
PORTUGAL    -    ANGOLA    -    BRASIL    -    CABO VERDE    -    MOÇAMBIQUE

P

1
rsa-lp.com

RSA - Advogados

N O TA  I N F O R M AT I VA  M A R Ç O  2 0 2 1

No passado dia 29 de janeiro do presente ano foi publicado em 
Diário da República o Decreto-Lei n.º 9/2021, que aprova o Regime 
Jurídico das Contraordenações Económicas (doravante denomi-
nado de “RJCE”). Este decreto procede à alteração de um total de 
180 diplomas (consubstanciada nas alíneas do n.º 2 do artigo 1.º e 
posteriores 180 artigos) e revogação total do Decreto-Lei n.º 71/91 
de 8 de fevereiro (presente na norma revogatória n.º 181, alínea 
p)) sob o mote de uniformização, simplificação e harmonização 
dos vários regimes estipulados ao longo destes mesmos diplo-
mas. A necessidade de um regime uniformizador surge com a 
consciência desta enorme dispersão legislativa e consequente 
disparidade de regimes sancionatórios, limites mínimos e máxi-
mos de coimas e diversidade de autoridades competentes. Con-
cludentemente o RJCE define o procedimento comum às con-
traordenações económicas e a proporcionalidade das coimas e 
sanções aplicáveis.

Novo Regime Jurídico
das Contraordenações
Económicas
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Ficam expressamente excluídos do âmbi-
to deste novo regime as contraordenações 
nos setores ambiental, financeiro, fiscal e 
aduaneiro, das comunicações, da concorrên-
cia e da segurança social. Neste espetro o di-
ploma intervêm em várias outras áreas como 
o direito de consumo, do desporto, da saúde, 
farmacêutica, do direito de autor e dos direi-
tos conexos, do jogo, do setor vitivinícola, do 
imobiliário e da prevenção de branqueamen-
to de capitais. 

Assim, o diploma descreve as contraordena-
ções económicas integrantes no campo de 
acção do RJCE como “todo o facto ilícito e 
censurável que preencha um tipo legal cor-
respondente à violação de disposições legais 
e regulamentares, relativas ao acesso ou ao 
exercício, por qualquer pessoa singular ou 
coletiva, de atividades económicas nos seto-
res alimentar e não alimentar e para o qual 
se comine uma coima”. 

Este novo regime divide as contraordena-
ções em leves, graves e muito graves sendo 
esta distinção traçada pela gravidade da con-
traordenação e os correspondentes limites 
estabelecidos tendo em conta a qualidade 
do sujeito infrator – pessoa singular ou coleti-
va, existindo ainda dentro desta última a se-
paração entre micro, pequena, média e gran-
de empresa – permitindo assim que a coima 
aplicável seja adequada e proporcional ao 
sujeito. Ademais são ainda estipuladas con-
dicionantes agravantes e atenuantes das 
coimas tendo em conta condicionantes es-
peciais. De acordo com o artigo 23.º do RJCE 
a coima pode ser atenuada quando existi-
rem circunstâncias que diminuam de forma 
acentuada a ilicitude do facto, a culpa do 
agente ou a necessidade de aplicação de coi-

ma. É igualmente prevista a possibilidade de 
atenuação nos casos em que o arguido re-
pare, até onde for possível, os danos causa-
dos aos particulares (se existentes) e simul-
taneamente cesse a conduta ilícita objeto da 
contraordenação ou contraordenações cuja 
prática lhe foi imputada, se a mesma ainda 
subsistir – casos em que os limites mínimo 
e máximo de coima são reduzidos para me-
tade. Já as agravantes encontram-se expla-
nadas no artigo 22.º do Regime, aplicam-se 
apenas às contraordenações graves e muito 
graves e dobra os limites mínimo e máximo 
de coima quando “pela sua ação ou omis-
são, o infrator tenha causado dano na saú-
de ou segurança das pessoas ou bens, bem 
como quando o agente retire da infração 
um benefício económico calculável superior 
ao limite máximo da coima e não existirem 
outros meios de o eliminar.”

Este diploma prevê a punibilidade da tenta-
tiva – nas contraordenações graves e muito 
graves – sendo novamente os limites reduzi-
dos para metade (esta redução tem igual di-
mensão nos casos de negligência). No caso 
da infrações leves é introduzido o regime da 
advertência, quando o autuado, não tendo 
sido advertido ou condenado nos últimos 
três anos por uma contraordenação econó-
mica, é somente advertido para o cumpri-
mento da obrigação não dando lugar a deci-
são condenatória.

