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DAS CONTRA – ORDENAÇÕES

Análise  do  regime  jurídico  da 

impugnação  da  decisão 

administrativa segundo o Decreto – 

Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, na 

redacção  que  lhe  foi  dada  pelos 

Decreto – Lei n.º 358/94, de 17 de 

Outubro,  n.º  244/95,  de  14  de 

Setembro e Lei n.º 109/2001, de 24 

de Dezembro.

O artigo 1.º do Decreto – Lei n.º 433/82, 

de 27 de Outubro, apresenta a noção de 

contra – ordenação (CO).

Assim, o que é uma Contra – Ordenação? 

É um facto ilícito (porque contra a lei) e 

censurável (porque procedeu mal, quando 

podia  e  devia  ter  procedido  bem)  que 

preenche um tipo legal (o facto tem que 

estar  descrito  na  lei),  o  qual  se  comina 

com uma coima (os valores devem estar 

descritos na lei).

A  CO não  comporta  suficiente  dignidade 

penal para estar inserida no Código Penal, 

uma vez que não está em causa ofensas 

graves  aos  bens  essenciais  da  vida  em 

comunidade.

Em termos processuais existem 2 fases: a 

primeira  não  judicial  que  consiste  numa 

fase  administrativa  através  da  qual  a 

administração  conhece  e  sanciona  os 

factos que consubstanciam ilícitos contra 

-ordenacionais;  e  a  fase  judicial,  fase  de 

impugnação  ou  de  recurso,  através  da 

qual o infractor condenado pode suscitar a 

reapreciação dos factos perante o tribunal 

por  não se  tratar  de  ofensas  graves  aos 

bens essenciais da vida em comunidade.
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Este  estudo versa  sobre  o  que  acontece 

após  ter  sido  proferida  e  notificada  a 

proposta de decisão/decisão por parte da 

entidade administrativa ao arguido.

A  proposta  de  decisão/decisão  deve 

obedecer  aos  requisitos  elencados  no 

artigo 58.º do Decreto – Lei n.º 433/82, de 

27  de  Outubro  (doravante  RGCO),  sem 

descurar os mencionados no artigo 374.º 

do Código de Processo Penal (adiante CPP) 

e  os  princípios  de  suficiência,  clareza  e 

congruência.

Assim,  a  proposta  de  decisão/decisão 

deve conter (58º do RGCO):

a) Identificação do arguido;

b)  Descrição  dos  factos  imputados  e 

provas obtidas;

c)  Normas que punem e fundamentação 

da decisão;

d) Coima e sanções acessórias;

e)  Menção  de  que  a  condenação  é 

definitiva  e  exequível  se  não  for 

judicialmente  impugnada  nos  termos  do 

59º do RGCO;

f)  Menção  de  que,  em  caso  de 

impugnação  judicial,  o  tribunal  decidirá 

mediante  audiência  de  julgamento  ou, 

quando o arguido e o Ministério  Público 

não  se  oponham,  através  de  simples 

despacho;

g)  O  pagamento  da  coima  deverá  ser 

efectuado  no  prazo  máximo  de  10  dias 

após o carácter definitivo ou o trânsito em 

julgado da decisão;

h)  A  indicação  de  que  em  caso  de 

impossibilidade de pagamento tempestivo 

deve  comunicar  o  facto  por  escrito  à 

autoridade que aplicou a coima.

E ainda, por emanação do artigo 374º do 

CPP  (não  constantes  no  58º  RGCO),  as 

conclusões  contidas  na  contestação 

apresentada;

Apesar  do  supradito,  a  proposta  de 

decisão/decisão  não  está  sujeita  às 

mesmas  exigências  estipuladas  para  a 

sentença no artigo 374.º do CPP.

A decisão condenatória deve ponderar se 

o arguido agiu com dolo ou negligência e 

determinar  a  medida  da  pena  (coima), 

contudo,  tal  ponderação  não  encerra 

qualquer censura jurídico - penal.

Na  determinação da  medida da  coima a 

autoridade administrativa deve atender à 

gravidade  da  contra-ordenação1;  à  culpa 

1 Estabelece o n.º 1 do artigo 51.º do RGCO, que 
quando  a  reduzida  gravidade  da  infracção  e  da 
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do agente; à sua situação económica e ao 

benefício  económico  que  retirou  da 

prática da contra-ordenação.

