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Jurisprudência Temática de Direito Penal Especial 
N.º 101 – Abril 2022 
 

FRAUDE NA OBTENÇÃO DE SUBSÍDIO OU SUBVENÇÃO E 

DESVIO DE SUBVENÇÃO, SUBSÍDIO OU CRÉDITO 

BONIFICADO  
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
Acórdão n.º 402/2021, de 8 de Junho de 2021 (Processo n.º 531/2020) 
 
Dado a improcedência dos recursos, o tribunal decidiu (a) não julgar inconstitucional a norma contida no 
artigo 36.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de janeiro, que tipifica o crime de fraude na obtenção 
de subsídio, interpretado no sentido de que é típica a obtenção, por meios fraudulentos, de um subsídio 
em montante superior àquele que seria recebido sem o emprego desses meios, e (b) não julgar 
inconstitucional a norma resultante da conjugação dos artigos 30.º, n.º 1, que prevê o regime de concurso 
de crimes, e 368.º-A, n.os 1 e 2, do Código Penal, que tipifica o crime de branqueamento, e 36.º, n.º 1, 
alíneas a) e c), do Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de janeiro, que tipifica o crime de fraude na obtenção de 
subsídio, interpretada no sentido de que um agente pode ser simultaneamente condenado pelo crime de 
branqueamento e pelo crime de fraude na obtenção de subsídio, quando os factos que preenchem o tipo 
de crime de branqueamento correspondem ainda aos atos de consumação material do crime de fraude 
na obtenção de subsidio.     
 
Acórdão n.º 406/2013, de 15 de Julho de 2013 (Processo n.º 888/12) 
 
O tribunal decide não julgar inconstitucional a norma do artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de 
janeiro.     
 
Acórdão n.º 487/04, de 7 de Julho de 2004 (Processo n.º 267/99) 
 
Pelos fundamentos expostos, o tribunal decide (a) não tomar conhecimento dos recursos de 
constitucionalidade quanto às normas dos artigos 70.º, 71.º, 355.º, n.º 1, 379.º, 380.º e 387.º do Código 
do Processo Penal, do artigo 1.º, alínea f), em conjugação com os artigos 120.º, 284.º, 301.º, n.ºs 1 e 2, 
359.º, n.º 1, e 379.º, alínea b), do mesmo diploma, do artigo 2.º, n.º 4, do Código Penal, bem como dos 
artigos 36.º, n.ºs 1, 2, 5 e 8, e 37.º, n.ºs 1 e 3, do Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de Janeiro, e, ainda, quanto 
à norma do artigo 25.º, n.º 1, 2ª parte, do Decreto-Lei n.º 329-A/95, de 12 de Dezembro, quando 
entendida no sentido de que o regime de reforma substancial da sentença como forma de suprimento de 
erros notórios de julgamento, inovatoriamente introduzido pelo referido diploma para o processo civil, 
não tem aplicação no domínio de um processo penal em curso, e (b) não julgar inconstitucional o Decreto-
Lei n.º 28/84, de 20 de Janeiro.  

 
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
Acórdão de 13 de Janeiro de 2022 (Processo n.º 209/10.9TAGVA.C1.S1) 
Fraude na obtenção de subsídio ou subvenção- Restituição- Pedido de indemnização cível 
 
O segmento do Acórdão do Tribunal da Relação que, tirado em recurso sobre a decisão de absolvição em 
1.ª instância, condena por crime de fraude na obtenção de subsídio, p. e p. pelo art. 36.º, n.os 1, 2, 3 e 5, 
al. c), do DL n.º 28/84, de 20-01, em penas de prisão de 2 anos suspensas na sua execução por igual 
período nos termos do art. 50.º, do CP, não é recorrível para o STJ, por oposição do art. 400.º, n.º 1, al. 
e), do CPP. 
A restituição das quantias ilicitamente obtidas por via da prática do crime de fraude na obtenção de 
subsídio do art. 36.º, do DL n.º 28/84, de 20-01, prevista no art. 39.º do mesmo diploma, constitui, a um 
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mesmo tempo, um efeito necessário, como que automático, da condenação- que não uma pena acessória, 
já que não depende de culpa- e uma sanção civil com a finalidade de reparar o dano civil.  
A restituição é decretada independentemente de ter sido deduzido pedido de indemnização civil conexo, 
mesmo que não obste a tal dedução, mormente, se com o propósito de ressarcir outros danos advindos 
da prática do crime que extravasem a medida de restituição.   
De harmonia com o disposto no art. 39.º referido, em caso de condenação pela prática de crime previsto 
no art. 36.º, o tribunal condenará sempre os arguidos, além de nas penas nesses preceitos previstas, na 
total restituição das quantias fraudulentas obtidas independentemente de quem as tiver efetivamente 
recebido. 
E assim pois que, sendo um efeito de condenação criminal nos termos referidos, da mesma forma que 
pode ser co-autor do crime quem não recebeu (diretamente) os montantes advenientes do benefício 
ilicitamente obtido, também poderá e deverá esse co-autor ser responsável pela reparação da situação 
perante o lesado concedente.      
 
