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INTRODUÇÃO
I.

CONTEXTO

Desde 2014 que a Comissão A do Parlamento Nacional vinha trabalhando, em conjunto
com a Comissão Anti Corrupção, para a elaboração de um esboço de projeto de lei
consagrado ao regime jurídico da declaração de riqueza e interesses. Circunstâncias da
vida político-parlamentar – como foram a formação de um novo Governo em 2015, as
eleições parlamentares e presidenciais em 2017, a dissolução do Parlamento e novas
eleições em 2018 -, não permitiram a prossecução desse objetivo naquela altura.
Entretanto, deu entrada na corrente legislatura um iniciativa legislativa para a aprovação
de Lei Anticorrupção. Trata-se do Projeto de Lei nº 1/V/1ª, Lei Anticorrupção.
Decorrem neste presente momento trabalhos de discussão e votação na especialidade do
mencionado projeto de lei. Este projeto de lei, que tratava apenas de medidas de
criminalização, detecção e repressão da corrupção, vai agora, por decisão da Comissão,
tomada no decorrer dos debates da especialidade, ser alargada às medidas de prevenção
(que constitui o objeto dos artigos 5.º a 14.º da Convenção das Nações Unidas Contra a
Corrupção) e vai também ser alargada para incorporar o regime jurídico da declaração de
riqueza e interesses.
Ou seja, o regime jurídico da declaração de riqueza e interesses, que havia sido pensado
como objeto de uma lei própria, irá agora fazer parte de uma lei abrangente, que
absorverá todo o regime jurídico das medidas de combate à corrupção, preventivas e de
criminalização.
Assim, é neste contexto que se realiza esta missão de estudo, que visava apreender aspetos
teóricos e práticos de um modelo nacional, para daí se extraírem lições a considerar na
construção do nosso próprio modelo.
A escolha de Macau foi ditada pela limitação dos recursos financeiros disponíveis para a
missão de estudos. A primeira escolha recaiu sobre a Argentina, que é reconhecido pelo
avançado uso das tecnologias de informação no sistema das declarações – quer no seu
preenchimento, entrega, verificação e disponibilização de informação ao público. A visita à
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Argentina permitiria incorporar o Brasil, país vizinho da Argentina, que possui um sistema
relativamente desenvolvido e com alguns aspetos de interesse.
A escolha de Macau, apresenta, por outro lado, a oportunidade de observar na prática um
modelo particular, na medida em que é no âmbito do regime jurídico da declaração de
riqueza e interesses que o enriquecimento ilícito é tratado. Assim, aproveitar-se-ia a
oportunidade para aprender a experiência de Macau, de mais de década e meia de vigência
deste regime jurídico, sobre o crime de enriquecimento ilícito, que constitui um dos crimes
previstos no Projeto de Lei nº 1/V/1ª, Lei Anti Corrupção.

II.

OBJETIVOS

A missão de estudo tinha por objetivo aprofundar os conhecimentos e extrair lições da
experiência de Macau, através da indagação acerca de:


O modelo de Macau de declaração de riqueza e interesses – teoria e prática. Lições
aprendidas.



O uso da tecnologia de informação na gestão das declarações de riqueza e interesses.



A política e estratégia de combate à corrupção em Macau.



O papel da declaração de riqueza e interesses no combate à corrupção.

Para a abordagem e discussão destes temas foram propostos encontros com o Tribunal de
Última Instância (TUI) e com o Comissariado Contra a Corrupção (CCAC).
Como objetivos secundários, ou de oportunidade, foram estabelecidos os de conhecer o
funcionamento das comissões parlamentares da Assembleia Legislativa de Macau, através
da apreciação das seguintes matérias:


O sistema de comissões parlamentares na Assembleia Legislativa de Macau



O papel das comissões na Assembleia Legislativa de Macau



O processo legislativo na Assembleia Legislativa de Macau



O processo de fiscalização do Governo



O papel da Comissão de Justiça e Redação
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III. COMPOSIÇÃO DA DELEGAÇÃO
A Delegação da Comissão A tinha a seguinte composição:

DEPUTADOS
Carmelita Caetano Moniz, CNRT, Presidente da Comissão e
Chefe da Delegação

Francisco de Vasconcelos, PLP, Vice-Presidente da Comissão

Óscar de Araújo, CNRT, Secretário da Comissão

Aniceto Longuinhos Guterres Lopes, FRETILIN, Líder da Bancada
Parlamentar

Joaquim dos Santos “Boraluli”, FRETILIN

José Pacheco Soares, FRETILIN

Dário Madeira, FRETILIN

ASSESSORES e TÉCNICOS
Anildo da Cruz, Assessor Jurídico

Casilda Ilda Afonso, Assessora Jurídica

Jorge Paiva, Técnico de Apoio à Comissão

Jaime da Costa Sarmento, Médico
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IV. TRABALHOS PREPARATÓRIOS
Como fora dito antes, já em 2014 haviam sido realizados trabalhos para a elaboração de
um possível projeto de lei sobre declaração de riqueza e interesses. No âmbito desses
trabalhos, a assessoria da Comissão A elaborou um relatório de pesquisa (research
briefing) nas duas línguas oficiais, intitulada “Declaração de Riqueza: Questões
Fundamentais para a Formulação de uma Política e Legislação para um Sistema de
Declaração de Riqueza e Interesses”, datado e Fevereiro de 2014. Este relatório de pesquisa
vai em anexo a este relatório, para referência dos demais deputados.
Às vésperas da partida para Macau foi produzido um sumário (brief) das matérias tratadas
no relatório de pesquisa acima referido. É um documento que sintetiza numa página as
onze questões fundamentais para a formulação de um política e legislação sobre
declaração de riqueza e interesses. Este documento tem o título de “Sistemas de
Declaração de Riqueza e Interesses: Questões Fundamentais para a Formulação de uma
Política e Legislação – Uma Síntese”. Este documento vai em anexo a este relatório, para
referência dos demais deputados.
Foi igualmente produzida uma lista de perguntas que tiveram como base na leitura da
legislação macaense sobre a matéria. São perguntas que poderiam ser colocadas pelos
senhores deputados, ao final das apresentações, caso estas não elucidassem as dúvidas.

V.

REUNIÕES DE TRABALHO E DISCUSSÕES

V.1. – Reuniões sobre o tema do estudo
Em função dos objetivos fixados para a visita de estudo, foram planeados encontros com as
duas instituições que intervêm no sistema da declaração de riqueza e interesses em
Macau, encarregues por lei de receber e guardar as declarações. O Tribunal de Última
Instância (TUI) e o Comissariado Contra a Corrupção (CCAC).

Tribunal de Última Instância:
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Com o Tribunal de Última Instância a reunião de trabalho visava uma apresentação e
discussão sobre os seguintes temas:



O modelo de Macau de declaração de riqueza e interesses – teoria e prática.
Lições aprendidas.
O uso da tecnologia de informação na gestão das declarações de riqueza e
interesses.

O Tribunal de Última Instância declinou o nosso pedido para uma reunião de trabalho,
invocando estarem em plenas férias judiciais.
Não obstante os esforços desta Comissão, alegando que a mesma prescindia de um
encontro com magistrados, estando interessada num encontro com assessores e
técnicos, a mesma não teve êxito, pelo que não teve lugar a pretendida reunião de
trabalho. Tudo quanto a Comissão logrou foi um despacho do Juiz Presidente do
Tribunal a ordenar à Secretária Judicial a remessa da cópia da lei sobre a declaração de
riqueza e interesses.

Comissariado Contra a Corrupção:
A reunião de trabalhos com o Comissariado Contra a Corrupção teve lugar no dia 9 de
setembro, pelas 16 horas. Para esta reunião havia sido solicitado a apresentação dos
seguintes dois temas:


A política e estratégia de combate à corrupção em Macau.



O papel da declaração de riqueza e interesses no combate à corrupção.

Infelizmente, estas apresentações não foram feitas. Em vez disso, foi feita uma
apresentação genérica, pelo Comissário, sobre o papel do Comissariado Contra a
Corrupção, na sequência da qual teve lugar uma sessão de perguntas e respostas.
As principais questões abordadas estavam relacionadas com as declarações, a verificação
das declarações, a divulgação das declarações, as sanções e o crime de enriquecimento
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ilícito. O tratamento destas matérias será objeto do capítulo deste Relatório dedicado à
apreciação do modelo Macaense e às lições aprendidas.
Estiveram presentes, da parte do Comissariado:


O Comissário contra a Corrupção, Senhor Dr. Cheong Weng Chon, André;



O Chefe do Gabinete do Comissário, Senhor Dr. Sam Vai Keong, João;



O Assessor do Gabinete do Comissário, Senhor Dr. Vasco M. S. e Brito Lopes;



A Técnica Superior do Gabinete, Senhora Dra. Lok Cheng Cheng, Cristina.

V.2. – Reuniões à margem do tema do estudo
Comissão de Justiça e Redação da Assembleia Legislativa de Macau:
A reunião de trabalhos pretendida com a Comissão de Justiça e Redação, homologa da
Comissão A, visava conhecer o sistema das comissões da Assembleia Legislativa de Macau
e a troca de experiência sobre o trabalho das comissões. Foram propostos por nossa parte
a abordagem dos seguintes temas:


O sistema de comissões parlamentares na Assembleia Legislativa de Macau



O papel das comissões na Assembleia Legislativa de Macau



O processo legislativo na Assembleia Legislativa de Macau



O processo de fiscalização do Governo



O papel da Comissão de Justiça e Redação

O nosso pedido de reunião foi declinado, tendo como causa invocada o recesso
parlamentar da Assembleia Legislativa.