Em anotação ao artigo 58.º do RGCO, há 

doutrina que defende que “os  requisitos 

previstos  neste  artigo  para  a  decisão 

condenatória  do  processo  de  contra  – 

ordenação  visa  assegurar  ao  arguido  a 

possibilidade  de  exercício  efectivo  dos 

seus  direitos  de  defesa,  que  só  poderá 

existir com um conhecimento perfeito dos 

factos que lhe são imputados, das normas 

legais em que se enquadram e condições 

em  que  pode  impugnar  judicialmente 

aquela decisão”2.

Muito  embora,  o  Tribunal  Constitucional 

se tenha pronunciado no sentido de que a 

culpa  do  agente  o  justifique  pode  a  entidade 
competente  limitar-se  a  proferir  uma 
admoestação.  Daqui  resulta  serem  requisitos 
cumulativos  da  aplicação  da  sanção  de 
admoestação  a  reduzida  gravidade  da  contra  – 
ordenação  e  a  reduzida  gravidade  da  culpa  do 
agente.  Certo  é  que  a  gravidade  da  contra  – 
ordenação  depende,  por  um  lado,  do  bem  ou 
interesse jurídico que a mesma visa tutelas e, por 
outro  lado,  do  eventual  benefício  retirado  pelo 
agente  da  prática  daquela  e  do  resultado  ou 
prejuízo causado.
2 Cf. Manuel Simas Santos e Jorge Lopes de Sousa, 
in  Contra  –  Ordenações,  Anotações  ao  Regime 
Geral, 6º Edição, 2011, Almedina, p. 386 e 387.

fundamentação da decisão se basta com a 

remissão  para  a  peça  do  processo,  o 

direito  à  fundamentação  das  decisões 

administrativas é um corolário do direito 

de  audiência,  dele  decorrendo  que  a 

autoridade  administrativa  deve 

demonstrar  que tomou em consideração 

os  argumentos  apresentados  pelos 

visados,  o  que  lhes  permite  impugnar  a 

decisão,  bem  como  permite  ao  Tribunal 

exercer  uma  função  de  controlo  da 

legalidade  da  decisão.  Se  a  decisão  da 

autoridade  administrativa  não  for 

suficientemente  precisa  nos  seus 

fundamentos  de  modo  a  permitir  o 

exercício dos direitos de impugnação, ela 

padece de um vício3.

3 O  n.º  1  do  artigo  6.º  (Direito  e  um  processo 
equitativo), da Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem, dispõe que qualquer pessoa tem direito a 
que  a  sua  causa  seja  examinada,  equitativa  e 
publicamente, num prazo razoável por um tribunal 
independente e imparcial, estabelecido pela lei, o 
qual decidirá, quer sobre a determinação dos seus 
direitos e obrigações de carácter civil, quer sobre o 
fundamento  de  qualquer  acusação  em  matéria 
penal  dirigida  contra  ela.  A  jurisprudência  do 
Tribunal  Europeu dos Direitos  do Homem vai  no 
sentido de que a expressão “acusação em matéria 
penal” (aliás, equivalente às contidas nos ns.º 2 e 3 
do mesmo preceito – “acusada de uma infracção” 
do n.º 2 e “O acusado” do n.º 3 se aplica no caso 
de estarmos perante regime contra-ordenacional. 
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A decisão administrativa pode apresentar 

vícios,  nomeadamente  a  não  observação 

dos  requisitos  formais;  a  falta  de 

especificação do facto; falta de motivação; 

que  implicam  a  nulidade4 da  decisão 

administrativa.  Para  além  disso,  muitas 

das  decisões  dos  nossos  tribunais 

direccionam-se  no  sentido  do 

conhecimento  oficioso  das  nulidades  da 

decisão administrativa, com base no n.º 2 

do  artigo  379.º  do  Código  de  Processo 

Penal, aplicável por força do artigo 41.º do 

RGCO;  resulta  que  tais  nulidades  devem 

ser  arguidas  ou  conhecidas  em  recurso, 

sendo que esta última referência não faria 

4 In casu, são aplicáveis os princípios relativos às 
nulidades processuais, designadamente o princípio 
do máximo aproveitamento dos actos processuais 
e,  consequentemente,  o disposto no artigo 122.º 
do CPP. Não por via da previsão do disposto no n.º 
2 do artigo 410.º do CPP – vícios de julgamento, 
que  implicam  o  reenvio  (não  se  trata  aqui  de 
reenvio porque não há erro de julgamento) – sim 
por  via  da  previsão  do  n.º  3  daquele  artigo. 
Tratando-se de requisitos cominados sob pena de 
nulidade que não se encontra sanado que pode ser 
sanado  por  actividade  instrutória  e  decisória  da 
entidade administrativa, o tribunal de 1ª instância 
pode determinar,  nos termos do artigo 122.º  do 
CPP,  a  remessa  dos  autos  à  entidade 
administrativa  para  sanação  do  vício,  com 
actividade  instrutória,  se  necessário.  

sentido  se  não  ser  conhecidas 

independentemente de arguição5. 

