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NEWSLETTER 
 

O NOVO REGIME DAS  

CONTRAORDENAÇÕES ECONÓMICAS 

Nº 35/21 

SUMÁRIO 

Foi recentemente criado o Regime Jurídico das Contraordenações Eco-

nómicas, que entra em vigor no próximo dia 28 de julho de 2021, com o 

confessado objetivo de uniformizar e de simplificar os regimes contra-

ordenacionais aplicáveis em matéria de acesso e de exercício das 

atividades económicas. 
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Os regimes sancionatórios aplicáveis 

às atividades económicas, nas suas vá-

rias vertentes (v.g. direitos dos 

consumidores, funcionamento dos 

mercados, concorrência) encontram-

se, presentemente, dispersos pela vá-

ria legislação enquadradora e 

reguladora do acesso e do exercício de 

atividades económicas. 

Daqui resultam diversas disparidades 

nos regimes sancionatórios, designa-

damente no que se refere aos limites 

mínimos e máximos das coimas e à di-

versidade das autoridades 

competentes para distintas fases do 

processo contraordenacional, que pre-

judicam, quer do ponto de vista dos 

operadores económicos, quer do ponto 

de vista do Estado, a sua correta e efi-

caz aplicação. 

O Novo Regime Jurídico das Contraor-

denações Económicas (RJCE), 

recentemente aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 9/2021 e publicado em 29 de ja-

neiro passado, tem, assim, por 

confessado propósito uniformizar e 

simplificar os regimes contraordenaci-

onais aplicáveis no âmbito do acesso e 

do exercício de atividades económicas, 

visando não só uma maior eficiência na 

tramitação dos processos de contraor-

denação, mas, também, estabelecer 

um regime substantivo e um regime 

processual comuns aos diversos ilícitos 

contraordenacionais económicos e que, 

presentemente, se encontram, como re-

ferido, muito dispersos. 

Com esse objetivo, o RJCE procede, si-

multaneamente, à alteração de 179 

diplomas legais, cujo regime sanciona-

tório submete agora ao RGCE, não 

deixando, contudo, de remeter subsidi-

ariamente para o Regime Geral das 

Contraordenações (“RGCO”). 

Especialmente, o RJCE introduz a figura 

(geral) da Contraordenação Económica, 

que define como ilícito contraordenaci-

onal a violação de disposições legais e 

regulamentares relativas ao acesso ou 

ao exercício, por qualquer pessoa singu-

lar ou coletiva, de atividades 

económicas nos setores alimentar e não 

alimentar para o qual se comine uma 

coima. 

Entre as matérias abrangidas pelo novo 

RJCE incluem-se (e são de realçar) as 

infrações em matéria de consumo, de 

segurança geral dos produtos, do des-

porto, da saúde, farmacêuticas, do 

imobiliário, dos direitos de autor e direi-

tos conexos, do jogo, do setor 

vitivinícola e da prevenção de branquea-

mento de capitais e financiamento ao 

terrorismo. Simultaneamente, encon-

tram-se, expressamente, excluídas do 
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âmbito de aplicação do RJCE as contra-

ordenações aplicáveis aos sectores 

ambiental, financeiro, fiscal e adua-

neiro, das comunicações, da 

concorrência e da segurança social. 

Por outro lado, e à semelhança do que 

se passa já noutros regimes sanciona-

tórios em vigor (v.g. Regime Geral das 

Contraordenações ou Regime Geral 

das Infrações Tributárias), o novo RJCE 

cria uma classificação uniformizada 

das contraordenações, em função da 

relevância dos bens jurídicos tutelados, 

como leves, graves ou muito graves, es-

tabelecendo novos limites máximos e 

mínimos para as coimas em causa, 

quer para pessoas singulares, quer 

para as pessoas coletivas, sendo que, 

para estas últimas, ainda será tida em 

consideração a sua dimensão e natu-

reza de micro, pequena, média ou 

grande empresa. 

O novo RJCE prevê, também, que a ten-

tativa é punível nas contraordenações 

económicas graves e muito graves, 

sendo, nesse caso, reduzidos para me-

tade os limites mínimos e máximos das 

coimas aplicáveis. 

Por outro lado, no caso das contraorde-

nações muito graves e graves, os 

limites mínimos e máximos das coimas 

a aplicar são elevados para o dobro 

quando o infrator, pela sua ação ou 

omissão, tenha causado dano na saúde 

ou na segurança de pessoas ou bens e 

retire da infração um benefício econó-

mico calculável superior ao limite 

máximo da coima e não existam outros 

meios de o eliminar. Já em caso de ne-

gligência, ou tentativa, na prática de 

contraordenação grave e muito grave 

estes montantes são reduzidos a me-

tade. 