Por iniciativa do Delegado de Timor-Leste junto do Secretariado Permanente do Fórum
para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa
(Macau), Senhor Dr. Danilo Afonso-Henriques tiveram lugar:
Uma visita ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação
Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa

_______________________________________________________
Missão de Estudo a Macau sobre o modelo macaense de Declaração de Riqueza e Interesses
7

_______Comissão de Assuntos Constitucionais e Justiça______

(Macau), a qual se realizou na segunda-feira, dia 2 de setembro, com início pelas
15h30.
Uma visita ao Centro de Formação Jurídica e Judiciária, que teve lugar na terçafeira, dia 03 de setembro, pelas 11h00.
Estiveram presentes, da parte do Centro de Formação:


O Diretor, Senhor Dr. Manuel Marcelino Escovar Trigo;



A Subdiretora, Senhora Dra. Cheng Wai Yan, Tina



Jurista, Senhor Dr. Artur Mota.

No encontro foi feita uma exaustiva apresentação da missão e das atividades de
formação levadas a cabo pelo Centro. A apresentação foi acompanhada com
perguntas e respostas, à medida que foram surgindo dúvidas e pedidos de
esclarecimento complementar.
Foi de particular interesse para nós, no concernente à formação dos magistrados
judiciais e do Ministério Público, o facto de que está a ser pensada uma reforma
com vista a alargar a duração da formação, com a adição de um terceiro ano,
dirigido à formação especializada e específica de cada magistratura. A formação
atual é de dois anos e é comum às duas magistraturas.

_______________________________________________________
Missão de Estudo a Macau sobre o modelo macaense de Declaração de Riqueza e Interesses
8

_______Comissão de Assuntos Constitucionais e Justiça______

O MODELO MACAENSE. LIÇÕES APRENDIDAS
Introdução
Na apreensão e caracterização do modelo de Macau, vamos considerar as várias questões
fundamentais que definem um sistema. Concluiremos com a determinação do tipo de
sistema aplicado em Macau.
Uma particularidade do sistema Macaense é a criminalização do enriquecimento ilícito no
âmbito do regime da declaração de riqueza e interesses.
A declaração de riqueza e interesses foi introduzida em 2003, pela Lei nº 11/2003
(Declaração de Rendimentos e Interesses Patrimoniais), a qual veio a ser alterada pela Lei
nº 1/2013. Uma das alterações introduzidas consistiu na adoção de uma nova designação
para a lei, a qual passou a ser “Regime Jurídico da Declaração de Bens Patrimoniais e
Interesses”.
Como se caracteriza o modelo Macaense?
Como se sabe1, consoante os fins pretendidos, os sistemas podem estar dirigidos
predominantemente para (a) controlo de conflitos de interesse, ou (b) verificação e
monitoramento da legitimidade de rendimentos e riqueza, ou (c) transparência da riqueza
dos titulares de cargos públicos. O modelo macaense, afigura-se-nos, estaria incluído na
classe dos sistemas dirigidos ao reforço da transparência. Não vemos no modelo uma
pretensão clara de prevenção de controlo de conflitos de interesse, nem de monitorização
da variação da riqueza e da legitimidade da sua aquisição. A breve exposição dos
elementos do sistema fundamentará esta nossa conclusão.
Quem está sujeito à declaração?
Todos os titulares de cargos políticos, eletivos ou não, das magistraturas, e todos os que
prestam serviços à Administração Pública, a qualquer título, estão sujeitos à obrigação de
declarar os bens, rendimentos e interesses, onde se incluem os nomeados
provisoriamente, os contratados, os cargos em comissão de serviço, chefes de gabinete e
assessores, o pessoal das forças de segurança.
1

Ver os Anexos I e II sobre os tipos de sistemas de declaração de riqueza e interesse.
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Este dever de declarar é extensivo apenas aos cônjuges ou os que com eles vivam
maritalmente (união de facto). Os filhos não estão abrangidos.
O total de declarantes é de cerca de 33 000. Em 2018 foram recebidas pela CCAC 12 000
declarações., nas quais se incluem tanto as novas declarações como as atualizações.
Lição: Apesar de ser extensivo, porque inclui todo o universo das pessoas que são
remuneradas pela Região Administrativa Especial de Macau, comporta, todavia esta
limitação, porque deixa de fora pessoas com as quais o agente público tem relações
de parentesco ou de afinidade próxima. No que parece ter sido uma tentativa de
colmatar esta aparente limitação, a declaração deve incluir o património ou
interesses possuídos por interposta pessoa.2 Todavia, a discussão que teve lugar
com o CCAC durante a reunião de trabalho sobre esta disposição legal, permite-nos
inferir que esta disposição é letra morta. Conclui-se que aquele tem bens em nome
de terceiro e não no seu nome próprio, não faz sentido que os venha declarar como
seus, porque se assim fosse não haveria razão para os ter em nome de outrem.
O que deve ser declarado?
O rol é suficientemente extensivo, pois comporta,
(a) no que diz respeito à riqueza, património, rendimentos, dívidas;
(b) no que diz respeito ao conflito de interesses, cargos e funções exercidos em regime de
acumulação, quando remunerados, e vantagens e benefícios económicos (patrocínio
financeiro, viagens e estadias no exterior e vantagens patrimoniais recebidos de entidades
públicas e privadas).
Lição: Constitui a nosso ver uma limitação o facto de só se declarar cargos e funções
remunerados, que pode enfraquecer o controlo e a prevenção de conflitos de
interesse. Pode fazer sentido no contexto de Macau, tendo em conta a sua pequenez
e a simplicidade da sua organização político-administrativa. Mas não seria uma
opção adequada a modelos de organização político-administrativa mais complexos.
Pois, pode haver conflito de interesse quando uma pessoa ocupa um cargo ou

2

Artigo 2.º, nº 7, alínea 2) da Lei nº 11/2003.
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desempenha uma função ainda que não remunerada. Imaginemos que um
funcionário de uma administração municipal é também membro da direção de uma
associação, uma ONG, cargo esse que desempenha sem remuneração. Essa
administração municipal tem um programa de subvenções a associações do seu
município, ao qual a sua associação se candidata, sendo que esse funcionário
participa num comité que decide a atribuição das subvenções. Haveria aqui um
conflito de interesses.

Como se faz a declaração?
As declarações são feitas por preenchimento manual em formulários em papel. Não há
nenhuma utilização de meios informáticos.

Periodicidade das declarações
As declarações são atualizadas a cada 5 anos, salvo quando haja a alteração da situação
jurídico-laboral, como promoção ou assunção de novo cargo. Por iniciativa do próprio
declarante a atualização pode ser feita a qualquer momento, com base na mudança da
situação patrimonial ou de interesses.

Verificação e análise das declarações
No sistema de Macau não há verificação e análise do conteúdo das declarações. A
verificação é limitada à regularidade formal da declaração, nomeadamente relativa à
apresentação e preenchimento adequado da Parte I do formulário de Declaração,
destinada à identificação do declarante e seu cônjuge ou unido de facto, bem como o índice
salarial e a remuneração mensal.
A Parte II (património, rendimentos, cargos e funções) e a Parte III (vantagens e benefícios
económicos), são confidenciais e apresentadas em envelope fechado.
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Já na China, ao contrário, segundo nos foi dito pala CCAC, pelo menos 10% das declarações
são verificadas a cada ano.
Lição: Ressalta logo evidente o fato de que estamos perante dois extremos: num a
ambição de alargar o dever de declarar a todos os funcionários e todos os titulares
de cargos eletivos e cargos em comissão de serviço. Esta ambição que implicaria um
enorme trabalho de verificação e análise, ainda que só de parte do universo das
declarações, é contrabalançada pela inexistência da verificação.
A explicação dada para optar pela não verificação é a de que assim consegue-se um
equilíbrio entre os dois extremos.
A questão que, ainda assim, se pode colocar é a de saber qual a valia de um tal
sistema de declaração, no combate à corrupção. Qual a força dissuasiva e preventiva,
se as declarações não são analisadas para se monitorar a variação de riqueza e
eventual enriquecimento ilícito nem potenciais situações de conflito de interesse.
Não obstante, a CCAC entende que o sistema de declaração de riqueza e interesse
tem um papel no combate à corrupção, que se explica em duas vertentes. O fator
psicológica, na medida em que, mesmo sabendo que a declaração não é aberta,
funciona como uma espada s obre o funcionário (uma alusão à espada de Démocles),
funcionando, assim, como fator inibidor de conduta corrupta. O efeito prático, pois
sempre que está em curso uma investigação de um suposto ato de corrupção,
recorre-se às declarações, para se formar uma ideia da riqueza e dos interesses do
investigado e de quando essa riqueza foi sendo adquirida.