Sendo  a  decisão  da  autoridade 

Administrativa  que  aplica  uma  coima 

susceptível  de  impugnação  judicial,  a 

mesma pode ser  interposta  pelo próprio 

arguido  ou  pelo  seu  defensor  (não  é 

obrigatório a constituição de mandatário), 

por  escrito  e  apresentado  à  autoridade 

administrativa no prazo de 20 dias após a 

notificação  do  arguido,  devendo  conter 

alegações  e  conclusões  (cf.  artigo  59.º 

RGCO)6 7.

Caso  a  impugnação  seja  directamente 

enviada  para  o  Tribunal  territorialmente 

competente,  o  juiz  não  pode  tomar 

conhecimento da mesma, pelo que haverá 

lugar  à  devolução  da  referida  peça  ao 

impugnante. 

Depois de recebida a impugnação judicial, 

a autoridade administrativa pode revogar 
5 Cf. Acórdão da Relação de Évora, de 17/10/2006, 
publicado em www.dgsi.pt.
6 Cf. Acórdão da Relação de Évora de 10/05/2011, 
processo  2419/10.0TASTB.E1,  ver  na  DGSi  – 
Recurso  de  Impugnação  Judicial.  Notificação  por 
via postal. Presunção de notificação.
7 Cf. Acórdão da Relação de Lisboa de 30/05/2011, 
processo  301/09.2TFLSB.L1-5,  ver  na  DGSI  – 
Recurso  de  Contra  –  Ordenação.  Contagem  de 
Prazos.
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a decisão de aplicação da coima ou enviar 

os autos para o Ministério Público.

Entramos numa fase intermédia, fazendo 

o  paralelismo  com  o  Processo  Penal,  na 

fase de acusação. 

Cabe  ao  Ministério  Público  fazer  um 

controlo  dos  requisitos  formais  e  das 

respectivas condições de remessa a juízo, 

bem como indicar prova8.

O Ministério Público, até à sentença em 1ª 

instância ou até ao despacho a que alude 

o n.º 2 do artigo 64.º do RGCO9 10,  pode 

retirar a acusação, com a concordância do 

arguido. Para o efeito, o Ministério Público 

deverá  ouvir  as  autoridades 

administrativas.

Recebida a impugnação pelo juiz  poderá 

fazer uma de quatro coisas:  a)  rejeitar  o 

8  Cf. Acórdão da Relação de Lisboa de 12/04/2011, 
processo  195/11.8TBCLC.L1-5,  ver  na  DGSI  – 
Recurso  de  Contra  –  Ordenação.  Rejeição  do 
Recurso.
9 O juiz decide por despacho quando não considere 
necessária a audiência de julgamento e o arguido 
ou o Ministério Público não se oponham. 
10 Cf.  Acórdão  da  Relação  do  Porto,  04/11/92, 
processo n.º 92300492 – “Em recurso de contra – 
ordenação, tendo o Mmo. Juiz decidido o recurso 
interposto da decisão de autoridade administrativa 
através  de  despacho,  sem  dar  à  recorrente  a 
oportunidade de se opor a tal decisão, cometeu-se 
a nulidade a que se refere o art. 120.º , n.º 2, al. d) 
do CPP)”.

recurso,  com base na  extemporaneidade 

ou  no  desrespeito  pelas  exigências  de 

forma  (deste  despacho  há  recurso,  que 

sobre  imediatamente);  b)  convidar  o 

impugnante  a  aperfeiçoar  a  peça;  c) 

decidir  por  mero despacho;  d)  marcar  a 

audiência de julgamento.

O arguido não é obrigado a comparecer à 

audiência, salvo se o juiz considerar a sua 

presença  como  necessária  ao 

esclarecimento dos factos. Nos casos em 

que  o  juiz  não  ordenou  a  presença  do 

arguido este poderá fazer-se representar 

por  advogado  com  procuração  escrita. 

