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PREFÁCIO

Considerando que o Decreto-Lei n.º 9/2021, de 29 de janeiro (que apro-
va o Regime Jurídico das Contraordenações Económicas), entrou em vigor 
em 28 de julho de 2021, perspetivamos com interesse uma anotação ao 
Anexo ao referido decreto-lei. 

Não foi nossa pretensão promover uma análise exaustiva à diversidade 
de diplomas legais alterados pelo Decreto-Lei n.º 9/2021, mas com base em 
alguma jurisprudência relevante sobre o direito das contraordenações em 
geral, expor este novo regime jurídico de tramitação processual comum 
às contraordenações económicas.

Atendendo à evolução vertiginosa do direito de mera ordenação social, 
caracterizada pela proliferação de regimes sancionatórios sectoriais nas 
últimas décadas, compreendemos que se torne cada vez mais complexo 
legislar um único “Código de Processo Contraordenacional”, aplicável de 
forma transversal, independentemente da área de regulação e/ou atividade. 
De acordo com Brandão (2016: 440)1, alcançar o direito regulatório bem 
como as “várias dimensões de que ele se compõe – incluindo naturalmente 
as de caráter sancionatório, onde, quase como que por definição, se conta 
o direito contra-ordenacional – implica assim necessariamente a sua in-
terpretação no modelo de Estado Garantidor, atendendo sobretudo aos 
fins que nele conformam a responsabilidade pública de garantia. Aí encontramos 

1  BRANDÃO, Nuno. Crimes e Contra-Ordenações: da Cisão à Convergência Material, Coimbra: 
Coimbra Editora, S.A, 2016.
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algumas das coordenadas fundamentais que caracterizam a realidade so-
cial e económica actual e vemos que as obrigações de tutela inerentes à 
responsabilidade de garantia determinam regra geral a entrada em cena 
do direito contra-ordenacional. Sob esta perspetiva, torna-se claro que o 
direito das contra-ordenações é substancialmente mais do que um simples 
direito de mera ordenação social, não só não lhe sendo estranha uma função 
de proteção de interesses socialmente valiosos, como devendo até antes 
ser concebido como instrumento sancionatório imprescindível à tutela 
de valores individuais e coletivos fundamentais na vida económico-social 
contemporânea”.

Concluímos assinalando que os apontamentos agora efetuados colocam 
um maior enfoque na fase administrativa do processo contraordenacional2, 
atendendo a que, salvo em aspetos pontuais, o desenvolvimento da fase 
judicial – reservada aos tribunais –, continua a observar parte das dispo-
sições aplicáveis do Regime Geral das Contraordenações (Decreto-Lei n.º 
433/82, de 27 de outubro, na sua redação em vigor, adiante RGCO). Pelo 
que, ao longo deste trabalho, para além da jurisprudência pertinente, não 
podíamos deixar de citar alguma bibliografia de referência consolidada 
e reconhecida no nosso ordenamento jurídico em obras, anotações e/ou 
comentários ao RGCO, sem a qual não teria sido possível efetuar esta  
reflexão.

Maia, agosto de 2021
Ana Sirage Coimbra

2  Atendendo às funções públicas exercidas pela autora enquanto instrutora em processos 
de contraordenação.
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INTRODUÇÃO

O Decreto-Lei n.º 9/2021, de 29 de janeiro, aprovou o Regime Jurídico das 
Contraordenações Económicas (doravante RJCE), e promoveu alterações 
a uma diversidade de diplomas legais. De acordo com o preâmbulo, a sis-
tematização efetuada no âmbito do Programa Simplex+2017, que integrou 
a medida Informação Contraordenacional + Simples, “permitiu avaliar a ne-
cessidade de aprovação de um regime jurídico para as contraordenações 
económicas, nomeadamente que estabeleça um procedimento comum 
e que garanta a proporcionalidade das coimas e sanções acessórias apli-
cáveis, que reconheça a sua especificidade e autonomia face aos demais 
ilícitos contraordenacionais, com o objetivo de garantir maior segurança 
jurídica e uniformizar e consolidar o regime contraordenacional aplicável 
em matéria de acesso e exercício de atividades económicas”. Referindo-se 
ao seu âmbito de aplicação, o n.º 1 do artigo 1.º do Anexo estabelece que o 
RJCE é aplicável às contraordenações económicas que sejam qualificadas 
por lei como tal.
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Principais novidades