Órgão de receção das declarações/Local da apresentação das declarações
Como se pode ver no Relatório da Pesquisa, Anexo II, há fundamentalmente três modelos
de organização: (a) o centralizado, no qual existe um só órgão ou unidade para receber e
verificar as declarações; (b) o centralizado com delegação, em que o órgão responsável
delega em unidades (por exemplo, nos departamentos de RH dos ministérios e instituições
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públicas); (c) o descentralizado, no qual a responsabilidade de receber e verificar as
declarações é atribuída a dois ou mais órgãos.
O modelo de Macau é um modelo descentralizado. Há dois órgãos encarregados de receber
e conservar as declarações. O Tribunal de Última Instância e o Comissariado Contra a
Corrupção.
O Tribunal de Última Instância recebe as declarações dos titulares de cargos públicos3 e dos
trabalhadores do Comissariado Contra a Corrupção.
O Comissariado Contra a Corrupção recebe as declarações dos trabalhadores da
Administração Pública4.
Lição: Não é evidente a vantagem da existência de dois órgãos com atribuições para
receber as declarações em contraposição com as vantagens de um modelo
centralizado.

Sanções

3

Nos termos do artigo 1.º, nº 2 da Lei nº 11/2003 “Consideram-se titulares de cargos públicos:
1) O Chefe do Executivo e os titulares dos principais cargos;
2) Os deputados à Assembleia Legislativa;
3) Os magistrados;
4) Os membros do Conselho Executivo;
5) O pessoal de direcção e chefia dos serviços da Administração Pública, incluindo os serviços e fundos
autónomos e demais institutos públicos, bem como o presidente e os membros de órgãos de direcção,
administração, gestão e fiscalização dos mesmos;
6) Os titulares de órgãos de administração e fiscalização de empresas públicas, de empresas de capitais
públicos ou com participação maioritária de capital público, bem como de empresas concessionárias de bens
do domínio público;
7) Os administradores por parte da Região Administrativa Especial de Macau e os delegados do Governo;
8) Os titulares de demais cargos equiparados a direcção e chefia, nomeadamente chefes de gabinete e
assessores.”
4

Nos termos do artigo 1.º, nº 3 da Lei nº 11/2003 “Consideram-se trabalhadores da Administração Pública,
nela se incluindo os serviços e fundos autónomos e os demais institutos públicos:
1) Os funcionários de nomeação definitiva ou em comissão de serviço;
2) Os agentes de nomeação provisória ou em regime de contrato além do quadro;
3) O pessoal contratado que preste trabalho subordinado;
4) O pessoal civil ou militarizado das Forças de Segurança de Macau;
5) O pessoal alfandegário.”
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O sistema de Macau comporta sanções criminais e administrativas. As sanções são
suficientemente dissuasivas, ao mesmo tempo em que respeitam o princípio da
proporcionalidade em razão da gravidade.
As sanções penais estão previstas para os casos de violação do procedimento de acesso às
declarações, divulgação ilícita.
A falta de entrega da declaração é sancionada com a suspensão de parte do salário e multa
até ao triplo da remuneração mensal e, ainda, quando ultrapassado o prazo adicional
fixado pela entidade recetora, é sancionada com crime de desobediência.
A inexatidão da declaração é sancionada com multa de 3 a 12 meses de salário, e quando
dolosamente praticada, é punida pelo crime de falsidade de depoimento, e ainda com a
pena acessória de proibição do exercício de cargo ou funções.
A riqueza injustificada é punida com sanção penal e comporta ainda a pena acessória de
proibição do exercício de cargo ou funções.

Divulgação pública
A divulgação pública da declaração de bens e interesses não estava contemplada na versão
original da Lei nº 11/2003 e só foi introduzida em 2013.
A divulgação pública abrange apenas os titulares de cargos públicos, que são todos aqueles
que apresentam a declaração no Tribunal de Última Instância, com algumas pequenas
exceções (os cargos de chefia, os assessores, os administradores por parte da Região
Administrativa Especial de Macau e os delegados do Governo)
O que se divulga é apenas um extrato da Parte II, que contém a declaração do património,
rendimentos e cargos. Esse extrato é preenchido na Parte IV do formulário de declaração.
Nessa parte da Declaração são ocultadas todas as informações relacionadas com a
privacidade e intimidade da vida pessoas e a segurança dos declarantes.
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O acesso pelo público ao teor da Parte IV é assegurado pela secretaria do Tribunal de
Última Instância, através do sítio da Internet (website). Mas o Chefe do Executivo pode
fixar outras formas de publicitação.
Lições: (1) Como vimos antes, o modelo de Macau relativamente à extensão da
obrigação de declarar é de uma abrangência total, porque inclui todos aqueles que
de uma forma ou outra exercem uma função pública e são remunerados com
dinheiros públicos. Porém, a divulgação da declaração é circunscrita a alguns cargos,
os mais altos e de maior responsabilidade, que são aqueles onde há maior interesse
público em relação à transparência e legalidade quanto à forma como adquirem a
sua riqueza, bem como quanto aos seus interesses privados que podem
potencialmente entrar em conflito com o interesse público que lhes cabe defender.
(2) Uma das razões da divulgação é também a proteção da reputação e integridade
das pessoas obrigadas a declarar os seus bens. Sendo pessoas que exercem altos
cargos públicos, a sua riqueza e o seu estilo de vida são sempre alvo de interesse
público. A declaração de interesses pode servir como uma defesa quando são
acusados injustamente de possuírem riqueza muito acima dos seus rendimentos
lícitos e são lançadas contra si suspeitas de corrupção. Nestes casos, a divulgação da
declaração de bens e interesses serve para desfazer a suspeitas e “limpar” o seu
nome. A legislação de Macau contém uma disposição legal destinadas a estes casos
(artigo 22.º)5

5

Artigo 22.º - Divulgação oficial. 1. Em circunstâncias e casos justificados, em que o interesse público
imponha o esclarecimento da situação patrimonial do declarante, nomeadamente por haver dúvidas
publicamente manifestadas sobre a veracidade da declaração prestada, o Presidente do Tribunal de Última
Instância ou o Comissário contra a Corrupção, consoante o caso, por sua iniciativa ou a requerimento das
entidades mencionadas nas alíneas 1) a 4) do artigo 14.º ou dos herdeiros do declarante, e através de
comunicado, podem divulgar, narrativamente ou por extracto, o conteúdo da declaração.
2. O comunicado referido no número anterior está sujeito ao regime das notas oficiosas.
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Em conclusão: De novo e sobre a caracterização do modelo Macaense
Dizíamos, no início do relatório, que o modelo Macaense caracterizar-se-ia como um
modelo que objetiva predominantemente à transparência e a confiança dos cidadão na
administração pública, que é um objetivo geral e comum a todos os sistemas. Dizíamos não
víamos no modelo uma pretensão clara de prevenção de controlo de conflitos de interesse,
nem de monitorização da variação da riqueza e da legitimidade da sua aquisição.
Primeiro porque as declarações são confidenciais e não estão sujeitos a verificação e
análise. Logo, não se conhecem que potenciais conflitos de interesses das pessoas que
apresentam as declarações, nem se faz o acompanhamento da variação da sua riqueza ao
longo do tempo em que exerce o cargo público.
Segundo, não obstante, o crime de enriquecimento ilícito, que no caso de Macau apresenta
a particularidade de extar inserida e vinculada ao sistema da declaração de riqueza e
interesses, este crime só é investigado, como “crime secundário”, na expressão do
Comissário contra a Corrupção, quando no âmbito da investigação de um crime de
corrupção, como por exemplo, a corrupção passiva, e, sendo aberta a declaração da pessoa
sob investigação, se verificar uma suspeita de riqueza muito acima dos seus rendimentos
lícitos conhecidos.
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ANEXOS

