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GRUPO l 

Cada pergunta correta e pontuada com 0,30 valores 
CotaGZo maxima do grupo (20 perguntas x 0,30 valores) 

GRUPO ll  
Cada pergunta e valorada de 0 a 2,5 valores 
CotaqZo maxima do grupo (4 perguntas x 2,5 valores) 

GRUPO Ill 
Uma pergunta valorada de 0 a 4 valores 

TOTAL (Grupos I + II + Ill) 

6 Valores 

10 Valores 

4 Valores 

20 Valores 



As respostas ilegiveis ou que n3o possam ser claramente identificadas s3o classificadas com zero 

valores. 

Na resposta as questbes de escolha multipla (Grupo I), a cota~30 da quest20 e atribuida a resposta 

que se apresente, de forma inequivoca, como unica op@o correta. 

S3o classificadas com zero valores as respostas em que e assinalada: 

uma opq2o incorreta; 

mais do que uma opc%o; ou 

Nas questbes de resposta curta (Grupo II) s3o apresentados criterios especificos de classifica~30. 

Uma resposta correta deve apresentar: 

os contelidos considerados relevantes de forma completa; 

os conteudos de forma articulada e coerente; 

uma uti l iza~so adequada da terminologia juridica. 

Na questso de resposta aberta (Grupo Ill) a classifica$30 a atribuir devera ser distribuida pelos 

diversos aspetos focados na resposta, constantes da sugest2o de corre~30. 

No entanto, deve ter-se em aten~2o que: 

a sugest2o de correc3o apresentada n3o esgota as possibilidades de resposta relevante. Deste modo, 

respostas que, embora n2o sendo totalmente coincidentes com as sugestbes apresentadas, estejam 

cientificamente corretas e sejam adequadas ao solicitado na quest20 em causa, devem ser 

igualmente classificadas; 

as respostas tambem n3o devem ser desvalorizadas por n2o utilizarem uma terminologia 

exatamente identica a utilizada nas sugestbes constantes dos criterios especificos de classifica@o, 

desde que a terminologia usada em alternativa seja adequada e rigorosa. 

0 s  Grupos II e Ill traduzem a avalia@o simultdnea das competPncias especificas das materias 

constantes do aviso de abertura e das competencias de express30 escrita. A avalia~so das compet@ncias de 

express20 escrita contribui para valorizar a classifica~30 atribuida ao desempenho no dominio das 

competencias especificas das materias constantes do aviso de abertura. 



GRUPO 1 

Art.? 2.9, n.0 6, Lei 4912008, de 27 de Agosto 

Art.0 196.0, 197.P, 198.0,201.0 e 202.0 do  CPP 

Art.0 2.0, n.0 1, do  Decreto-Lei n.O 15/93, de 22 de janeiro. 

Art.0 7.0, n.O 3, alinea c), da Lei 11.0 4912008, de 27 de agosto. 

Art.0 12.0, n.0 2, da Lei n.0 53/2008, de 29 de agosto. 

Art.0 6.0, n.0 2 da Lei n.O 3712008, de 6 de agosto. 

Art.0 14.9, 22.9, 23.0, 26.0 e 131.c do  CP 

Art.? 241,0 do CPP 

Art.? 1900 e 1980 do CP. 

Art.? 1 1 0  da Lei n037/2008 de 6 de agosto 

Art.? 1870 do  CPP 

Art.0 2.0 n.O 3 e 4 da Lei 7312009, de 12 d e  Agosto 

Art.%.o al. m) do CPP 

Art.0 255.0, n.0 1, alinea a) e 256.0 do  CPP, e ar. 21.0, n.O 1, do Decreto-Lei n.0 15/93, de 22 de janeiro 

Art .? 177.0, 11.02 alinea c) do CPP 

Art.! 67-A?, n.0 1, alineas a) e i), do  CPP. 

Art.0 171.0 a 190.0 do CPP 

Art.0 256.0, n.0 1 do CPP 

Art.0 210 e 24n e) e h) do Decreto-Lei n?15/93 de 22 de janeiro 

Art.: 30 1729, alinea e) da Lei n05/2006 de 23 de fevereiro 



Questlo 

GRUPO ll 

Pontua$Fio 

OPC de cornpetencia generica nacional, com compet@ncia reservada absoluta ( P I )  - 

Art.0 7.c da Lei n.O 4912008, de 29 de agosto 

Cenario de resposta 

OPC de cornpetencia generica (PJ, PSP, GNR) - Art.0 3.0 da Lei n.e 4912008, de 29 
de agosto; 

OPC de cornpetencia generica nacional, com cornpetencia reservada relativa (PJ) - 
Art.c 7.0 da Lei n.c 49/2008, de 29 de agosto 

'd 

OPC de competencia generica territorial, por exclus%o da materia (PSP, GNR) - Art.9 
6.0 da Lei n.c 4912008, de 29 de agosto 

OPC de compet@ncia especifica (SEF, AT) - Art.? 3.0 da Lei n.O 4912008, de 29 de 
agosto. 