Acórdão de 21 de Janeiro de 2016 (Processo n.º 621/06.8TAPRG.P1.S1) 
Fraude na obtenção de subsídio ou subvenção- Juros de mora- Indemnização 
 
De acordo com o art. 39.º do DL n.º 28/84, de 20-01, o tribunal deverá decretar a devolução da quantia 
ilicitamente recebida quando estiver em causa a prática de um crime de fraude na obtenção de subsídio, 
p. e p. pelo art. 36.º do citado diploma legal, tratando-se de uma consequência jurídica do crime e, 
simultaneamente, de uma sanção civil, consistente na perda de um benefício que gera a obrigação de 
restituição deste.  
Não estando inscrita no mencionado art. 39.º do referido diploma legal, a obrigação de pagamento de 
juros, a origem dessa obrigação apenas se poderá filiar numa constituição em mora relevante nos termos 
do art. 805.º do CC, pois que os juros moratórios exercem a função de indemnização pelo retardamento 
de uma prestação pecuniária (art. 806.º, n.º 1 do CC), sendo assim, devidos a título de indemnização.   
 
Acórdão de 12 de Dezembro de 2013 (Processo n.º 3/00.5TELSB.C1.S2) 
Crime de dano- Fraude na obtenção de subsídio ou subvenção- Obrigação de restituição  
 
O crime de fraude na obtenção de subsídio é um crime de dano na medida em que faz depender a sua 
consumação do efetivo recebimento do subsídio.  
O crime produz não só um dano penal, para o qual se comina uma pena, mas também um dano civil que 
há-de ser indemnizado ao lesado. 
A obrigação de restituir é o exemplo típico de sanção civil, que tem por finalidade a reconstituição da 
situação de facto que existia antes da prática do ilícito. A restituição compreende não só a coisa, mas 
igualmente os seus frutos.  
A restituição de quantias referida no art. 39.º do DL n.º 28/84, de 20-01, constitui efeito penal da 
condenação, um efeito necessário, como que automático, da condenação. Mas, sob outro prisma, a 
obrigação de restituição, tendo por finalidade a reparação do dano civil sofrido em consequência da 
infração, configura-se também como sanção civil.     
 
Acórdão de 25 de Outubro de 2006 (Processo n.º 06P2672) 
Fraude na obtenção de subsídio- Restituição- Presidente- Câmara Municipal- Pedido de indemnização 
cível 
 
A previsão do art. 39º do DL n.º 28/84, de 20 de Janeiro [de que, além das penas previstas nos artigos 36.º 
e 37.º, o tribunal condenará sempre na total restituição das quantias ilicitamente obtidas ou desviadas 
dos fins para que foram concedidas], configura uma restituição ao Estado para salvaguardar a sua 
responsabilidade subsidiária numa eventual situação de reembolso do subsídio à União Europeia (cf., 
neste sentido, o Ac. Deste Supremo Tribunal de 5-02-1997, Proc. n.º 809/97). 
Ainda que se possa considerar como uma consequência jurídica do crime, a reposição das verbas 
ilicitamente recebidas não é uma sanção penal, designadamente uma pena acessória, dado que não se 
conexiona com a culpa do agente. 
Embora a sua finalidade corresponda em parte à de uma indemnização por perdas e danos, não há total 
identidade entre as duas figuras, designadamente, porque não se destina propriamente a reparar os 
prejuízos que nos termos da lei civil são indemnizáveis. Trata-se de uma consequência jurídica do crime 
e, simultaneamente, de uma sanção civil, consistente na perda de um benefício. 
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A circunstância de a obra, para realização da qual a subvenção se destinava, ter vindo a ser concluída, não 
afasta a obrigação de restituição referida no artigo 39º do DL n.º 28/84, de 20-01, pelo que, dada a forma 
imperativa da imposição legal da restituição, terá de se considerar que com o cometimento do crime se 
gerou a obrigação de restituição do benefício recebido. 
Quanto à questão de saber se a obrigação de restituição recai sobre o arguido ora recorrente, que agiu 
como presidente da câmara do município que solicitou e recebeu o subsídio, ou sobre o próprio município, 
é de notar, desde logo, o sentido corrente do verbo “restituir”, que inculca que a coisa esteja na posse ou 
pelo menos na disponibilidade da pessoa obrigada à restituição: só quem a recebeu e detém a coisa a 
pode restituir 
No caso, tratando-se de um subsídio concedido a um município para realização de uma infra-estrutura 
camarária, tem de se considerar que o subsídio entrou no património do município. E tal aconteceu na 
sequência da atuação da Câmara Municipal, que “com conhecimento e por intermédio do arguido, 
remeteu à ADRAT documentação que não tinha correspondência em qualquer tipo de trabalhos, 
nomeadamente a documentação relativa a obra executada por administração direta, ou seja, a 
construção de balneários e bar de apoio à Praia Fluvial, assim como subscreveu o certificado de conclusão 
de obra, que continha informação falsa”. O arguido em nada beneficiou com a prática do crime. Tendo 
sido o referido município quem recebeu e deu destino ao subsídio, incorporando o respetivo valor no seu 
património, só ele poderia restituir o montante recebido.  
Converter a obrigação de restituição do município num dever de pagamento da mesma quantia pelo 
presidente da respetiva câmara, significa transformar essa obrigação num dever de indemnização a cargo 
de outra pessoa, se que para tal exista fundamento legal. Só no caso de o arguido ter sido demandado 
para indemnizar o Estado pelos danos emergentes do crime, nos termos dos arts. 129.º do CP e 71.º e ss. 
do CPP, é que poderia ter lugar a sua condenação a indemnizar o Estado, pelo que, não o tendo sido, não 
poderá ser condenado a restituir o montante do subsídio concedido ao município.  
A frustração da aplicação do disposto no art. 39.º do DL n.º 28/84 resulta de uma razão processual: a 
omissão de demanda criminal do Município ao abrigo do disposto no art. 3.º, n.º 1, do DL n.º 28/84. Com 
efeito, o Município, como pessoa coletiva pública, poderia ter sido acusado como agente do crime, 
conjuntamente com o arguido, caso em que, a haver condenação, seria responsável pela restituição.  
Esta interpretação da lei não será aplicável às situações, nalguma medida similares, mas não idênticas, 
que ocorrem com a prática de infrações aos arts. 36.º e 37.º do DL n.º 28/84 cometidas por sociedades 
comerciais e respetivos sócios-gerentes, dado que estes, em regra, são beneficiados, ainda que 
indiretamente, com a atribuição às empresas de subvenção, subsídio ou crédito bonificado.     
 