ANEXO I
SISTEMAS DE DECLARAÇÃO DE RIQUEZA E INTERESES: QUESTÕES FUNDAMENTAIS PARA A
FORMULAÇÃO DE UMA POLÍTICA E LEGISLAÇÃO
Uma síntese
1. OBJETIVOS (ou FINS)
 Prevenir, detetar e gerir conflitos de interesse.
 Monitorar a variação de riqueza dos agentes públicos e o enriquecimento ilícito
 Aumentar a transparência e a confiança dos cidadãos na administração Pública
2. CONDICIONANTES DA ESCOLHA E DA CONCEPTUALIZAÇÃO (DESENHO) DO SISTEMA
A decisão sobe o modelo/sistema a criar deve ser determinado pelo comportamentos que visa corrigir, bem como deve ter em conta
o ambiente institucional e político em que vai operar: por exemplo,
 (i) se a perceção de corrupção é alta um sistema para detetar o enriquecimento ilícito pode ser importante;
 (ii) se os códigos de ética e as condutas éticas ainda não estão bem assentes na cultura institucional, a prevenção e o controlo dos
conflitos de interesse são importantes.
3. TIPOS DE SISTEMAS DE DRI
Consoante os fins pretendidos, os sistemas podem estar mais dirigidos a/ao:
 Controlo de conflitos de interesses, que se atinge ao impedir certas pessoas a aceder a determinados cargos ou a tomar determinadas
decisões;
 Transparência e prestação de contas, que se atinge ao tornar obrigatória a declaração de rendimentos, bens interesses e ainda pela
possibilidade de as tornar públicas;
 Verificação da legitimidade de rendimentos e riqueza, fim este que se atinge pela confiscação do património obtido ilicitamente ou
não justificado.
Há muitos sistemas que têm um duplo objetivo: conflito de interesses e enriquecimento ilícito.
4. DECLARAÇÃO
4.a – Quem deve declarar?
 Membros do legislativo, do executivo e do judiciário, ao nível central, regional ou local, incluindo o poder local/autarquias; dirigentes da
Administração Pública, funcionários públicos de setores mais vulneráveis à corrupção (p. ex. alfandegas, impostos).
 Familiares dos agentes públicos (esposos, dependentes, filhos menores), com a possibilidade do órgão fiscalizador pedir informações a
um grupo mais vasto de pessoas ligados a eles (outros membros da família, parceiros de negócios e contratos, etc.), durante a verificação.
 Implementar o sistema de declaração gradualmente. Pode se começar com um número reduzido de pessoas, talvez membros do
Governo, cargos de direção da AP, membros do Judiciário. À medida que a capacidade for aumentando, expandir a declaração para
incluir posições com alto risco de conflito de interesse ou corrupção – ainda que essas posições estejam em níveis baixos na hierarquia.
4.b – O que deve ser declarado?
 Todos os bens dentro e fora do país. Rendimentos de todas as origens, incluindo salários, honorários, royalties, presentes. Dívidas e
empréstimos. Bens móveis e imóveis, incluindo terras e edifícios, veículos, objetos preciosos (p. ex. joias), instrumentos financeiros (p.
ex. títulos de dívida pública ou privada), ações, investimentos em negócios, poupanças e despesas significativas (p. ex. educação privada,
férias de luxo). Os agentes públicos devem ser proibidos de declarar grandes montantes de dinheiro vivo na sua posse, cujo montante e
fonte não possa ser verificado; para este fim, considerar a imposição de um limite de dinheiro cash para agentes públicos, o uso
obrigatório de contas bancárias, ou similares.
 Potenciais fontes de conflito de interesse, tal como outros empregos, posições em organizações não estatais ou interesses em empresas
privadas.
4.c – Como declarar?
 Os custos administrativos de receber e introduzir os dados das declarações em papel podem ser muito altos. Por isso, considerar o uso
da informática/tecnologia de informação, de modo a que os dados são introduzidos eletronicamente online num sistema seguro e
possível de ser lido por máquinas (computadores). Considerar aplicações de telemóvel (mobile phone app)
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 Criar um sistema para respondes a perguntas e para orientar as pessoas sujeitas a declarações, tais como material impresso (folhetos,
brochuras, posters); online (website info, manual do utilizador, instruções em vídeo, lista de respostas a perguntas mais frequentes) e
campanhas nos mídia.
4.d – Periodicidade da declaração
 As declarações devem ser feitas ao tomar posse e ao deixar o cargo, e regularmente (p. ex. anualmente) e/ou quando há um significativa
mudança nos rendimentos, património ou interesses.
5. ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES
 A Verificação consiste em: 1. Conferir a submissão; 2. Conferir a formalidade; 3. Conferir a plausibilidade: por exemplo, uma declaração
de rendimentos baixos pode ser inconsistente com a posse de casa ou carros de luxo; 4. Auditoria: cross-check com outras informações,
tais como registo de propriedades, base de dados dos impostos, registo de empresas, entidades privadas, tais como bancos. O ideal será
estabelecer um acesso eletrónico às bases de dados públicas/do Estado. Levar a cabo análises de lifestyle, através, por exemplo, da
observação das redes sociais (p. ex. Facebook) ou outras fontes de intellgence de acesso livre/open source intelligence. Conferir se, p. ex.
posições em entidades com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, ou ser dono de ações pode levar a conflito de interesses.
 Auditoria exige recursos. Por isso, considerar a realização de verificações de declarações escolhidas aleatoriamente (randomly), por serem
chamado a atenção por causa de uma queixa ou pela mídia e/ou baseado no critério do risco.
6. ÓRGÃO OU UNIDADE DE FISCALIZAÇÃO (OU DE ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES)
 Deve existir um órgão ou uma unidade central para liderar e gerir o sistema nacional. Este órgão de fiscalização pode delegar certas
funções a outros departamentos da Administração Pública, tais como departamentos encarregues da integridade (inspeções) ou dos
recursos humanos nos ministérios e outros departamentos públicos.
 As responsabilidades funcionais do órgão de fiscalização incluem: (i) manter a lista nacional das pessoas ou posições obrigadas a fazer
declarações; (ii) garantir o cumprimento da obrigação de fazer declarações; (iii) receber e verificar as declarações; (iv) garantir o acesso às
informações necessárias à verificação, tais como títulos de terras e propriedades imobiliárias, registo de veículos; impostos, informações
bancárias ou outra informação de intelligencia financeira; (v) tomar iniciativas complementares em face de suspeita de corrupção ou outra
ilegalidade; (vi) publicação de certas declarações.
 O órgão de fiscalização deve preparar e publicitar adequadamente um relatório anual
7. SANÇÕES
 Considerar uma lista abrangente de ofensas (atrasada, incompleta ou não entrega, falsa informação sobre riqueza e interesses, e riqueza
inexplicável) e uma lista abrangente de consequências/sanções disciplinares, administrativas e criminais (coimas, multa, prisão,
confiscação, imposição de imposto, perda de cargo)
 As sanções devem ser proporcionais e dissuasivas (p. ex. coimas devem ser por referência à média dos salários ou outro critério
aceitável).
 A unidade de informação financeira nacional (UIF) necessita de ter acesso total a todas as declarações. Isto ajudará a UIF a avaliar os
relatórios dos bancos e das instituições financeiras sobre potencial corrupção e lavagem de dinheiro.
 O órgão de fiscalização central necessitará de políticas e procedimentos para encaminhar certos casos para os órgãos disciplinares,
agências de anti-corrupção, autoridades tributárias, a UIF e órgãos de investigação criminal.
8. DIVULGAÇÃO PÚBLICA
 Divulgação pública das declarações deve excluir apenas as informações relevantes para a segurança pessoal ou da família, tal como o
endereço da casa, matrícula de viaturas e número da conta bancária.
 Deve ser publicada informação sobre a efetividade do sistema de declarações, incluindo a taxa de cumprimento do dever de declarar,
resultado das verificações, e atividades para fazer cumprir a lei.
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ANEXO II
Relatório de Pesquisa “Sistema de Declaração de Riqueza e Interesses: Questões
Fundamentais para a Formulação de uma Política e Legislação de Declaração de Riqueza e
Interesses.
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1. Porque criar um sistema de declaração de riqueza e interesses (DRI)?
2. Fatores a considerar quando se concebe um sistema de DRI?
3. Que tipos de sistemas de declaração de riqueza e interesses (DRI) há?
4. Uma só lei para todos os agentes do Estado, ou diferentes leis para as várias
categorias de agentes do Estado?
5. Que instituições seriam responsáveis pela gestão (registo, arquivo, etc.)?
6. Quem deve declarar?
7. Que informações devem ser declaradas?
8. Como devem as declarações ser recolhidas? E atualizadas?
9. Como deve a declaração ser verificada?
10. Que sanções contra o incumprimento?
11. Que informações devem ser disponibilizadas ao público e instituições
públicas?
12. ANEXO I – Principais características de alguns sistemas nacionais de DRI

Este brief foi preparado com base nos documentos abaixo indicados, a cujos autores cabe boa parte do
crédito pelo conteúdo mesmo, exceto o ANEXO II:
6

OCDE (2011), Asset Declarations for Public Officers: A tool to prevent corruption, OCDE
Publishing. Series: Fighting Corruption in Eastern Europe and Central Asia.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264095281-en
Public Office, Private Interests: Accountability through Income and Asset Disclosure, STAR-Stolen Asset
Recovery Initiative, WB and UNODC (2012).
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1. Porque criar um
sistema de
declaração de
riqueza e interesses
(DRI)?
_____________________

Cada país – Estado e sociedade Civil - deve identificar os problemas
específicos que pretendem resolver através do sistema de
declaração de riqueza e interesses (DRI). Devem definir, através de
um debate abrangente e inclusivo das políticas respetivas, com vista
a determinar os fins que propósitos que pretendem atingir.
Os fins da declaração de rendimentos incluiriam o seguinte:

PERGUNTA: Se acha que
Timor-Leste deve criar
um sistema de DRI, quais
deveriam ser os objetivos
desse sistema?

 Aumentar a transparência e a confiança dos cidadãos na
administração pública, na medida em que ao revelarem
informação sobre a riqueza dos políticos e dos funcionários
públicos mostram que não têm nada a esconder;
 Ajudar os dirigentes das instituições públicas a prevenir
conflitos de interesses dos seus funcionários e resolver tais
situações quando surjam, com vista a promover a integridade no
seio das suas instituições;
 Monitorar a variação da riqueza dos políticos e funcionários
públicos, com vista a dissuadi-los de condutas inapropriadas e
protegê-los de falsas acusações, assim como, por outro lado, ajudar
a clarificar a abrangência do enriquecimento ilícito ou outras
atividades ilegais por via do fornecimento de provas adicionais.
As expectativas sobre a existência de um sistema de DRI devem ser
controladas. A declaração de rendimentos é um entre vários
instrumentos que podem ajudar a prevenir a corrupção, mas sozinha
não pode produzir resultados, especialmente onde a democracia
ainda não é madura, a corrupção é alastrada, o sistema de impostos
é disfuncional e o cumprimento das leis é fraco. Porém, um sistema
de declaração de riqueza bem concebido e operacional pode ser um
elemento muito importante no conjunto do sistema de
anticorrupção e integridade de um país.