1 Regime substantivo e adjetivo comuns aos ilícitos contraordenacionais económicos

2 Classificação das contraordenações, em função da sua gravidade, como «leves», 
«graves» e «muito graves»

3 Limites mínimos e máximos da coima a aplicar em função da dimensão das pes-
soas coletivas, distinguindo-as entre micro, pequena, média e grande empresa

4 Novos limites mínimos e máximos das coimas

5 Alteração dos prazos de prescrição do procedimento e da coima

6 Introdução do regime da advertência para as infrações leves, permitindo à autori-
dade administrativa optar por não prosseguir com o processo de contraordenação 
quando o autuado não tenha sido advertido ou condenado nos últimos três anos 
por uma contraordenação económica

7 A fase instrutória, não contemplada no Regime Geral das Contraordenações, 
passa a estar expressamente prevista no RJCE

8 Obrigatoriedade de constituição de mandatário na fase judicial do processo de 
contraordenação, sempre que o valor da coima aplicável exceda o dobro da alçada 
dos tribunais judiciais de primeira instância

9 Nas situações de pagamento voluntário da coima, o RJCE estabelece duas grandes 
inovações ao determinar a redução em 20% do montante mínimo da coima a co-
brar, independentemente da classificação das infrações, e o pagamento de custas 
pela metade quando o arguido realize o pagamento durante o prazo concedido 
para apresentação de defesa

10 Simplificação do regime das notificações − possibilidade de notificação do arguido 
por carta simples ou por correio eletrónico

11 Cobrança coerciva da decisão condenatória nos termos da execução fiscal

12 Regra da continuidade dos prazos, sendo, neste domínio, aplicáveis as regras do 
Código de Processo Penal, com as necessárias adaptações

13 Consagração da possibilidade de todo o procedimento contraordenacional ser 
tramitado eletronicamente

14 Possibilidade de atenuação da medida da coima quando existam circunstâncias 
anteriores ou posteriores à prática da contraordenação, ou contemporâneas desta, 
que diminuam a ilicitude do facto, a culpa do agente ou a necessidade de aplicação 
de coima, sendo que tal atenuação terá sempre lugar caso o arguido proceda à 
reparação dos danos causados e cesse a conduta ilícita se a mesma ainda subsistir
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ANOTADO

Anexo a que se refere o n.º 1 do artigo 1.º Decreto-Lei n.º 9/2021,  
de 29 de janeiro

CAPÍTULO I
Da contraordenação económica e da coima

SECÇÃO I
Disposições gerais

Artigo 1.º 
Âmbito

1 – O presente regime é aplicável às contraordenações económicas que 
sejam qualificadas por lei como tal.

2 – Constitui contraordenação económica todo o facto ilícito e censu-
rável que preencha um tipo legal correspondente à violação de disposições 
legais e regulamentares, relativas ao acesso ou ao exercício, por qualquer 
pessoa singular ou coletiva, de atividades económicas nos setores alimentar 
e não alimentar e para o qual se comine uma coima.
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3 – Para efeitos do disposto no número anterior não constituem con-
traordenações económicas, nomeadamente, as contraordenações nos 
setores ambiental, financeiro, fiscal e aduaneiro, das comunicações, da 
concorrência e da segurança social. 

Anotação
A aplicação deste novo regime contraordenacional3 comum aos diferen-

tes diplomas que regem o acesso e o exercício de atividades económicas4, 
foi concretizada através da tipificação como contraordenações económi-
cas das situações nele abrangidas, nas alterações efetuadas pelo Decre-
to-Lei n.º 9/2021, de 29 de janeiro, à legislação referenciada no n.º 2 do  
artigo 1.º. A propósito da distinção entre o Direito Penal e o Direito de Mera 
Ordenação Social, Figueiredo Dias (1998: 338)5, assinala um progressivo 
abandono da perspetiva assente numa diferenciação qualitativa (sustentada 