Acórdão de 11 de Outubro de 2006 (Processo n.º 05P2236) 
Infrações antieconómicas e contra a saúde pública- Restituição- Sociedade- Fundamentos 
 
A restituição que alude o art. 39.º do DL n.º 28/84, de 20-01, especificamente pensada para os dois tipos 
de ilícitos previstos nos arts. 36.º (fraude na obtenção de subsídio ou subvenção) e 37.º (desvio de 
subvenção, subsídio ou crédito bonificado) do mesmo diploma legal, não se enquadra na previsão do n.º 
3 do art. 2º , de caráter genérico (as sociedades civis e comerciais respondem solidariamente nos termos 
da lei civil, pelo pagamento das multas, coimas, indemnizações e outras prestações em que forem 
condenados agentes das infrações previstas no presente diploma), pelo que a condenação do arguido, 
pessoa singular, naquela restituição não implica necessariamente a condenação da sociedade arguida em 
igual obrigação.  
Por outro lado, a restituição prevista naquele art. 39.º traduz-se na reintegração dos valores recebidos no 
património de quem os entregou, por parte de quem os recebeu. Tendo apenas o arguido, e não também 
a sociedade arguida, recebido e feito sua quantia que lhe não pertencia, não podia aquela sociedade ser 
também condenada a restituir aquilo que nunca recebeu. 
Tendo a obrigação de restituição sido fixada com a dupla função de condição a que fica sujeita a suspensão 
da execução da pena de prisão aplicada e de dar cumprimento à imposição de restituição prevista no art. 
39.º do DL n.º 28/84, de 20-01, deve ter-se em atenção que o seu cumprimento, até ao montante de 
subsídio disponibilizado, deve ser realizado perante o Estado, no caso perante o Instituto do Emprego e 
Formação Profissional, pois foi a entidade que entregou o dinheiro ao arguido, podendo a quantia 
excedente ser entregue a outras entidades.  
 
 
Acórdão de 11 de Janeiro de 2006 (Processo n.º 06P848) 
Fraude na obtenção de subsídio- Consumação 
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O crime de fraude na obtenção de subsídio ou subvenção, p. e p. pelo art. 36.º do DL n.º 28/84, de 20-01, 
consuma-se com a disponibilização ou entrega do subsídio ou subvenção ao agente- acórdão para fixação 
de jurisprudência n.º 2/2006, de 23-11-2005, publicado no DR I série A, de 04-01-2006.   
 
Acórdão de 15 de Dezembro de 2005 (Processo n.º 05P3258) 
Desvio de subsídio- Consumação  
 
Se o arguido dá parcialmente destino ao subsídio concedido diverso daquele para que fora concedido, 
sabendo que era proibido, comete um crime de desvio de subsídio do art. 37.º, n.os 1 e 3 do DL n.º 28/84, 
de 20 de Janeiro, meso que tenha aplicado tal subsídio numa sociedade de que era sócia.    
 
Acórdão de Fixação de Jurisprudência n.º 2/2006, de 23 de Novembro de 2005 (Processo n.º 603/03), 
in Diário da República I Série-A, de 4 de Janeiro de 2006 
Fraude na obtenção de subsídio ou subvenção- Consumação 
 
O crime de fraude na obtenção de subsídio ou subvenção previsto no artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 28/84, 
de 20 de Janeiro, consuma-se com a disponibilização ou entrega de subsídio ou subvenção ao agente. 
 
Acórdão de 25 de Novembro de 1999 (Processo n.º 99P617) 
Fraude na obtenção de subsídio- Fraude na obtenção de subvenção- Consumação  
 
O crime de fraude na obtenção de subsídio ou subvenção não se consuma com a prolação do despacho 
de concessão, mas, sim, quando o quantitativo consubstanciado em numerário e que objetiva a decidida 
concessão seja efetivamente disponibilizado para entrar na esfera patrimonial de quem o requereu.  
 
 
Acórdão de 3 de Fevereiro de 1999 (Processo n.º 98P1353) 
Fraude na obtenção de subsídio- Empresa 
 
Não se contém do DL n.º 28/84, de 20 de Janeiro, ao contrário do que sucede em outros diplomas legais, 
uma definição de “empresa”.  
De todo o modo e dadas as específicas razões da política criminal que determinaram a incriminação da 
fraude na obtenção de subsídios ou subvenções e do seu desvio ilícito (cf. n. 6, alínea j), do Preâmbulo do 
Diploma), todos os elementos de interpretação (literal, sistemático, lógico e teleológico) conduzem a 
vislumbrar no artigo 21º do DL n.º 28/84, de 20 de Janeiro, um conceito amplo de empresa, quer no 
sentido objetivo- toda a conjugação de pessoas e meios materiais e/ou imateriais que prossegue uma 
atividade económica (produção de bens e/ou serviços para a troca)-, quer no subjetivo- toda a entidade 
que, independentemente, do seu estatuto jurídico e do facto de essa não ser a única, nem sequer, a 
principal das atividades que desenvolve, explora uma empresa em sentido objetivo.     
 