Instrumentos legais internacionais que têm disposições sobre
declaração de riqueza e interesses:




Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção (Ing.:
UNCAC) – Artigo 8 (5) e Artigo 52 (5).
Convenção Interamericana Contra a Corrupção (Ing.: IACAC)
– Artigo III.
Convenção da União Africana Contra a Corrupção (Ing.:
AUCAC) – Artigo 7.
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2. Fatores a
considerar
quanto à
escolha de um
sistema de
DRI

Sobre a questão a pergunta que se deve fazer é a seguinte: A que necessidades
ou comportamentos se pretende dar resposta? As decisões sobre o sistema de
DRI a criar devem ser determinadas pelos comportamentos a que o sistema se
dirige, assim como pelas considerações sobre o ambiente (institucional e político)
no qual o sistema opera.

_________________

PERGUNTA: Na sua
opinião quais são os
principais problemas
(reais ou de
perceção) que
pretende que o
sistema de DRI ajude
a resolver?

Por exemplo, nos países onde a perceção de corrupção é alta, um sistema para
detetar o enriquecimento ilícito pode ser importante.
Ao passo que será de grande importância, no quadro de um sistema de DRI,
ajudar os agentes públicos a detetar e a evitar potenciais conflitos de interesses,
no caso de países onde os mecanismos de controlo/fiscalização não estão
institucionalizados na administração pública – por exemplo quando não há ainda
um código de ética que os agentes públicos compreendam e atuem de acordo
com o mesmo, ou não existe um ambiente no qual os dirigentes ou oficiais
responsáveis pelas condutas éticas possam exercer o controlo e prestar
orientação credíveis sobre potencial conflitos de interesse. Na ausência de tais
mecanismos, torna-se de todo importante que um sistema de DRI estabeleça e
faça cumprir orientações que, por exemplo, previnam agentes públicos de
participarem em decisões ou tarefas oficiais em matérias relacionadas com os
seus interesses pessoais, estabeleçam incompatibilidades entre funções ou
atividades, coloquem restrições à entrada de agentes públicos no sector privado
após deixarem o Estado, ou regulem o recebimento de prendas e
hospitalidades/gratuidades pelos membros do executivo (governo).
Nos países onde a perceção de corrupção é alta, pode haver necessidade reforçar
a transparência e credibilidade das instituições dos ocupantes de cargos políticos
e de decisão. Neste sentido um sistema de DRI que preveja o acesso público de
informações das declarações pode também ser muito importante. O tipo de
informações e o grau de acesso é uma questão a ponderar no momento da
conceção do sistema.
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3. Que tipos de
sistemas de
declaração de
riqueza e
interesses
(DRI) há?

______________

PERGUNTA: Se
Timor-Leste incluir
no seu sistema a
verificação
da
variação da riqueza,
acha que deveria ser
o declarante a provar
a origem de uma
riqueza
desproporcional aos
seus rendimentos?

Vimos no número 1 que a DRI pode ter vários fins. Assim, os sistemas são classificados
de acordo com os fins pretendidos, isto é segundo aquilo que querem atingir, isto é a
sua intenção. Os sistemas podem ter como fim/objetivo:

 Controlo de conflito de interesses – A Convenção das Nações Unidas contra
a Corrupção menciona explicitamente a possibilidade de se usar o conflito de
interesses como referência para se determinar que informações devem ser
declaradas (Artigo 7, nº 4). Isto reflete o facto de o controlo do conflito de
interesses ser um dos objetivos mais comuns para o uso da declaração de riqueza
e interesses. O que é conflito de interesse? De acordo com o Guia da OCDE,
um conflito de interesse “envolve um conflito entre o dever público e os
interesses privados de um funcionário/agente público, no qual o agente público
tem interesses de ordem pessoal que podem influenciar negativamente o
desempenho dos seus deveres e responsabilidades oficiais” – Este fim atinge-se
impedindo certas pessoas de ACEDER A CARGOS E A TOMAR CERTAS
DECISÕES;
 Transparência e prestação de contas - Além da prevenção de conflitos de
interesse, constituem também um propósito dos sistemas de declaração de
riqueza, garantir a transparência, prestação de contas, confiança e integridade
públicas. Isto consegue-se através da simples obrigação de declarar a riqueza e
interesses e mais ainda pela faculdade de tornar públicas as declarações (Há
critérios seletivos quanto ao tipo de informação a divulgar e quanto às
pessoas/instituições que podem ter acesso a determinadas informações). Não há
contradição entre estes dois objetivos. Podem ser usados simultaneamente. A
maioria dos países combina os dois sistemas (sistemas duplos). Porém, a ênfase
dada a cada um dos sistemas pode variar. O Reino Unido enfatiza mais o
conflito de interesses, enquanto os Estados Unidos põem ênfase na prestação de
contas e transparência.
 Verificação da legitimidade de rendimentos e riqueza / enriquecimento
ilícito é um outro propósito, que é normalmente expressamente declarado, mas
às vezes implícito. Alguns países aceitam a ideia de que a declaração de riqueza
pelos agentes públicos deve servir como um instrumento para monitorar a sua
riqueza, detetar aumentos desproporcionais de riqueza e investigar a sua origem
para verificar se a mesma não é criminosa. Este fim atinge-se com a
RECUPERAÇÃO DO PATRIMÓNIO OBTIDO ILICITAMENTE OU
INJUSTIFICADAMENTE.
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Hong Kong foi o primeiro a usar a declaração de riqueza para monitorar a riqueza dos
agentes públicos e detetar o enriquecimento ilícito. Embora não seja muito comum fazê-lo,
há países que declaram como objetivo da lei a monitorização da riqueza. Albânia é um
exemplo: o artigo 1 da lei da Albânia, Lei sobre a Declaração e Auditoria à Riqueza,
Obrigações Financeiras de Pessoas Eleitas e Certos Agentes Públicos, é estabelece que um
dos propósitos da lei é “fixar regras para a declaração e auditoria de riqueza, a legitimidade
da sua origem, obrigações financeiras dos eleitos, empregados públicos, suas famílias e
pessoas com elas relacionadas.”
O artigo 20 da UNCAC recomenda a adoção pelas legislações nacionais do crime de
enriquecimento ilícito. Muitos países, de facto o fazem. A formulação comum é declarar a
riqueza obtida por via de um acto de corrupção – que é crime – como enriquecimento
ilícito.
Questão distinta é a figura de enriquecimento ilícito, também designada como riqueza não
justificada ou riqueza anormal, cuja justificação da origem cabe ao declarante ou suspeito.
Estes são alguns países que identificámos como possuidores deste regime: Macau,
Tailândia, Argélia, Gabão, Comores, Madagáscar, Trinidad e Tobago, Jamaica, Serra Leoa,
Hong Kong.

A diferença entre o sistema baseado no conflito de interesses (CI) e o
sistema enriquecimento ilícito (EI) está em que no sistema CI a entidade
responsável tem um papel de aconselhamento e com um fim preventivo, enquanto
no sistema EI a entidade responsável tem um papel de facilitar a deteção do
enriquecimento ilícito. Muitos países combinam elementos dos dois sistemas. A
combinação permite cobrir um leque mais vasto de objetivos de anticorrupção, mas
requer um quadro regulamentar mais compreensivo e coloca maiores desafios em
termos de recursos e capacidades técnicas (aptidão técnica) abrangendo quer o papel
de aconselhamento quer as funções de verificação. É aconselhável fazer-se uma
clara delimitação das funções de aconselhamento do CI e das funções de deteção e
acusação do EI.
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_______Comissão de Assuntos Constitucionais e Justiça______

ILUSTRAÇÃO 1.2 Objetivos de um Sistema de DRI: Prevenir e Detetar o Enriquecimento
Ilícito e o Conflito de Interesses
Enriquecimento Ilícito

Os sistemas de EI recolhem
informação sobre o
património ara monitorar as
alterações de riqueza.

DRI serve para alertar sobre
comportamentos fora do
normal e auxiliar na
prevenção, deteção,
investigação e acusação de
atos de corrupção
subjacentes.

Conflito de
Interesses
Os sistemas de CI recolhem
informação sobre as fontes de
rendimento, participação em
conselhos de administração,
titularidade de ações e outros
interesses financeiros.
Os sistemas CI trabalham com
oficiais para identificar situações
que representem riscos de
conflitos de interesses reais ou
potenciais.
DRI serve para auxiliar o
declarante a prevenir potenciais
conflitos de interesse.

Duplo Objetivo

A maior parte dos sistemas
combinam os elementos de
prevenção e deteção de
ambos os sistemas (EI e CI)

Na implementação do sistema
de duplo objetivo, deve haver o
cuidado especial de não se
comprometer a função de
assessoria/aconselhamento da
prevenção de CI

Source: Authors’ compilation.

Nota: DRI = Declaração de Riqueza e Interesses. EI = Enriquecimento Ilícito. CI = Conflito de Interesses.
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_______Comissão de Assuntos Constitucionais e Justiça______

ILUSTRAÇÃO 1.2 Sistema DRI nia Objetivu: Prevene no Detekta Enrikesimentu Ilísitu i
konflitu Interese
Enriquecimento Ilícito

Sistema EI nian hala’o rekolla
informasaun konaba rikusoin
hodi monitora mudansa ba
rikusoin.