3 Com um olhar crítico sobre este novo regime jurídico das contraordenações económicas, 
PINTO, Ana Rita Babo e CARVALHO, Marlene Teixeira de, “À Procura do Direito Constitu-
cional e Administrativo (esquecidos) no novo Regime Jurídico das Contraordenações Econó-
micas”, In: Revista de Direito Administrativo, n.º 11, maio-agosto 2021, p. 65-71, assinalam a sua 
aprovação «ao abrigo de uma autorização legislativa concedida pela Assembleia da República 
constante do artigo 325.º da Lei do Orçamento de Estado para 2020, cujo âmbito foi extrava-
sado pelo Governo, padecendo, por isso, este novo regime de vícios de inconstitucionalidades 
orgânicas – p. ex, pela criação ex novo de institutos jurídicos como o da “reincidência” ou pela 
consagração de regimes restritivos de direitos, liberdades e garantias (mais concretamente, 
do direito de inviolabilidade do domicílio previsto o artigo 34.º da CRP), como o das buscas 
domiciliárias previsto no artigo 42.º do RJCE, sem ter sido concedida uma “credencial par-
lamentar” nesse sentido ao abrigo das alíneas b) e d) do n.º 1 do artigo 165.º da CRP; O novo 
RJCE também padece de vícios de inconstitucionalidades materiais, nomeadamente quando 
consagra desigualdades injustificadas, à luz do artigo 13.º da CRP, na aplicação dos limites 
mínimos e máximos dos montantes de coimas, entre entidades de direito privadas ou entre 
pessoas coletivas de natureza pública (cfr. artigo 19.º, n.º 4 do RJCE)».
4  A CAE, Classificação Portuguesa das Atividades Económicas, é um sistema de classificação 
e agrupamento das atividades económicas (produção, emprego, energia, investimento, etc.) 
em unidades estatísticas de bens e serviços. A tabela de CAE Rev 3 [Classificação Portuguesa 
de Atividades Económicas, Revisão 3 (CAE-Rev.3), aprovada pelo Decreto-Lei nº 381/2007, 
de 14 de novembro], é elaborada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), e a sua aplicação 
é de âmbito nacional.
5 DIAS, Jorge de Figueiredo e Andrade, Manuel da Costa. “Problemática geral das infrações 
contra a economia nacional”. In: Direito Penal Económico e Europeu: Textos doutrinários, Vol. I:  
p. 319-346. Coimbra: Coimbra Editora, Lda., 1998.
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na essência dos dois tipos de ilícito), e uma acentuação das “diferenças 
formais, processuais, etc (diferenças reveladas no direito positivo) que 
inequivocamente separam os dois ordenamentos. Aceita-se que se trata de 
dois regimes jurídicos profundamente diferentes, mas dá-se prevalência na 
sua distinção a critérios como as sanções, entidades competentes para a sua 
aplicação, formas processuais. O que significa reconhecer que a inclusão 
duma infração num ou noutro dos domínios passa necessariamente pelo 
critério − e discricionariedade – do legislador”.

O n.º 2 do artigo 1.º define o conceito de contraordenação económi-
ca, à semelhança do que sucede com o artigo 1.º do RGCO para a noção 
de contraordenação. A única particularidade prende-se com a associa-
ção da tipicidade à infração de normas relativas ao acesso e exercício de 
atividades económicas. No demais, encontramos os restantes elementos 
que integram a conceção de contraordenação. De acordo com Silva Dias  
(2018: 90)6, “para alguém ser responsável pela prática de uma contra-or-
denação, é necessário que o facto praticado seja típico, ilícito e censurável 
e por fim projectável numa moldura de coima previamente definida na 
estatuição típica”. Segundo Beça Pereira em anotação ao Regime Geral 
das Contra-ordenações e Coimas (2016: 22)7, conciliando o “artigo 1.º com 
os artigos 2.º e 8.º, n.º 1, conclui-se que constitui contra-ordenação todo o 
facto ilícito, típico, culposo e punível com coima”.