Acórdão de 3 de Junho de 1998 (Processo n.º 98P295) 
Desvio de subsídio- Fraude na obtenção de subsídio 
 
Tal como o crime de fraude na obtenção de subsídio, o crime de desvio de subsídio é um crime de dano, 
mas distingue-se daquele porque o subsídio foi obtido licitamente.      
 
Acórdão de 27 de Novembro de 1997 (Processo n.º 97P699) 
Fraude na obtenção de subsídio- Desvio de subsídio- Subsídio de formação- Conceito jurídico- Restituição 
 
As ações previstas nos artigos 36.º e 37.º do Decreto-Lei n.º 28/84 são estruturalmente diferentes.  
Na fraude na obtenção de subsídio, terá que existir uma atividade de engano- prévia à obtenção de uma 
subvenção ou subsídio; na segunda (desvio) é suposta uma obtenção lícita de subvenção ou subsídio, 
incidindo a norma incriminadora (artigo 37.º) sobre a conduta do agente subsequente a tal obtenção. 
O facto de estar previsto na lei que no caso de incumprimento haverá lugar a restituição das quantias 
recebidas, não retira a ilicitude ao comportamento, mais não sendo do que a concretização da 
indemnização a que sempre haveria lugar pelo ilícito cometido. 
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A reposição das verbas assim recebidas (ou a sua suspensão, redução ou supressão) não constituem 
sanções de natureza criminal, ou com ressonância criminal, mas apenas a concretização do interesse do 
Estado em acautelar “a sua responsabilidade subsidiária” pelo reembolso dos créditos não utilizados nas 
condições fixadas pelas decisões que as concederam. 
Não há, pois, que falar na violação do princípio “ne bis in idem”. 
A definição de subsídio ou subvenção incita no artigo 21º do Decreto-Lei n.º 28/84 estende-se- sem 
aplicação analógica- às comparticipações do Fundo Social Europeu, nenhuma dicotomia podendo 
razoavelmente verificar-se entre tal conceito e o de comparticipação, pois são uma e a mesma realidade, 
compreendida na mesma sinomia. 
Posto que o Decreto-Lei n.º 28/84 seja anterior à entrada de Portugal na CEE, o certo é que o seu artigo 
21.º não contém qualquer distinção relativa à origem ou proveniência do subsídio ou subvenção, nela 
cabendo claramente os subsídios concedidos pela CEE. 
Quando no artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 28/84 se fala em que o “tribunal condenará sempre na total 
restituição das quantias ilicitamente recebidas ou desviadas dos fins para que foram concedidas”, tem em 
vista um efeito do crime que decorre do próprio conteúdo ilícito praticado, e não- ao contrário- de uma 
“sanção de reposição”. 
 
Acórdão de 15 de Outubro de 1997 (Processo n.º 97P1316) 
Fraude na obtenção de subsídio- Desvio de subsídio- Constitucionalidade- Norma penal em branco 
 
Nem o DL n.º 28/84, de 20 de Janeiro, nem os seus artigos 36.º e 37.º, são inconstitucionais; nenhumas 
destas normas penais se podem qualificar de “em branco”.   
 
Acórdão de 28 de Maio de 1997 (Processo n.º 96P1444) 
Sócio-gerente- Fraude na obtenção de subsídio- Forma tentada- Desvio de subsídio- Consumação 
 
Pratica um crime de desvio de subsídio, o arguido que, sendo sócio-gerente de uma determinada 
sociedade, que se tendo candidatado a um subsídio para formação profissional no âmbito do FSE, vê 
concedido um “adiantamento”, mas não realiza qualquer ação de formação, seja ela teórica ou prática.  
Do mesmo modo, comete um crime de fraude na obtenção de subsídio, na forma tentada, quando 
pretendendo o “pagamento de saldo”, (que não foi efetivado por, entretanto haver suspeita de 
irregularidades), fornece documentos eivados de elementos contrários à verdade, dando como realizada 
uma ação de formação que nunca se concretizou.  
 
 
Acórdão de 12 de Junho de 1996 (Processo n.º 96P472) 
Desvio de crédito bonificado- Exploração agrícola- Interpretação da lei 
 
O crédito bonificado atribuído ao arguido para o desenvolvimento da sua exploração agrícola só neste 
desenvolvimento pode ser aplicado; sendo aplicado em fim diverso, comete o arguido um ilícito, o qual 
não está abrangido pela alínea t) do artigo 1º da Lei n.º 15/94, de 11 de Maio.    
 
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA 
 
Acórdão de 20 de Março de 2019 (Processo n.º 5069/13.5TDLSB.L1-3) 
Fraude na obtenção de subsídio- Consumação 
 
Decorre da jurisprudência do AFJ n.º 2/2006 que comete o crime de fraude na obtenção de subsídio, 
previsto no art. 36.º do Decreto-Lei n.º 28/84, de 20.1, quem utiliza os artifícios fraudulentos previstos 
nas diversas alíneas do seu n.º 1, não só na concessão formal e prévia do subsídio, como também para a 
posterior disponibilização ou entrega material das quantias subsidiadas. 
Mesmo que as despesas tenham sido efetuadas e os montantes sacados tenham sido posteriormente 
reembolsados, o prejuízo decorre do desembolso das quantias que não teriam sido entregues ao arguido 
se não fosse o artifício (faturas falsas) utlizado.      
Acórdão de 8 de Junho de 2004 (Processo n.º 5119/2004-5) 
Fraude na obtenção de subsídio- Forma tentada  
 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/6adca12b4d766024802569660055778e?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/01d28586b86ad3ea802568fc003b6edd?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/b815edc50948a475802568fc003b6a2f?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/fc1f360fe32b6a64802583cf0049d067?OpenDocument&Highlight=0,FRAUDE,NA,OBTENÇÃO,DE,SUBSÍDIO
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/27336dd8a796c6cd80256fd900576316?OpenDocument&Highlight=0,FRAUDE,NA,OBTENÇÃO,DE,SUBSÍDIO
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O crime de fraude na obtenção de subsídio pode ser praticado na forma tentada. 
O facto de o arguido ter sido condenado pela prática do referido crime, na forma tentada, apesar de 
acusado pelo mesmo crime, na forma consumada, não constitui nulidade por violação do art. 358.º, n.º 3 
do CPP- alteração não substancial dos factos- representando, apenas, diferente qualificação jurídica dos 
factos e mais favorável ao arguido.   
 
