serem, por inerência, 

a referência nacional no que toca a Transparência e Legalidade, esquecendo o debate não apenas 

jurídico, mas, essencialmente o debate moral, de modo a não serem ameaçados valores e princípios 

tão basilares como o da presunção de inocência.

A corrupção é a maneira da natureza

 restaurar a nossa fé na democracia

PETER USTINOV

12 CUNHA RODRIGUES in Recado a Penélope, Sextante Editora, Lisboa, 2009.

19



Bibliografia:

Autores

Albuquerque, Paulo Pinto – Comentário do Código Penal: à luz da Constituição da 

República Portuguesa e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem – Lisboa: Universidade 

Católica, 2008;

Almeida, Carlos Rodrigues - «Criminalidade Organizada e Corrupção» - 2º Congresso de 

Investigação Criminal – Coimbra, 2010;

Dias, Augusto Silva - «Criminalidade organizada e combate ao lucro ilícito» - 2º Congresso 

de Investigação Criminal – Coimbra, 2010;

Marques, Paulo - «Infrações Tributárias» - Ministério das Finanças e da Administração 

Pública, DGCI – Direção-Geral de Impostos, Vol. I, Lisboa, 2007;

Morais, Rui Duarte - «Sobre o IRS» - 1ª Edição – Coimbra – Almedina, 2006;

Nabais, José Casalta – Direito Fiscal – 6ª Edição – Almedina, 2006;

Rodrigues, José Narciso da Cunha – 1ª Edição – Lisboa – Sextante Editora, 2009;

Santos, Cláudia Cruz - «A Corrupção – Reflexões (a partir da Lei, da Doutrina e da 

Jurisprudência) sobre o seu Regime Jurídico-Criminal em Expansão no Brasil e em Portugal» - 

Coimbra – Coimbra Editora, 2009;

Silva, Germano Marques da - «Sobre a Incriminação do Enriquecimento Ilícito (Não 

justificado ou Não Declarado) – Breves considerações nas perspetivas dogmáticas e de política 

criminal» - Homenagem de Viseu a Jorge de Figueiredo Dias, Coordenação de Paulo Pinto de 

Albuquerque – Coimbra – Coimbra Editora, 2011.

Projetos

Bloco de Esquerda – Projeto de Lei n.º 766/XII/4.ª – Combate o Enriquecimento 

Injustificado;

Bloco de Esquerda – Projeto de Lei n.º 765/XII/4.ª – Transparência dos titulares de cargos 

políticos e altos cargos públicos;

Partido Comunista Português -  Projeto de Lei n.º 782/XII/4.ª – Enriquecimento 

Injustificado;

Partido Comunista Português -  Projeto de Lei n.º 803/XII-4.ª – Estabelece medidas de 

20



reforço ao combate à criminalidade económica e financeira, proibindo ou limitando relações 

comerciais ou profissionais ou transações ocasionais com entidades sedeadas em centros off-shore 

ou centros off-shore não cooperantes;

Partido Social Democrata/Partido Popular -  Projeto de Lei n.º 798/XII – Enriquecimento 

Injustificado;

Partido Socialista -  Projeto de Lei n.º801/XII/4.ª – Reforça o regime de controlo dos 

acréscimos patrimoniais não justificados ou não declarados dos titulares dos cargos políticos e 

equiparados;

Partido Socialista -  Projeto de Lei n.º 808/XII/4.ª – Reforça as incompatibilidades dos 

titulares de cargos políticos e altos cargos públicos.

21