É também instituída a possibilidade da 

atenuação da medida da coima. No en-

tanto, a mesma fica condicionada à 

compensação dos particulares, por 

parte do infrator, pelos danos causados 

com a prática da infração e à cessação 

da conduta ilícita. A atenuação é, ainda, 

aplicável quando verificadas determina-

das circunstâncias anteriores ou 

posteriores1 à prática da contraordena-

ção ou contemporâneas desta e que 

diminuam de forma acentuada a ilici-

tude do facto, a culpa do agente ou a 

necessidade de aplicação de coima. 

De salientar, também, que o RJCE prevê 

a redução em 20% do montante mínimo 

da coima a cobrar, independentemente 

da classificação das infrações, e o paga-

mento de custas pela metade, no caso 

de pagamento voluntário da coima du-

rante o prazo concedido para a 

apresentação da defesa. 
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Por outro lado, ainda, o RJCE prevê, ex-

pressamente, a figura da reincidência, 

determinando que deve ser punido 

como reincidente o agente que volte a 

cometer uma contraordenação econó-

mica depois de ter sido condenado, 

sem que entre as duas contraordena-

ções tenham decorrido três anos a 

contar da data a partir da qual a decisão 

administrativa se torna definitiva ou do 

trânsito em julgado da sentença conde-

natória. Nestes casos, deve a 

reincidência ser valorada ao nível da 

culpa do agente, para efeitos de deter-

minação da medida da coima (isto é, 

poderá afastar-se a possibilidade de 

aplicação da coima pelo seu valor mí-

nimo). 

Para além destas questões, e tendo em 

vista o propósito de uniformizar e har-

monizar a tramitação dos processos de 

contraordenação, numa ótica de simpli-

ficação, de celeridade e de eficiência, o 

RJCE contempla uma fase instrutória 

comum. Esta fase é uma novidade rela-

tivamente ao RGCO e é competente 

para a mesma a Autoridade de Segu-

rança Alimentar e Económica 

(“ASAE”), com poderes para fiscalizar, 

instruir e aplicar a respetiva decisão. Ao 

mesmo tempo, RJCE institui a regra de 

que o autuante ou o participante não 

pode exercer funções instrutórias no 

mesmo processo, em observância do 

princípio da imparcialidade. 

A ASAE parece ver, também, reforçadas 

as suas competências investigatórias, 

podendo ter livre acesso aos estabeleci-

mentos e aos locais onde se exerçam, 

ou se suspeite que se exerçam, as ativi-

dades objeto de ação de fiscalização 

(podendo aceder a documentação, li-

vros, registos, seres vivos, bens e 

quaisquer outros elementos). Inclusiva-

mente, havendo fundadas suspeitas da 

prática de contraordenação muito grave 

em domicílio habitacional ou da existên-

cia de meios de prova que lá se ocultem, 

a ASAE poderá, mesmo, realizar buscas 

domiciliárias, as quais, no entanto e na 

falta de consentimento prévio do visado 

devidamente documentado, deverão 

ser previamente autorizadas pelo juiz de 

instrução criminal territorialmente com-

petente e, sempre, mediante prévia 

promoção do Ministério Público 

O RJCE prevê que a execução das coi-

mas seja feita pela Autoridade 

Tributária e Aduaneira, em processo de 

execução fiscal, podendo a respetiva co-

brança coerciva ser atribuída a agentes 

de execução. 

Por fim, uma nota para o facto de que a 

ASAE poderá vir a arrecadar até 40% do 

produto das coimas, nos casos em que 
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seja a entidade autuante, instrutora e 

decisora do processo, o que será a re-

gra. Este ponto poderá revelar-se 

controverso, pois é uma proporção 

substancialmente elevada para ser ar-

recadada pela entidade julgadora e que 

acaba, assim, por beneficiar, financei-

ramente, das próprias decisões de 

aplicação de coimas. 

Concluindo, este novo regime, agora, 

estabelecido pelo RJCE pretende reali-

zar uma reforma estrutural das 

contraordenações de natureza econó-

mica, reconhecendo a sua 

especificidade e autonomia em face 

dos demais ilícitos contraordenacio-

nais. Todavia, apesar de pretender 

unificar, num só diploma legal, os pro-

cedimentos aplicáveis a estas 

contraordenações de natureza econó-

mica, vem introduzir um novo regime, 

separado do RGCO, mas que adota so-

luções iguais ou muito semelhantes a 

este. Pode ter-se perdido a oportuni-

dade de reformar, profundamente, o 

RGCO e de criar um verdadeiro regime 

geral comum a todas as contraordena-

ções. 
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