Acórdão de 21 de Novembro de 2002 (Processo n.º 0057739) 
Fraude na obtenção de subsídio- Fundo Social Europeu- Consumação  
 
O crime de fraude na obtenção de subsídio, quando estejam em causa subsídios concedidos pelo Fundo 
Social Europeu, consuma-se com o último ato do “iter criminis”, que consiste na entrega das últimas 
“tranches” desses subsídios.   
 
Acórdão de 9 de Outubro de 2002 (Processo n.º 0048953) 
Fraude na obtenção de subsídio- Consumação 
 
A consumação do crime de fraude na obtenção de subsídio ocorre quando se verifica a transferência do 
dinheiro para a titularidade e disponibilidade do beneficiário. 
Todas as atividades anteriores- requerimento do interessado e até despachos das autoridades a deferir a 
concessão do subsídio- apenas configuram mera tentativa.   
 
Acórdão de 2 de Julho de 2002 (Processo n.º 0036715) 
Fraude na obtenção de subsídio- Crime contra a economia- Crime de resultado- Consumação 
 
O crime de fraude na obtenção de subsídio, p. e p. pelo artigo 26.º, n.º 5, 6, 7 e 8 do Decreto-Lei n.º 28/84, 
de 20/01, é um delito contra a economia. 
É, igualmente, um crime de resultado. 
Consuma-se quando der entrada na esfera patrimonial do arguido o subsídio ou subvenção que, por meio 
de fraude, o agente respetivo diligenciou obter.   
 
Acórdão de 29 de Novembro de 2001 (Processo n.º 0090549) 
Fraude na obtenção de subsídio- Consumação 
 
O crime de fraude na obtenção de subsídio consuma-se quando a quantia cuja obtenção se pretende 
obter através de fraude, é posta à disposição do requerente da sua concessão. Só nesse momento, através 
do depósito na conta do requerente do subsídio, conta da qual já não pode sair sem o assentimento deste, 
se pode considerar que o defraudado perde completamente o domínio sobre a quantia concedida a título 
de subsídio.   
 
Acórdão de 7 de Março de 2001 (Processo n.º 0097763) 
Fraude na obtenção de subsídio- Consumação 
 
A consumação de crime de fraude na obtenção de subsídio ocorre no momento da transferência do 
dinheiro para a titularidade e disponibilidade do beneficiário.  
 
Acórdão de 4 de Maio de 2000 (Processo n.º 0012889) 
Fraude de obtenção de subsídio- Consumação 
 
O crime de fraude na obtenção de subsídio consuma-se no momento em que é proferido despacho de 
aprovação do respetivo projeto de candidatura e não com a aprovação do pedido de pagamento do saldo 
final.  
 
Acórdão de 7 de Janeiro de 1997 (Processo n.º 0006035) 
Fraude na obtenção de subsídio- Desvio de subsídio- Crime contra a economia- Consumação  
 
Sendo crime contra a economia o de fraude na obtenção de subsídio, é no momento da produção do 
resultado típico, ou seja, o recebimento do subsídio, que se desvirtuam as regras do funcionamento do 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/a458715d4e992cd180256cfe004d55ce?OpenDocument&Highlight=0,FRAUDE,NA,OBTENÇÃO,DE,SUBSÍDIO
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/7ef387bb70089e1a80256cbd00426d35?OpenDocument&Highlight=0,FRAUDE,NA,OBTENÇÃO,DE,SUBSÍDIO
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/b980126e23e25d4580256c47004761d1?OpenDocument&Highlight=0,FRAUDE,NA,OBTENÇÃO,DE,SUBSÍDIO
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/bcee5f982840122f80256b5300514e2b?OpenDocument&Highlight=0,FRAUDE,NA,OBTENÇÃO,DE,SUBSÍDIO
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/b1e333e18b3e16e580256a53004e13e6?OpenDocument&Highlight=0,FRAUDE,NA,OBTENÇÃO,DE,SUBSÍDIO
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/86a9813275a9015f80256a7f00352f67?OpenDocument&Highlight=0,FRAUDE,NA,OBTENÇÃO,DE,SUBSÍDIO
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/a40c403f1aefb36a8025680300046dbb?OpenDocument&Highlight=0,FRAUDE,NA,OBTENÇÃO,DE,SUBSÍDIO
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mercado, designadamente ofendendo as regras de igualdade de oportunidades e de lealdade na 
concorrência entre os diversos agentes económicos, pelo que é nesse momento que o crime se consuma.  
 
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO 
 
Acórdão de 25 de Maio de 2016 (Processo n.º 222/09.9TDPRT.P1) 
Crimes de desvio de subvenção, subsídio ou crédito bonificado- Prova 
 
O art. 37.º do DL n.º 28/84, de 20/1, não exige para o preenchimento do tipo do crime de desvio de 
subvenção, subsídio ou crédito bonificado, a prova da verdadeira afetação do subsídio, bastando-se com 
a prova de que foi feita uma afetação diferente daquela para que o subsídio foi concedido.  
 