DRI serve atu alerta konaba
komportamentu ses husi
normál hodi ajuda prevene,
detekta, investiga no halo
akuzasaun ba aktu
korrupsaun ne’ebe relasiona
ho komportamentu ne’e.

Conflito de
Interesses
Sistema CI nian rekolla
informasaun konaba fontes
rendimentu, participasaun iha
consellu de administrasaun, sai
asionista, i interese financeiru
seluk.

Duplo Objetivo

Maioria sistema sira kombina
hamutuk elementus de
prevensaun no deteksaun
ne’ebe mai husi sistema rua
(EI i CI)

Sistema CI nian uza funsionáriu
hodi identifika situasaun ne’ebe
bele sai risku ba konflitu interesse
real ka potensiál.

DRI serve atu ajuda deklarante
sira hodi prevene potensiál
konflitu de interese.

Bainhira atu implementa sistema
de duplo objetivo, tenke sér iha
kuidado tebes hodi la bele afekta
kna’ar de
asesoria/akonsellamentu atu
prevene Conflitu de Interese

Source: Authors’ compilation.

Nota: DRI = Declaração de Riqueza e Interesses. EI = Enriquecimento Ilícito. CI = Conflito de Interesses.
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_______Comissão de Assuntos Constitucionais e Justiça______

4. Uma só lei para
todos os agentes
do Estado, ou
diferentes leis
para as várias
categorias de
agentes do
Estado?

Pode ser objeto de discussão o saber se deve haver uma só modelo/sistema de
DRI para todos os ramos do poder, legislativo, executivo e judiciário, e para
todos os níveis de agentes públicos, isto é de ministros ao funcionário público
comum. Reconhecendo que as várias categorias de agentes públicos diferem
umas das outras, com diferentes níveis de responsabilidade e poder ou
potencial para se verem numa situação de conflito de interesse ou corrupção,
os países devem considerar a possibilidade de legislação especialmente dirigida
às diferentes categorias e ramos de agentes do Estado. De facto, as diferentes
categorias de agentes do Estado colocam diferentes questões quanto ao tipo de
declaração, a sua disponibilização ao público, a entidade responsável pela
verificação e controlo de conflitos de interesse, a aplicação de sanções, etc. –
Sobre todas estas matérias poderá haver necessidade de tratamento diferente
entre:

________________
PERGUNTA: Uma
só lei ou leis separadas
para cada categoria?






Os eleitos, como por exemplo os Deputados
Os ministros e outros politicamente nomeados para cargos executivos
Os membros do judiciário e do ministério público
Funcionários públicos

Se a opção for por uma só lei para todos, terá de haver a cautela de se
estruturar a lei de modo contemplar as diferenças que se impuserem de
maneira clara e inequívoca.

ILUSTRAÇÃO 2.2 Tipus de lei tuir kategoria de deklarante ne’ebe lei sira-ne’e aplika ba.
Tipos de leis de acordo com as categorias de declarantes às quais se aplicam
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00

28
25
20
15

15

12

Chefes de Estado ( N = 60)

Ministros ( N =70)

Membros do parlamento ( N = 69)
Esposos e filhos ( N = 59)

Funcionários públicos (N = 63)

Source: World Bank PAM dataset of 87 countries, 2010; https://www.agidata.org/pam.
NOTA: PAM = Public Accountability Mechanisms (World Bank’s Initiative) / Mekanismu Akontabilidadi Setór Públiku (Inisiativa Banku Mundiál nian)
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_______Comissão de Assuntos Constitucionais e Justiça______

5. Que instituições
devem ser
responsáveis
pelas
declarações
(recebimento,
registo, arquivo,
etc.)?

_________________
PERGUNTA: Prefere
um sistema centralizado
ou descentralizado?
_________________
Caso seja centralizado,
qual seria a instituição?
_________________
Caso seja descentralizado
quais
seriam
as
instituições e os respetivos
declarantes?
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

Uma só instituição para todos os tipos de declarantes, ou várias instituições
para os vários tipos de declarantes?
Em países onde o princípio da prestação de contas ao público e outras
políticas corelacionadas estão já bem consolidadas através de todo o setor
público, e onde os dirigentes das instituições públicas já atingiram um
aceitável grau de profissionalismo, cada instituição poderia recolher e rever as
suas declarações – particularmente devido ao conhecimento que têm da sua
área de atuação e dos seus subordinados e à legitimidade para a aplicação de
sanções.
Quando são as próprias instituições – do legislativo, executivo e judiciário - a
fazer o autocontrolo das declarações e dos conflitos de interesse, a
capacidade de o fazer de modo isento e transparente é sempre questionada.
Para países onde o sistema de DRI é novo, haverá vantagens em conferir a
responsabilidade a um órgão especializada e optar por uma gestão
centralizada das declarações. Convém que este órgão não esteja sob a tutela
do executivo/governo, porque isto poderia afetar a sua autoridade e
legitimidade para fazer cumprir a lei em relação a outros poderes, como por
exemplo os deputados. Por outro lado este órgão deve ter as garantias
suficientes de proteção contra a interferência política e outras interferências
indevidas. Devem, por isso, em relação a este especto, ser tratados de acordo
com os mesmos padrões aplicáveis a órgãos de combate à corrupção ou com
funções de controlo da administração pública, como por exemplo, no nosso
caso, a PDHJ.
A administração tributária deve ser envolvida quando o sistema de DRI tenha
entre os seus objetivos a monitorização da riqueza, a par de órgãos de
controlo financeiro e de registos públicos (registo de terras e propriedades,
registo de empresas).
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_______Comissão de Assuntos Constitucionais e Justiça______

ILUSTRAÇÃO 2.3 Tipus de Agénsia ne’ebe iha Responsabilidade atu Simu no Maneja Deklarasaun
Tipos de Agências com Responsabilidades para Receber e Geris as Declarações

Percentagem dntre países com
legislação sobre DRI (N = 321)

Persentajén husi nasaun ne’ebe iha
lei konaba DRI (N = 321)

28

20
16
13
10

11

9
2

2

1

Source: World Bank PAM dataset of 87 countries, 2010; https://www.agidata.org/pam.
Note: There are 435 possible disclosure regimes, if all countries (N = 87) covered all categories of filer (N = 5): heads of state, ministers, members of
parliament, civil servants, and spouses and children. In the PAM sample, there are only 321 disclosure regimes covered by IAD legal frameworks.
NOTA: DRI = Declaração de Riqueza e Interesses / Deklarasaun Rikusoin no Interese
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_______Comissão de Assuntos Constitucionais e Justiça______

6.

Quem deve
declarar?

________________
PERGUNTA:
Que
cargos deviam declarar?
Faça uma lista.
Que familiares deviam
também declarar?

Os países devem pesar cuidadosamente os custos e benefícios relacionados com a sua
escolha, que seria entre uma lista muito abrangente de cargos (que pode ser
burocraticamente pesada e cara) e uma lista mais restrita.
Não há provas convincentes de que uma cobertura mais abrangente possível leva
necessariamente a uma mais efetiva prevenção da corrupção.
Uma abrangência excessivamente ambiciosa pode comprometer a capacidade do órgão
responsável de atingir padrões de desempenho satisfatórios e afetar a credibilidade do
sistema de DRI. Essa situação pode levar, por exemplo, a que o órgão responsável tenha
de dedicar um grande volume dos seus recursos para verificar o cumprimento da
obrigação por parte dos declarantes, em detrimento de tarefas relacionadas com outras
funções. Limitar a obrigação de declarar a posições que apresentem maior risco de
conflitos de interesse e de enriquecimento ilícito, parece ser uma opção mais estratégica
e mais efetiva em termos de custo-benefício.
Se os recursos e a capacidade forem limitados, os países devem considerar a
possibilidade de alargar a lista de cargos progressivamente ao longo do tempo (focar a
atenção nos lugares mais seniores em primeiro lugar e depois ir ampliando a cobertura à
medida que a capacidade aumenta).
A obrigação de declarar não tem de estar necessariamente ligada ao nível de um agente
do Estado, mas sim aos poderes de decisão e de gestão dos agentes e os riscos de
conflito de interesses e abuso da posição associados a esses poderes de decisão e de
gestão.
Reconhecendo que os agentes do Estado corruptos normalmente escondem o seu
património sob o nome de familiares, esposos e outras pessoas, as opções devem incluir
a possibilidade de monitorar o património não só desses agentes, mas também dos
familiares mais próximos e dos que coabitam com ele.
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_______Comissão de Assuntos Constitucionais e Justiça______

ILUSTRAÇÃO 2.8 Kobertura husi Lejislasaun DRI, tuir Nasaun nia Nível de Rendimentu
Cobertura pelas Legislações de DRI, de acordo com o Nível de Rendimento dos Países

95
90
80
63

90

87

77 73

73

100

77

73
64

60

85

60

55

Chefes de Estado

Ministros

Membros do
Parlamento

Rendimento baixo
Rendimento médio-alto

Funcionários
Públicos

59

63

67

Esposas e
Filhos

Rendimento médio-baixo
income
Rendimento alto

Maske categoria de ofisiais ne’ebe obrigadu atu halo deklarasaun bele iha diferénsa bo’ot entre nasaun sira, maibe tenke inklui nafatin xefes
de estadu, membrus governu, membrus parlamentu, staff senior ajénsia estadu nian, xefes no staff senior empreza públiku sira, funsionáriu
públiku senior, juíz, prokuradór, membru senior husi military no polísia. Nasaun balu kobre mos kandidatu ba pozisaun ne’ebe hili liu husi
eleisaun.
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_______Comissão de Assuntos Constitucionais e Justiça______

7. Que informações
devem ser declaradas?
___________________
PERGUNTA:















Terrenos
Prédios
Veículos
Rendimentos
Participação em sociedades
Ações
Depósitos bancários
Investimentos financeiros
Investimento em metais e
pedras preciosas
Dívidas e obrigações
financeiras
Dívidas e obrigações
financeiras saldadas
Prendas
Gratuidades/Hospitalidades
(viagens, férias, estadia em
hotéis, etc.)