Poderá haver lugar à audição do arguido 

com recurso à teleconferência, devendo a 

realização desta diligência ser comunicada 

ao  Ministério  Público  e  ao  defensor  e 

sendo o respectivo auto lido na audiência 

(cf. artigo 67.º RGCO).

Os actos  decisórios  que recaiam sobre o 

recurso  de  impugnação  devem  ser 

fundamentados,  devendo  ainda  ser 

especificados  os  motivos  de  facto  e  de 

direito da decisão, de acordo com o n.º 5 

do  artigo  97.º  do  Código  de  Processo 

Penal.
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As pessoas colectivas e as associações sem 

personalidade  jurídica  são  representadas 

em juízo pelos seus representantes legais 

(n.º 1 do artigo 87.º do RGCO)11.

O arguido pode retirar  a  impugnação da 

decisão administrativa até à audiência de 

julgamento  em  1.ª  instância  ou  até  ao 

despacho  a  que  alude  o  n.º  2  do  artigo 

64.º;  depois  de  iniciada  a  audiência,  o 

recurso  de  impugnação  só  poderá  ser 

retirado  mediante  concordância  do 

Ministério Público. Sem prescindir que tal 

acto importa a condenação do arguido em 

custas.

11 CF.  Acórdão  da  Relação  de  Coimbra,  de 
30/01/91, CJ, XVI, 1, 98 – “I – A falta de nomeação 
de um defensor oficioso ao arguido em processo 
administrativo contra ele instaurado, só pode ser 
qualificada como uma das irregularidades previstas 
no  artigo  123.º  CPP.  O  gerente  da  sociedade 
arguida  nesse  processo,  ainda  que  entretanto 
destituído,  continua  a  poder  representá-la, 
enquanto  a  respectiva  destituição  não  for 
registada  e  publicada.  O  poder  jurisdicional 
atribuído legalmente ao tribunal de comarca, como 
1ª  instância  de  recurso  das  decisões  proferidas 
pela  autoridade  administrativa,  não  abrange  em 
regra,  o  de  ordenar  acessoriamente  a 
apresentação dos equipamentos e meios utilizados 
na  ilegal  extracção  de  inertes  quando  aquela 
autoridade a não tenha ordenado no processo de 
aplicação da coima.

O  arguido  pode  interpor  recurso  das 

decisões  judiciais  que  lhe  apliquem uma 

coima  de  valor  superior  a  €249,90, 

contudo  caso  esteja  em  causa  sanções 

acessórias,  não  se  coloca  a  questão  do 

valor.

O aludido recurso deve ser interposto no 

prazo de 20 dias a contar da data em que 

foi proferida a sentença ou do despacho; 

caso o arguido não tenha estado presente 

aquando  a  leitura  da  sentença,  o  prazo 

conta-se a partir da sua notificação 12 13 14.
12 O n.º 1 do artigo 74.º do RGCO impõe um prazo 
de 10 dias para a interposição do recurso
13Cf.  Acórdão  do  Tribunal  Constitucional  n.º 
27/2006, in D.R. n.º 45, Série I – A de 03/03/2006, 
que  declara  a  inconstitucionalidade,  com  força 
obrigatória geral da norma constante do n.º 1 do 
artigo 74.º do Decreto – Lei n.º 433/82, de 27 de 
Outubro,  na  redacção  que  lhe  foi  dada  pelo 
Decreto  –  Lei  n.º  244/95,  de  14  de  Setembro, 
conjugada  com  o  artigo  411.º  do  Código  Penal, 
quando dela decorre que, em processo de contra-
ordenação,  o  prazo  para  o  recorrente  motivar  o 
recurso  é  mais  curto  do  que  o  prazo  da 
correspondente resposta. 
14 Cf.  Acórdão  da  Relação  de  Guimarães  de 
27/06/2011, processo n.º 298/10.6TBCMN-A.G1, in 
www.dgsi.com –  I  –  Em  face  da  jurisprudência 
obrigatória fixada pelo Tribunal Constitucional no 
Acórdão  n.º  27/2006,  o  n.º  1  do  artigo  74.º  do 
RGCO terá de ser interpretado no sentido de que o 
prazo de interposição do recurso da sentença, em 
processo  contra-ordenacional,  é  o  previsto  no 
Código  de  Processo  Penal  para  a  resposta  ao 
recurso penal, ou seja o de 20 dias (art. 413.º n.º 1 
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Sobem  em  conjunto  os  recursos 

interpostos  relativamente  à  contra  – 

ordenação  e  ao  processo-crime,  nos 

termos do n.º 2 do artigo 78.º do RGCO.