As áreas mencionadas no n.º 3 deste artigo 1.º constam de diplomas 
específicos, designadamente a Lei-quadro das contraordenações ambien-
tais (Lei n.º 50/2006, de 29 de agosto), o Regime Sancionatório do Setor 
Energético (Lei n.º 9/2013, de 28 de janeiro), o Regime Geral das Ins-
tituições de Crédito e Sociedades Financeiras (Decreto-Lei n.º 298/92, 
de 31 de dezembro), o Código dos Valores Mobiliários (Decreto-Lei  
n.º 486/99, de 13 de novembro), o Regime Geral das Infrações Tributárias  
(Lei n.º 15/2001, de 05 de junho), o Regime Quadro das Contraordenações 
do Setor das Comunicações (Lei n.º 99/2009, de 04 de setembro), o Regi-
me Jurídico da Concorrência (Lei n.º 19/2012, de 08 de maio), o Regime 

6  DIAS, Augusto Silva. Direito das Contra-Ordenações, Coimbra: Edições Almedina S.A, 2018.
7  PEREIRA, António Beça. Regime Geral das Contra-Ordenações e Coimas, 11.ª ed., Coimbra: 
Edições Almedina S.A, 2016.
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Processual Aplicável às Contraordenações Laborais e de Segurança Social 
(Lei n.º 107/2009, de 14 de setembro), o Combate à Utilização Indevida 
do Contrato de Prestação de Serviços (Lei n.º 63/2013, de 27 de agosto),  
o regime das Transgressões – Taxas de Portagem (Lei n.º 25/2006, de 30 
de junho) o Regime do Profissional de Bailado Clássico ou Contemporâneo 
(Lei n.º 22/2019, de 26 de fevereiro), o Regime dos Grafitos, Afixações, 
Picotagem e Outras Formas de Alteração (Lei n.º 61/2013, de 23 de agos-
to) e o Regime de Contraordenações dos Touros de Morte (Decreto-Lei  
n.º 196/2000, de 23 de agosto).

Jurisprudência
«I – No direito das contraordenações vale a exigência de tipicidade e a 

consequente determinabilidade dos tipos, mas a técnica legislativa neste 
Direito não tem de obedecer ao paradigma rígido da tipicidade no direito 
criminal. Os tipos contraordenacionais podem ter maior maleabilidade do 
que os que descrevem infrações criminais, contendo normas em branco, 
que remetem para critérios fixados pela própria Administração. Indispen-
sável é que não obstem à determinabilidade objetiva das condutas proibidas 
e demais elementos de punibilidade requeridos.» Acórdão do Tribunal 
da Relação de Guimarães, de 01-12-2014, Processo 7469/13.1TBBRG.
G1, www.dgsi.pt.

Anotação
Efetuamos aqui um parêntesis apenas para recordar que à semelhança 

do que sucede no RGCO, por força da aplicação subsidiária do Código 
Penal − ex vi artigo 79.º do RJCE conjugado com o 32.º do RGCO−, algumas 
das normas comentadas que se seguem repetem as regras de punição do 
Código Penal8 (o que torna inevitável a referência a jurisprudência profe-

8  No parecer emitido pelo Conselho Superior da Magistratura (2020/GAVPM/3917, de 19-12-
2020),  ao Projeto de Decreto-lei que aprova o RJCE, pode ler-se: “Relativamente às normas 
gerais contempladas nos artigos 1.º a 41.º do diploma em apreciação, não se suscitam objeções 
na generalidade, dispensando-se observações e considerações a respeito das normas que 
reproduzem na íntegra ou, no seu essencial, preceitos constantes do regime geral das con-
traordenações, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de outubro, ou do Código Penal, 
na medida em que se assumem como regimes perfeitamente consolidados e estabilizados 
no atual sistema jurídico. Nessa linha, ressalvando alguma inovação introduzida no regime 
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rida em matéria criminal), conforme quadro comparativo que se segue. 
Referindo-se ao artigo 32.º do RGCO, Beça Pereira (2016: 107-108)9 con-
sidera que aquela norma é clara “ao definir o direito penal como direito 
subsidiário. E convém ter presente que não se estabelece aqui essa aplicação 
subsidiária do Código Penal somente a uma parte do processo. Nessa medi-
da, o direito penal aplica-se subsidiariamente ao longo de todo o processo 
contra-ordenacional; tanto na fase administrativa, como na fase judicial, o 
que aliás bem se compreende, dado que a natureza do ilícito não varia em 
função de quem em cada momento dirige o processo. Consequentemente, 
não é aceitável o recurso ao Código do Procedimento Administrativo, como 
direito subsidiário, mesmo que só na fase administrativa”.

proposto que possa suscitar reservas, não teceremos quaisquer comentários em relação aos 
artigos 1.º a 6º, 7.º, n.º 1, 9.º a 17.º, 21.º, 24.º a 41.º.
9  Cf. ob. cit..
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