Se o sistema de DRI tiver por objetivo o controlo da variação da riqueza
(património e rendimentos), com o fim de detetar enriquecimento
ilícito ou injustificado, a declaração deverá refletir acuradamente os
rendimentos e património e refletir a sua flutuação/variação.
Se o sistema de DRI tiver por objetivo de controlo do conflito de
interesses a questão coloca-se ao nível de saber se a declaração deve
apenas conter informação sobre os interesses que têm o potencial de
influenciar o desempenho do declarante ou se se deve ser uma
declaração que abranja todos os rendimentos, património, negócios e
outras atividades.
Se o sistema tiver duplo objetivo (os dois objetivos acima
mencionados), certamente que a declaração de verá conter os dois
tipos de informação
A questão da quantidade de informação e a frequência com que é
prestada, tem de levar e conta o volume de trabalho e a capacidade
que é preciso ter para dar resposta. Idealmente deve atingir-se um nível
de equilíbrio ou compromisso em relação aos detalhes exigidos: por um
lado deve haver um mínimo detalhes necessários que permitam o
sistema atingir os seus objetivos, mas por outro lado não se deve
abusar nos detalhes porque podem acarretar um peso enorme tanto
para o declarante como para a entidade responsável pelo recebimento
e verificação.

PERGUNTA: Deviam ser
declarados todos os
rendimentos e valores ou só
acima de certo montante?

 Património acima de
______________
 Rendimentos acima de
______________
 Prendas acima de
______________
 Gratuidades/Hospitalidades
acima de
______________
 Outros:
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_______Comissão de Assuntos Constitucionais e Justiça______

8. Como devem as
declarações ser
feitas?
Devem
ser
atualizadas?
__________________
PERGUNTA: Você
estaria mais inclinado
para o modelo do
Ruanda, da Mongólia
ou da Argentina?

Normalmente são feitas em formulário próprio. São preenchidas em papel e
assinadas.
Com o uso cada vez mais frequente da internet, torna-se hoje possível a
submissão e o processamento de declarações eletrónicas. Uma das vantagens
dos formulários eletrónicos é a possibilidade de uso de sistemas automatizados
para o processamento das informações.
Quanto ao local de entrega (submissão) das declarações, pode haver pelo
menos três opções:
(1) Submissão centralizada: diretamente na entidade responsável (Ruanda,
Figura 2.5);
(2) Submissão delegada usando declarações em papel e resumos digitais: em
papel no departamento de RH que depois remete resumos digitais à entidade
responsável (Mongólia, Figura 2.6);
(3) Submissão delegada usando declaração em papel e online: as declarações
em papel ficam nos departamentos de RH e as versões digitais vão para a
entidade responsável (Argentina, Figura 2.7).
Para se atingir os fins do sistema de DRI, as declarações devem ser atualizadas
periodicamente ao longo do tempo em que o declarante exerce as funções.
Tem que ser assim, para se poder ir acompanhando as mudanças que se podem
operam nos interesses a riqueza dos declarantes e detetar atempadamente
potenciais conflitos de interesse ou variações suspeitas de riqueza.
A periodicidade das atualizações pode variar em função de vários fatores. Um
dos fatores a considerar é se o sistema inclui a verificação das declarações.
Quando há verificação ou, mais ainda, quando essa verificação é extensiva a
todos os declarantes, cada vez que se atualiza uma declaração, tem de se fazer
uma nova verificação. Assim, é preciso ter em conta a capacidade da entidade
responsável pelas declarações.
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_______Comissão de Assuntos Constitucionais e Justiça______

ILUSTRAÇÃO 2.5

Sistema Submisaun Sentralizadu Ne’ebe Uza Surat-Tahan — Ezemplu: Ruanda
Sistema de Submissão Centralizada com Uso de Papel – Exemplo: Ruanda

Provedoria de
Direitus Umanus

Staff Na’in Sia (9)

Deklarasaun uza
surat-tahan

4,900 Deklarante sira
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_______Comissão de Assuntos Constitucionais e Justiça______

ILUSTRAÇÃO
2.6

Sistema Submisaun Delegada Ne’ebe Uza Deklarasaun Surst-tahan no rezumu eletróniku — Ezemplu: Mongólia
Sistema de Submissão Delegada com Uso de Declaração em Papel e resumo eletrónico – Exemplo: Mongólia

Ajénsia
Staff na’in Ne’en (6)
Anti Korrupsaun

Departamentos
de RH

Transferénsia Virtuál
/Eletrónika de Dadus
(Rezumu)

Deklarasaun
Surat-tahan
52,000 Deklarante sira

ILUSTRAÇÃO
2.7

Sistema Submisaun Delegada Ne’ebe Uza Deklarasaun Surat-tahan i Online- Ezemplu: Argentina
Sistema de Submissão Delegada com Uso de Declaração em Papel e Online— Exemplo: Argentina

RH
of fice
RH
of fice
RH
Office RH iha
of fice
190 ajénsia
públiku

12 Staff

Formuláriu
Surat-tahan

Office
Anti-Korrupsaun
(Min.Justisa)

RH
office

Formuláriu Digital
~5 % husi
Deklarante
(1,650)

RH
office

~95 % husi
Deklarante
(31,350
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_______Comissão de Assuntos Constitucionais e Justiça______

ILUSTRAÇÃO 2.9 Frekuénsia Deklarasaun / Frequência das Declarações
100

91

Persentajén husi nasaun ne’ebe iha lei
konaba DRI (N = 321)

90
80
70

62

66

60
50
40
27

30
20

18

10
0

To’o tinan3
hafoin husik
husik karku

Bainhira hetan
mudansa ba
rikusoin,
rendimentu ka
dívida.

Bainhira
husik kargu

Tinan-Tinan

Bainhira
asumi kargu
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_______Comissão de Assuntos Constitucionais e Justiça______

9. Deve a declaração
ser verificada?
Como deve ser
verificada?
___________________
PERGUNTA: Além do
poder que a instituição
tem de decidir sobre as
investigações a realizar,
a lei devia estabelecer os
casos em que uma
investigação deve ser
obrigatoriamente
realizada? ___________

Para que o sistema de DRI tenha credibilidade como como fator de
dissuasão do enriquecimento ilícito e de conflitos de interesse é necessário
que haja alguma forma de verificação das declarações.
O primeiro nível de verificação, que ocorre no momento da apresentação da
declaração, destina-se a certificar se a declaração está completa.
Além dessa verificação, há a verificação do conteúdo, que é a verdadeira
verificação. As várias abordagens possíveis incluem (a) analisar a
consistência interna das declarações individuais; (b) comparar as
declarações para monitorar a variação de riqueza; (c) cross-checking de
declarações com fontes externas e bases de dados (registo de propriedades,
registo de viaturas, registo de sociedades comerciais, impostos, informação
bancária, dados sobre património noutros países, etc.); (d) verificar se o
estilo de vida é compatível com os rendimentos; (e) a verificação deve
também incidir sobre conflitos de interesse, verificando se há indicadores de
conflitos de potenciais ou reais conflitos de interesse ou incompatibilidades.
A verificação das declarações pode ser feita usando o método aleatório
(random) ou baseado no risco ou qualquer outro método. Qualquer que seja
o método usado, o importante é que haja um equilíbrio entre a sistemática
verificação baseada no critério rígido e uma abordagem ad hoc em função
de indicadores ou sinais de alerta detetados.
É aconselhável que se evite fazer a verificação de um excessivo número de
declarações, porque pode levar ao risco de se incorrer em altos custos de
implementação e em contrapartida obter relativamente poucas descobertas
relevantes.
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_______Comissão de Assuntos Constitucionais e Justiça______

10. Que sanções
contra o
incumprimento?
_____________________

PERGUNTA: Que sanções
para:

1. Entrega tardia
_________________
2. Não entrega
_________________
_
3. Declaração incompleta
_________________
4. Declaração incorreta (Não
intencional)
_________________
5. Omissão de informação
(Intencional)
_________________
6. Declaração falsa
_________________
7.
_________________
8.
_________________
9.
_________________

As sanções são um importante instrumento para promover o cumprimento
das obrigações relativas às declarações.
As sanções são contra a falta, a tardia ou incompleta apresentação da
declaração. Também há sanções por falsas declarações, embora estas
dependam de prévia verificação das informações.
As sanções podem variar entre pequenas sanções administrativas (tais como
coimas, advertência ou repreensão, publicação da violação cometida no
jornal oficial) e sanções administrativas mais sérias (tais como suspensão de
funções, demissão do cargo, suspensão temporária da remuneração) – para
os casos de não cumprimento dos requisitos de apresentação das
declarações. Nos casos mais graves de prestação de falsas declarações as
sanções podem ser de natureza criminal.
É importante assegurar a necessária autoridade à entidade responsável para
fazer cumprir as sanções que aplica.
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_______Comissão de Assuntos Constitucionais e Justiça______

11. Que
informações
devem ser
disponibilizad
as ao público
em geral e a
instituições
públicas?

O acesso do público às informações das declarações pode contribuir para a
efetividade e credibilidade do sistema de DRI. A divulgação das informações é útil
porque permite ao público estar informado, tomar decisões informadas na hora
de votar e exercer pressão sobre os seus representantes eleitos no sentido de
encontrarem as soluções para os problemas identificados nessas informações,
etc. A divulgação das informações, num contexto de uma sociedade civil
dinâmica e uma média independente, pode funcional como elemento dissuasor
adicional, dado que permite um outro elemento de escrutínio.