Acórdão de 21 de Outubro de 2009 (Processo n.º 533/02.4TAMTS.P1) 
Fraude na obtenção de subsídio- Desvio de subsídio- Consumação- Bem jurídico 
 
No crime de fraude na obtenção de subsídio ou subvenção não exige, como no crime de burla, um dolo 
específico, “a intenção de obter um enriquecimento ilegítimo”, nem o artificio fraudulento ou que a 
mentira ou a ocultação sejam astuciosos. Basta-se o legislador com declarações não verdadeiras, 
inexatidões ou omissões sobre factos importantes sobre os requisitos que devem estar reunidos para 
obter subsídio. 
Os crimes de fraude na obtenção de subsídio ou subvenção e de desvio de subsídio tutelam o mesmo bem 
jurídico, porém enquanto naquele o agente defrauda, engana, cria uma realidade inexistente para obter 
o subsídio, no desvio o agente já está de posse do dinheiro e dá-lhe destino diferente, ainda que lícito.  
 
Acórdão de 22 de Janeiro de 2003 (Processo n.º 0210885) 
Fraude na obtenção de subsídio- Desvio de subsídio- Consumação  
 
O crime de fraude na obtenção de subsídios consuma-se com o depósito do montante de subsídio e a sua 
colocação na disponibilidade do beneficiário.  
O crime de desvio de subsídios é um tipo de crime permanente que apenas se consuma com o último ato 
de utilização do subsídio para fim diverso daquele para que foi concedido, pelo que só a partir do último 
ato de utilização é que começa a correr o prazo prescricional.    
 
Acórdão de 25 de Setembro de 2002 (Processo n.º 0240396) 
Fraude fiscal- Fraude na obtenção de subsídio- Desvio de subsídio- Bem jurídico protegido 
 
Relativamente ao crime de fraude na obtenção de subsídio ou subvenção (artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 
28/84, de 20 de Janeiro) consideram-se importantes para a concessão de um subsídio ou subvenção tanto 
os factos declarados importantes pela Lei ou entidade que os concede, como aqueles de que dependa 
legalmente a autorização, concessão, reembolso, subsídio ou vantagem daí resultante. 
Tanto nos cados de fraude como nos de desvio dos fundos obtidos numa atividade subvencionada o bem 
jurídico protegido identifica-se com a liberdade de disposição e planificação da entidade que concede a 
prestação.   
No crime de desvio de subsídio (artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de Janeiro) a conduta típica 
consiste em utilizar prestações obtidas para fins diferentes daqueles a que legalmente se destinam, e não 
propriamente no incumprimento das condições estabelecidas. 
O crime de fraude na obtenção de subsídio e o de desvio não podem coexistir em relação à mesma fatia 
que foi concedida, não se concebendo um desvio em relação a verbas fraudulentamente obtidas. O 
próprio desvio será a concretização da fraude e, por isso, seu elemento constituinte.   
 
Acórdão de 7 de Novembro de 2001 (Processo n.º 014376) 
Fraude na obtenção de subsídio- Desvio de subsídio- Bem jurídico protegido- Associação privada sem fins 
lucrativos- Dever de restituição 
 
O bem jurídico protegido pelas normas dos artigos 36.º e 37.º do Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de Janeiro, 
como crimes contra a economia, é a tutela de bens jurídicos correspondentes a valores, metas, funções 

http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/cf10115d3302893b80257fd3003c980f?OpenDocument&Highlight=0,desvio,de,crédito%20
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/c7a2c4272aec9d0c8025765e005841bb?OpenDocument&Highlight=0,desvio,de,subvenção
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/e7fbd8de7586ec6280256cef003ea43f?OpenDocument&Highlight=0,FRAUDE,NA,OBTENÇÃO,DE,SUBSÍDIO
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/b3d2c133ae205abb80256c800036366b?OpenDocument&Highlight=0,FRAUDE,NA,OBTENÇÃO,DE,SUBSÍDIO
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/d662b9cc60656d5680256b3d00350c21?OpenDocument&Highlight=0,FRAUDE,NA,OBTENÇÃO,DE,SUBSÍDIO
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ou instituições essenciais à subsistência, funcionamento e desenvolvimento do sistema económico, com 
correta aplicação de dinheiros públicos nas atividades produtivas. 
Integra o crime de desvio de subsídio previsto e punido pelo artigo 37.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 28/84, 
de 20 de Janeiro, o comportamento do arguido que, em consequência da candidatura de uma associação 
privada sem fins lucrativo, de que era presidente da direção e sabendo que o dinheiro que recebeu teria 
que ser gasto exclusivamente na respetiva ação de formação profissional, acabou por dar destino e 
aplicação não apurados, mas alheios à ação de formação a que se destinava, a quantia não inferior a 9000 
contos, não distinguindo a lei se parte desses subsídios forem ou não utilizados, ainda que com 
irregularidades.  
Não merece reparo a condenação do arguido em pena de prisão e na restituição ao Estado da quantia de 
9000 contos, desviada dos fins para que fora concedida, que não constitui qualquer pena acessória, mas 
a reparação de um dano, de natureza civil.  
Tal condenação desobriga a mencionada associação privada de restituir aquele montante sob pena de 
enriquecimento ilegítimo por parte do Estado.        
 