Não é admissível o recurso dos despachos 

interlocutórios.

No que se refere ao regime da prescrição, 

há  que  distinguir  a  prescrição  do 

procedimento15 da prescrição da coima.

A  primeira  situação  conta-se  a  partir  da 

prática  do  acto,  sendo  que  no  caso  de 

contra  -  ordenações  praticadas  em  acto 

do CPP, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 
48/2007). II – estabelecer o prazo de dez dias, quer 
para  o  recurso  quer  para  a  respectiva  resposta, 
como  faz  o  STJ  no  Acórdão  uniformizador  n.º 
1/2009, quando a Lei estatui expressamente o de 
20  dias  para  o  recorrido  responder  ao  recurso, 
consubstancia  uma  interpretação/aplicação 
correctiva, postergada pelo art. 8.º, n.º 2 do Código 
Civil. III – Não podem os tribunais a definir qual é o 
prazo  para  a  apresentação  do  recurso  –  que  se 
apresenta como garantia suprema da defesa dos 
cidadãos – muito menos a posteriori, isto é, num 
momento posterior ao da prática do acto. IV – Face 
aos princípios da protecção da confiança legítima e 
da  segurança  jurídica,  corolários  do  principio  do 
estado de direito (art. 2.º da CRP) o prazo aplicável 
à interposição do recurso, em processo de contra – 
ordenacional, deve ser o mais razoável ao arguido, 
ou seja, o de 20 dias.
15 Este é uma norma geral que pode ser derrogada 
por uma norma de carácter especial. Atenção aos 
prazos de prescrição estabelecidos nos diplomas 
específicos da contra – ordenação, concretamente 
imputada.

continuado,  conta-se  desde  a  prática  do 

último acto. O prazo prescrição pode ser 

de cinco, três e um ano consoante o valor 

da  coima.  Assim,  quando  se  trate  de 

contra – ordenação a que seja aplicável o 

montante  máximo  igual  ou  superior  a 

€49879, 79, o prazo de prescrição é de 5 

anos;  quando  se  trate  de  contra  – 

ordenação a que seja aplicável uma coima 

de montante igual ou superior a €2493,99 

e  inferior  a  €49879,79,  o  prazo  de 

prescrição  é  de  3  anos  desde  o 

cometimento do acto;  e  de um ano nos 

restantes casos.

Já no caso de prescrição da coima, o prazo 

conta-se desde aplicação da coima e é:

a) Três  anos  no  caso  da  coima 

superior ao valor de €49879,79;

b) Um  ano,  nos  restantes  casos; 

desde  a  decisão  concreta  de 

aplicação  da  coima  por  parte  da 

Administração.

Tenha-se em atenção que para efeitos de 

aplicação  do  regime  da  prescrição  o 

importante  é  a  moldura  abstracta.  Sem 

olvidar,  claro,  o  estabelecido nos  artigos 

27.º  -  A  e  28.º  do  RGCO  quanto  à 

suspensão  e  interrupção  do  prazo  de 
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prescrição relativamente ao procedimento 

e os artigos 29.º e 30.º no que se refere à 

suspensão e interrupção da prescrição da 

coima.

O  conteúdo  deste  suporte  é  protegido  por  Direitos  de 

Autor  e  Direitos  Conexos  e  Direitos  de  Propriedade 

Industrial  ao  abrigo  das  leis  portuguesas  e  da  União 

Europeia,  convenções  internacionais  não  podendo  ser 

utilizado, fora das condições admitidas neste suporte.

O utilizador pode copiar, importar ou utilizar gratuitamente 

informações  ou  símbolos  existentes  neste  suporte  para 

uso pessoal ou público, desde que não tenha finalidades 

lucrativas  ou  ofensivas  e  desde  que  não  elimine  ou 

modifique a informação.  

O  utente  deve  contudo  referir  a  fonte  de  informação.

No  que  respeita  aos  sítios  para  que  este  suporte  faz 

ligação,  deverá  ser  obtida  a  autorização  dos  autores 

desse  material  ou  feita  referência  à  fonte  conforme  as 

respectivas  declarações  de  direitos  de  autor.

Os  direitos  de  autor  não  se  aplicam  aos  discursos, 

declarações,  comunicados  produzidos  por  membros  da 

LVMCF  Advogados,  embora  o  seu  autor,  data  e 

circunstâncias devam ser referidos para boa informação.
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