Ora, o RJCE estabelece ainda o regime de 
reincidência, no seu artigo 24.º, ao inverso do 
Regime Geral Das Contraordenações (RGCO) 
que não explanava expressamente a possibi-
lidade. De acordo com a nova lei o autuado 
é punido como reincidente caso, após con-
denação por decisão definitiva ou sentença 
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É ainda aqui dada ênfase ao princípio da im-
parcialidade, estabelecendo-se a regra que o 
autuante ou participante não pode exercer 
funções instrutórias de um mesmo processo.

Já na fase judicial do processo de contraorde-
nação, o novo RJCE prevê agora a obrigato-
riedade de constituição de mandatário para 
a impugnação judicial de decisões adminis-
trativas sempre que a coima aplicável exce-
da o dobro da alçada dos tribunais de 1.ª ins-
tância (valor correspondente a € 10.000,00), 
bem como nos recursos interpostos para o 
Tribunal da Relação.

Há ainda um forte incitamento ao pagamen-
to voluntário da coima tendo em conta as 
inovadoras nuances estipuladas: determina 
a redução em 20 % sobre o montante míni-
mo previsto para a infração praticada, na for-
ma dolosa; e ainda a redução das custas pela 
metade caso o mesmo seja efetuado durante 
o prazo concedido para o exercício do direito 
de audição e defesa.

No que concerne às sanções estas variam 
entre os 150,00€ e os 90.000,00€ (valor mí-
nimo da contraordenação leve aplicável a 
pessoa singular e valor máximo de contraor-
denação muito grave aplicável a uma grande 
empresa), e são estipuladas, como já referido, 
tendo em conta o bem tutelado e o infrator. 
Ainda assim importa referir que para as pes-
soas singulares o máximo estabelecido é de 
€ 7.500,00 e, para as pessoas coletivas, o mí-
nimo é de € 250,00.

Ademais é ainda explanado um leque de va-
riadas sanções acessórias como a perda de 
bens a favor do Estado ou de outra entidade 
dos objetos e seres vivos relacionados com a 
contraordenação, a publicidade da condena-
ção e ainda sanções, com a duração máxima 

transitada em julgado, volte a cometer uma 
contraordenação do mesmo tipo sem que 
entre as duas tenham decorrido três anos 
contados da data a partir da qual a decisão 
administrativa se torna definitiva ou do trân-
sito em julgado da sentença condenatória 
– casos em que, para definição da coima, a 
reincidência é valorada ao nível da culpa do 
agente.

O RJCE demonstra ainda também uma clara 
preocupação na simplificação e celeridade 
processual:
  1.  É instaurada a possibilidade de tramitação 

eletrónica do processo;
  2.  Estabelece-se a regra de continuidade 

dos prazos, aplicando-se neste domínio 
as regras do Código de Processo Penal;

  3.  Simplifica-se o regime de notificações – 
o autuado pode ser notificado por carta 
simples ou correio eletrónico;

  4.  Simplifica-se o conteúdo das decisões ad-
ministrativas;

  5.  Estabelece-se que a cobrança coerciva 
das coimas é realizada em processo de 
execução fiscal, da competência da Auto-
ridade Tributária e Aduaneira (AT);

  6.  Determina-se um regime de prescrição 
especial, caraterizado por diversas cau-
sas de interrupção e de suspensão (artigo 
37.º RJCE), sendo o prazo normal de cinco 
anos para contraordenações muito gra-
ves e graves e de três anos para contraor-
denações leves.

Assim neste âmbito importa destacar a pre-
visão expressa da fase instrutória, que ante-
riormente não tinha menção no RGCO, sendo 
neste sentido determinada como entidade 
competente comum a nível subsidiário a Au-
toridade de Segurança Alimentar Económi-
ca (ASAE), responsável por fiscalizar, instruir 
e decidir das contraordenações económicas. 
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de dois anos, como interdição do exercício de 
profissões ou atividades, o encerramento de 
estabelecimentos, a suspensão de licenças e 
a privação de outros direito como o de parti-
cipação e direito a benefícios fiscais.

Estas sanções podem ainda ser suspensas, 
de forma total ou parcial, pela autoridade 
administrativa que procedeu à sua aplica-
ção tendo em conta o cumprimento de cer-
tas obrigações, designadamente as que se 
consideram necessárias à regularização de 

situações ilegais, à reparação de danos ou à 
prevenção de perigos para a saúde e a segu-
rança de pessoas e bens. Decorrido o período 
de suspensão da sanção acessória sem que o 
arguido tenha praticado qualquer contraor-
denação económica e sem que tenha viola-
do as obrigações que lhe hajam sido impos-
tas, fica a condenação sem efeito.

O novo RJCE entrará em vigor 180 dias após 
a sua publicação, isto é no dia 28 de julho de 
2021.
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