Acórdão de 31 de Outubro de 2001 (Processo n.º 0011045) 
Fraude na obtenção de subsídio- Consumação 
 
O crime de fraude na obtenção de subsídio previsto e punido pelo artigo 36.º, n.º 1, alíneas a), b) e c) e 
8º, alínea a) do Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de Janeiro, consuma-se quando ocorre o despacho de 
aprovação do projeto de candidatura.  
 
Acórdão de 27 de Setembro de 2000 (Processo n.º 9911149) 
Fraude na obtenção de subsídio- Consumação- Pena de prisão- Limite máximo da pena 
 
Imputada aos arguidos a prática de três crimes de fraude na obtenção de subsídio, na forma consumada, 
previsto e punido pelo artigo 36.º, ns. 1, alínea a), 2, 5, alínea a) e 8, alínea a) do Decreto-Lei n.º 28/84, 
de 1 de Março, o limite máximo da moldura abstrata é de 8 anos de prisão, sendo o prazo de prescrição 
de 10 anos.  
O crime de fraude na obtenção de subsídio consuma-se no momento em que é proferido despacho de 
aprovação do respetivo projeto de candidatura, sem necessidade de se concretizar a entrega de qualquer 
quantia em dinheiro ou depósito do mesmo.   
 
Acórdão de 21 de Abril de 1999 (Processo n.º 9940172) 
Fraude na obtenção de subsídio- Desvio de subsídio- Consunção 
 
A fraude na obtenção de subsídio e desvio de subsídio, cuja concessão se efetiva apenas com a aprovação 
do dossier do saldo, só se consuma na data do respetivo pagamento, pois só então é que o agente passa 
a dispor das verbas ilicitamente obtidas, dando-lhes destine diferente daquele para que foi concedido.     
 
Acórdão de 3 de Fevereiro de 1999 (Processo n.º 9841090) 
Fraude na obtenção de subsídio- Consumação- Tribunal competente  
 
O crime de fraude na obtenção de subsídio é um crime de dano, de execução complexa, integrado por 
vários atos repartidos e distanciados no tempo e no espaço, que se consuma com o recebimento pelo 
sujeito ativo de uma prestação a que não tem direito, ou quando a verba atribuída é posta à sua 
disposição.  
Assim, embora o despacho de aprovação do projeto de candidatura para obter subsídios do Fundo Social 
Europeu tenha sio proferido pelo DAFSE, com sede em Lisboa, o tribunal competente para a instrução é 
o Tribunal de Instrução Criminal do Porto, por os depósitos atinentes àqueles subsídios terem sido 
efetuados em bancos da cidade do Porto, só então ficando as respetivas importâncias na disponibilidade 
do arguido.     
 
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE COIMBRA 
 
Acórdão de 10 de Julho de 2013 (Processo n.º 86/10.0TACDN.C1) 
Fraude na obtenção de subsídio- Natureza da infração- Negligência  

http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/14430357dcd3549280256b44003f83d1?OpenDocument&Highlight=0,desvio,de,subvenção
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/ab3632fe12a1e776802569a70056372b?OpenDocument&Highlight=0,FRAUDE,NA,OBTENÇÃO,DE,SUBSÍDIO
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/35f913089803188b8025686b00672b3a?OpenDocument&Highlight=0,desvio,de,subs%C3%ADdio%20
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/597877eba77a79228025686b0067262d?OpenDocument&Highlight=0,FRAUDE,NA,OBTENÇÃO,DE,SUBSÍDIO
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/3b077d198a66c88a80257bc5003a7b9c?OpenDocument&Highlight=0,FRAUDE,NA,OBTENÇÃO,DE,SUBSÍDIO
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O tipo do artigo 36.º do DL n.º 28/84, de 20 de Janeiro, configura-se como um crime comum, suscetível 
de ser praticado por qualquer pessoa, independentemente de ser ou não a promotora ou beneficiária do 
subsídio ou subvenção. 
Quanto à sua natureza, trata-se de um crime de execução vinculada; na forma negligente (cfr. n.º 6 do 
artigo 36.º), apenas pode ser cometido pelas formas típicas previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1 da referida 
norma.  
O segmento “sobre si ou terceiros” descrito na dita alínea, repetido na alínea a) do n.º 5 do mesmo artigo 
36.º, reporta-se a informações relativas ao sujeito ativo ou a terceiro, incidentes sobre factos essenciais 
e determinantes da concessão do subsídio ou subvenção, tais como a simulação de factos importantes, a 
designação de pessoas de grande representação social como interessados no empreendimento, a mentira 
sobre o tipo de empreendimento, as afirmações inexatas sobre o destino da verba e as informações falsas 
sobre os recursos técnicos de produção.  
Assim, no caso dos autos, o erro cometido pelo autor do projeto, arguido no processo, consubstanciada 
na incorreta indicação, por excesso, do comprimento de um regadio, para cujas obras de beneficiação foi 
apresentada, por determinada entidade, com vista à obtenção de subsídio, projeto de candidatura, não 
configura, só por si, o crime de fraude na obtenção de subsídio na forma negligente, p. e p. pelo artigo 
36.º, n.º 1, alínea a), e 6, do DL n.º 28/84.   
 

 
JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE ÉVORA 

 
Acórdão de 16 de Junho de 2015 (Processo n.º 51/04.5TABJA.E2) 
Fraude na obtenção de subsídio- Fraude fiscal- Bem jurídico tutelado  
 
O bem jurídico tutelado pela norma que prevê e pune o crime de fraude na obtenção de subsídio ou 
subvenção reside, por um lado, na confiança à vida económica, e, por outro lado, na correta aplicação dos 
dinheiros públicos no domínio da economia. Diferentemente, aquilo que se pretende garantir, com a 
punição da fraude fiscal, é a efetiva arrecadação dos impostos por parte do erário público.     
 