_________________

Apesar de existir uma tendência mundial no sentido de uma maior divulgação
das informações, continua em debate a necessidade de um equilíbrio apropriado
entre a divulgação pública e a proteção da privacidade. Por outro lado, o tipo e a
quantidade de informação de informação a divulgar varia de acordo com os
cargos e funções. Por exemplo, para os titulares de cargos eletivos e políticos,
como os deputados, haverá fortes razões a favor da divulgação, pelo menos
parcialmente, da informação, até porque como figuras públicas estão preparados
para esse nível de exposição pública e devem estar também preparados para dar
explicações públicas sobre as questões que possam ser levantadas pela média e a
sociedade civil. Já quanto a cargos não eletivos e de grau inferior, a decisão sobre
o tipo e o detalhe de informação a divulgar deve ser tomada depois de pesadas
os vários aspetos a ter em conta, tais como as tradições locais do país, a perceção
da corrupção no país, possíveis preocupações com a segurança e outros perigos.

PERGUNTA: Depois
de ter lido este
capítulo e ter
analisado os dois
gráficos, a que
decisão chegou?
(tem mais espaço
depois do segundo
gráfico, na página
seguinte)

Em relação ao acesso à informação por instituições públicas, parece óbvio que as
instituições responsáveis pela investigação de crimes de corrupção tenham
acesso à informação das declarações. E os superiores hierárquicos dos
declarantes também devem ter acesso às declarações dos seus subordinados,
para efeitos de controlo de conflito de interesses? Parece que sim.
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ILUSTRAÇÃO
3.17

Fasilita Asesu Konteúdu Deklarasaun ba Públiku, tuir Lei Haruka
Disponibilização ao Público do Conteúdo da Declaração, nos Termos da Lei
Persentajén husi nasaun ne’ebe iha lei konaba DRI
Percentagem dentre os países que possuem legislação DRI

(N = 321)
La
Hatete,
13 %

Lae, 32%

Sim, 55%

Source: World Bank PAM dataset of 87 countries, 2010; https://www.agidata.org/pam.
Note: There are 435 possible disclosure regimes, if all countries (N = 87) covered all categories of filer (N = 5): heads of state, ministers, members of
Parliament, civil servants, and spouses and children. In the PAM sample, there are only 321 disclosure regimes covered by IAD legal frameworks.
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ILUSTRAÇÃO
3.18

Fasilita Asesu Konteúdu Deklarasaun ba Públiku tuir Kategoria de Deklarante,
tuir Lei Haruka
Disponibilização ao Público do Conteúdo da Declaração, de acordo com a
Categoria dos Declarantes, nos Termos da Lei
Percentajén husi nasaun ne’ebe iha lei konaba DRI (N = 77)
Percentagem dentre os países que possuem legislação DRI (N=77

Fen/Laen no Oan sira
Esposos e filhos

58 %

Funsionáriu Públiku
Funcionários Públicos

52 %

Membru Parliamentu
Membros do Parlamento

67 %

Ministru
Ministros

59 %

Xefe Estadu
Chefes de Estado

63 %

0

20

40

60

80

Source: World Bank PAM dataset of 87 countries, 2010; https://www.agidata.org/pam.
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ANEXO I - Principais características de alguns sistemas nacionais de DRI
(Key Characteristics of Selected IAD Systems)
Economy /
Country

Type of
system

Type of
agency

Frequency
of filing

Total
number of
filers
(year)

Centralized
or
delegated
submission
process

Uses of ICT in
procedures

Public
access to
compliance
information

verification
procedures

public
access to
IAD
content

Sanctions for
noncompliance

Delegated: Top
5 percent file
centrally
Other 95
percent file
with HR offices
Centralized: All
declarations
submitted to
the
Commission

Electronic
submission,
verification, and
data storage

All compliance
data published
on MoJ website

Yes: formal review
(100 percent)
Targeted
verification
(approx. 7 percent)

Yes (“public
annex” only)
by request
and in person

Criminal penalties
apply for
nonsubmission
and false
declarations

Paper submission;
data transfer for
online publication
and storage

Noncompliance
may be
published in
Official Gazette

No

Yes (aggregate
data) online
and in person

Paper submission;
data transfer for
online publication
and storage

Official Gazette

Targeted
verification of
declarations upon
leaving office

No

Fines for late filing;
publication/
reprimand in
Official Gazette;
dismissal for false
filing
Fines for late or
nonfiling;
irregularities
referred for
investigation

Limited data storage

Official reports

No: analysis for
conflicts of interest
only

Yes

Argentina

Dual objective
system

Department in
Ministry of
Justice (MoJ)

Entry, exit,
annually

36,000
(2008)

Croatia

Conflict of
interest

Parliamentary
Commission

Entry, exit, ad
hoc

1,800
(2008)

Guatemala

Illicit
enrichment

Entry, exit, ad
hoc

12,000
(2009)

Hong Kong
SAR, China

Conflict of
interest

Integrity
Department
within
Comptroller’s
Office
(CGC)
Civil Service
Bureau

Entry +
annually

—

Centralized: All
declarations
submitted to
the CGC

Delegated
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Administrative
sanctions for filing
failures, criminal
for false filing
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Indonesia

Illicit
enrichment

Specialized
Corruption
Eradication
Commission

Jordan

Illicit
enrichment

Department in
MoJ

Economy
Kyrgyz
Republic

Type of
system

Entry, exit, ad
hoc, and on
request by
Corruption
Eradication
Commission

Type of agency

116,451
(2009)

Partially
delegated

Entry + exit +
semiannually

4,117
(2009)

Centralized

Frequency of
filing

Total
number of
filers
(year)

Centralized or
delegated
submission
process

Dual
objective
system

Civil Service
Agency (CSA)
(renamed
State Personnel
Service)

Entry + exit +
annually

18,000
(2008)

Mongolia

Illicit
enrichment

Independent AntiCorruption
Commission

Entry + annual
+ ad hoc

52,800
(2009)

Rwanda

Illicit
enrichment

Ombudsman
(Anti-Corruption
Authority)

Entry + exit +
annually

5,000
(2011)

Form available
online; submitted
in hard copy;
electronic
verification and
storage
Paper submission;
electronic registry
of filers

Uses of ICT in
procedures

High public
officials submit to
CSA; civil
servants submit
to their agencies
Delegated

Centralized

Official Gazette
and online

Yes: Formal review
(100 percent)
Verification of
accuracy (1 to 5
percent)

No

No: verification only
upon an
investigation
triggered by a
complaint

Public access
to
compliance
information

Paper submission

Official
bulletin, CSA
website

Paper submission;
electronic storage
and limited
electronic
verification
Limited
verification and
storage
Electronic filing
coming

Annual Report
+ press articles

Annual Report

Verification
procedures

No

Public access
to IAD
content

(Unspecified)
administrative
sanctions for late
or nonfiling

Criminal sanctions
for late, non-,
and/or false filing

Sanctions for
noncompliance

Yes: only
summaries

No: for high
public officials
Yes: for civil
servants

Verification
upon complaint
filed against
individual

Yes

Administrative
sanctions only

Targeted
verification and
limited random
audits

No

Administrative
sanctions for
deadline failure
Criminal for lying

No
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Yes (summary
available in
Official
Gazette)
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Slovenia

Dual
objective
system

United States Conflict of
interest

Independent
Anticorruption
Agency
(Commission for
the Prevention of
Corruption, CPC)

Entry + exit +
annually + ad
hoc

Ethics Agency (Office
of Government
Ethics)

Entry + exit +
annually

14,000
(2010)

~24,000
public
filers
(2010)

Centralized

Delegated

Basic personal
information
stored
electronically

Electronic submission
available for some
agencies

Annual Report
+ CPC website
+ media
reports

Annual Report

Random audits
using external
databases
(Approx. 33%)

No: analysis for
conflicts of interest
only

Note: IAD = income and asset disclosure; ICT = information and communication technology; — = not available
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Online, but
limited to
income and
assets acquired
during an
official’s
mandate

Yes

Fines for
noncompliance
and false
disclosure;
Removal from
office upon
finding of
unsubstantiated
increase in
wealth
Administrative
sanctions for
filing failures
Criminal
sanctions for
lying

_______Comissão de Assuntos Constitucionais e Justiça______

ESTA PÁGINA FOI DEIXADA EM BRANCO
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