Qualificar o crime de trafico de armas como criminalidade altamente organizada, 
nos termos do art. 10 ,  alinea m) do CPP; 

ldentificar os prazos nas mais variadas situa~Bes previstas no n.O 1 do art. 2150 do 
CPP; 

Em virtude de se tratar de criminalidade altamente organizada, aplicar a eleva@o 
dos prazos previstos no n.O 2 do art. 215c do CPP; 

Mencionar a possibilidade de ser declarada a especial complexidade e a 
consequencia em termos de dura~so  da prisao preventiva, mencionando os n.0 3 e 
4 do art. 2150 do CPP; 

Mencionar a necessidade de reexame dos pressupostos da priszo preventiva, nos 
termos do art. 2130 n.c 1 e n.O 2 do CPP; 

No sistema juridico-penal portugu@s, a corrupc%o e enquadravel na categoria da 

"criminalidade altamente organizada", conforme art.l.0, al. m), do CPP; 

Na sistematiza~%o do CP o crime de corrup@o esta inserido no Titulo V - "Dos 

crimes contra o Estado", e no Capitulo IV - "Dos crimes cometidos no exercicio de 

fun~bes publicas"; 

Corrupc%o passiva para ato ilicito e para ato licito (art.: 373.G) crime relativo ao 

"mercadejar do cargo" praticado por funcionario na ace$%o do art.0 386.0 do CP; 

Corrupc;%o ativa para ato ilicito e para ato licito (art.0 374.0) dar ou prometer a 

funcionario (ou terceiro com conhecimento daquele) vantagem patrimonial ou n5o 

patrimonial para a pratica de um ato ilicito ou licito; 



Para alem do crime de corrupq20 previsto no CP, o nosso sistema juridic0 previ. 

ainda a corrup~20 noutros diplomas avulsos: Lei 50/2007, de 3 1  de agosto, (Regime 

da responsabilidade penal por comportamentos antidesportivos) e Lei n.0 28/2008, 

de 21.04, (Responsabilidade penal por crimes no comercio internacional e na 

atividade privada). 

As estatisticas criminais n%o traduzem a verdadeira dimensso da realidade criminal, 

nomeadamente, no que se refere ao crime de corrupqao; 

RazGes, em geral, para a n%o participaqzo as autoridades: process0 moroso, 

desconfian~a/desacreditaqFio no trabalho das policias/tribunais, exposic%o publica, 

vitimizaqso secundaria (vitimas de crimes sexuais e de violencia domestica); 

No caso do crime de corrupc%o, acresce, o secretismo de que se rodeia, a 

nebulosidade dos comportamentos ilicitos, o facto de ser considerado um "crime 

sem vitimas", a existgncia de um "pacto de silPncio" entre os corruptores ativo e 

passivo (ambos autores de um crime), a inexisthcia de testemunhas, a tolerdncia 

social a pequena corrupF%o e a falta de consci@ncia sobre os efeitos nefastos da 

corrup$%o na sociedade tornam ainda mais dificil a sua denuncia/participaq%o as 

autoridades; 

N%o obstante, o legislador criou medidas para incentivar a denuncia de crimes de 

corrupqao, ex vi, art. 374.9- B do Cod. Penal, art.6.0 e 13.0, da Lei n050/2007, de 

31.08. 

As normas legais previstas nos art?. 2540, 2570 ne 2 alineas a), b) e c), 2580, 2590 
todos do CPP; 

Mencionar os arts. 2020 ne 1, alinea a), bem como as alineas b), c), d) e) e f), e 
ainda o art? 2040 todos do CPP. 

GRUPO I l l  

As sociedades modernas como geradoras de vinculos frageis entre as pessoas, 
valorizando-se a imagem e o status; 

Quest50 

A dimensso do crime como atividade que visa o lucro ( 0 s  diversos traficos, drogas, 
armas, pessoas, informac20 classificada, etc.); 

A prisao como elemento penitenciario maximo mas fragilizado pela menor censura 
junto dos cidadaos com vinculos precarios a sociedade, e a crescente humanizaqao 

Pontua~3o Cenario de resposta 

Conceito de homo economicus como o individuo dos tempos atuais que se 
concentra fortemente nos bens materiais e no lucro, descurando valores eticos e 
morais inerentes a sociedade; 



MlNlSTERlO DA JUSTICA - - --- 
X ,,.-", 

POL~CIA JUDICIARIA A 1, 
I' 

das condi~des de detenc2o; 

A assunC20 do risco da pratica do crime para obten@o de elevado valor versus a 
pena de cadeia. Racionaliza~20 assumida de que determinado tempo preso pode 
valer a pena desde que n2o se perca o patrimonio obtido ilicitamente; 

A necessidade por parte dos sistemas sancionatorios do Estado de recolocar o 
criminoso na situa@o patrimonial detida antes da pratica dos ilicitos, passando 
para a esfera piblica as vantagens obtidas, que resultaram da less0 de direitos da 
mesma; 