Acórdão de 21 de Abril de 2015 (Processo n.º 890/04.8TAFAR.E1) 
Desvio de subsídio- Consumação 
 
Para que se verifique o crime de “desvio de subsídio” previsto no artigo 37.º do DL n.º 28/84, de 20/01, 
basta que algumas das prestações obtidas se desviem do fim legal. 
Para a consumação do referido crime é suficiente a afetação do subsídio a fim diferente daquele para que 
foi concedido, sendo irrelevante que não se apure qual a concreta utilização danosa do mesmo ou ainda 
qual o exato montante do subsídio que foi desviado por respetivo fim.  
É de recorrer, nesta sede, aos referenciais contidos no direito penal patrimonial (artigo 202.º do Código 
Penal) como parâmetro aferidos do valor ou dano “consideravelmente elevado”, mas sem fazer uma 
transposição mecânica desses referenciais para os crimes económicos.    
 
Acórdão de 18 de Junho de 2013 (Processo n.º 9/10.6TDEVR.E1) 
Fraude na obtenção de subsídio- Crime comum 
 
O art. 36.º da Lei n.º 28/84, de 20 de Janeiro, prevê um crime comum e não um crime específico de que 
apenas o agente promotor pudesse constituir-se seu autor. 
A utilização na definição do tipo legal de crime do pronome indefinido quem desacompanhado de 
referências a qualidades ou caraterísticas do agente indica, em regra, que o crime pode ser praticado por 
qualquer pessoa relativamente à qual se verifiquem os demais elementos objetivos e subjetivos do crime, 
como sucede, paradigmaticamente, com os crimes de homicídio ou de ofensa à integridade física. 
 
Acórdão de 20 de Dezembro de 2011 (Processo n.º 62/06.7TACTX.E1)  
Fraude na obtenção de subsídio- Suspensão da execução da pena de prisão- Condição suspensiva  
 
A substituição da pena de prisão por prisão suspensa na execução na condição de pagamento de 
indemnização, não só concretiza os princípios da intervenção mínima do direito penal e da restrição 

http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/4b3871827f87148080257e74003a6d99?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/e61847b7d5ed4f5d80257e43003306a1?OpenDocument&Highlight=0,FRAUDE,NA,OBTENÇÃO,DE,SUBSÍDIO
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/d55909238b25eec880257de10056fbf9?OpenDocument&Highlight=0,FRAUDE,NA,OBTENÇÃO,DE,SUBSÍDIO
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/625e871a55d7637c80257de10056f672?OpenDocument&Highlight=0,FRAUDE,NA,OBTENÇÃO,DE,SUBSÍDIO
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/625e871a55d7637c80257de10056f672?OpenDocument&Highlight=0,FRAUDE,NA,OBTENÇÃO,DE,SUBSÍDIO
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máxima das sanções criminais como contribui efetivamente para a reinserção social do condenado, 
facilitando ainda a reposição da situação do lesado antes do cometimento do crime.  
Mas para que se cumpra tal desiderato, deve o arguido encontrar-se em condições de poder cumprir a 
obrigação pecuniária condicionante da suspensão, na quantidade e no tempo determinado na sentença.  
Para tanto, deve o juiz averiguar das possibilidades do cumprimento do dever de impor, de forma a fixá-
lo num modo quantitativa e temporalmente compatível com as condições do condenado, só assim se 
prosseguindo o seu direito a uma pena justa.   
Considera-se, no caso, exagerado o montante de indemnização total fixado na sentença- cujo pagamento, 
aliás, já se encontra civilmente assegurado- e, como tal, desadequado ao cumprimento das finalidades da 
pena, uma vez que se apresente como uma obrigação pecuniária muito difícil de cumprir. 
A indemnização total deve, assim, ser substituída por uma indemnização parcial, de modo a compatibilizar 
a adequação do dever imposto com as capacidades económicas do arguido. Evita-se, assim, que a 
suspensão da pena tenha como condição a capacidade económica do agente, o que seria violador do 
princípio da culpa, do direito à liberdade e à igualdade.   
 
Acórdão de 26 de Março de 2006 (Processo n.º 2836/05-1) 
Fraude na obtenção de subsídio- Fraude na obtenção de subvenção- Consumação  
 
Conforme Acórdão de Fixação de Jurisprudência n.º 2/2006 do Supremo Tribunal de Justiça, de 23 de 
Novembro de 2005, in Diário da República, I Série-A, de 4 de Janeiros de 2006, o crime de fraude na 
obtenção de subsídio ou subvenção, previsto no artigo 36.º, do Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de Janeiro, 
consuma-se com a disponibilização ou entrega do subsídio ou subvenção ao agente.      
 
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE GUIMARÃES 
 
Acórdão de 23 de Março de 2015 (Processo n.º 206/10.4TAVLN-B.G1) 
Fraude na obtenção de subsídio- Constituição de assistente 
 
O Gabinete para os Meios de Comunicação Social, não pode intervir como assistente num processo, no 
qual pretende ver pronunciados arguidos como autores da prática de crime de fraude na obtenção de 
subsídio, em que a aprovação da candidatura ao subsídio foi feita pela presidência do referido Gabinete.   
 
 

Carlos Pinto de Abreu 
Clélia Bento 
Inês Correia 

 

http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/d0625fdd9270990180257de100574905?OpenDocument&Highlight=0,FRAUDE,NA,OBTENÇÃO,DE,SUBSÍDIO
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/8b4c0edabe26fd4e80257e1a0031b9cb?OpenDocument&Highlight=0,Desvio,de,subs%C3%ADdio

