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O COMBATE À FRAUDE E A PROTEÇÃO
DOS INTERESSES FINANCEIROS DA UE

A ação da União Europeia no domínio do controlo orçamental tem por base dois
princípios: por um lado, garantir que o orçamento da UE é gasto corretamente
e, por outro, proteger os interesses financeiros da União e combater a fraude. O
Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF) tem competências para investigar
as fraudes contra o orçamento da UE, bem como a corrupção e a má conduta grave,
e desenvolve a política de luta contra a fraude. A Procuradoria Europeia (EPPO)
investiga, processa e julga os crimes contra o orçamento da UE.

BASE JURÍDICA

— Artigos 310, n.º 6, e 325.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia
(TFUE) relativo à luta contra a fraude;

— Artigo 287.º do TFUE relativo ao Tribunal de Contas Europeu;

— Artigo 86.º do TFUE relativo à criação de uma Procuradoria Europeia;

— Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 18 de julho de 2018, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao
orçamento geral da União, que altera os Regulamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE)
n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, UE n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE)
n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 e (UE) n.º 283/2014, e a Decisão n.º 541/2014/
UE, e revoga o Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012, títulos XIII e XIV;

— Acordo Interinstitucional, de 16 de dezembro de 2020, entre o Parlamento
Europeu, o Conselho e a Comissão sobre a disciplina orçamental, a cooperação
em matéria orçamental e a boa gestão financeira, bem como sobre os novos
recursos próprios, incluindo um roteiro para a introdução de novos recursos
próprios, parte III;

— Regimento do Parlamento Europeu, título II, capítulo 6, artigos 92.º, 93.º e 94.º;
título V, capítulo 1, artigo 129.º, capítulo 2, artigo 134.º, e capítulo 4, artigo 142.º;
Anexo V.

OBJETIVOS

Para que os cidadãos tenham confiança em que o seu dinheiro é utilizado
corretamente, a União Europeia necessita de, em conjunto com os Estados-Membros,
proteger os seus interesses financeiros. É também importante acompanhar e controlar
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a atividade do OLAF e da Procuradoria Europeia, bem como as suas ações destinadas
a combater a fraude e as irregularidades na execução do orçamento da União.

ANTECEDENTES

A luta contra a fraude e a corrupção e a proteção dos interesses financeiros da
UE foram formalizadas com a criação, em 1988, da Unidade de Coordenação da
Luta Antifraude. A Convenção relativa à proteção dos interesses financeiros das
Comunidades Europeias foi introduzida pelo Ato do Conselho de 26 de julho de 1995.
O OLAF foi criado em 1999. O Regulamento (UE) 2017/1939 do Conselho, de 12
de outubro de 2017, instituiu a Procuradoria Europeia (EPPO), que está operacional
desde junho de 2021.
Nos últimos anos, tem-se assistido a um aumento do número de textos legislativos e
de recomendações sobre a proteção dos interesses financeiros da UE. Estes textos
visam essencialmente os seguintes objetivos:
— garantir a proteção dos interesses financeiros por meio do direito penal e dos

inquéritos administrativos, através de uma política integrada que salvaguarde o
dinheiro dos contribuintes e através da estratégia antifraude da Comissão;

— melhorar a governação do OLAF e reforçar as garantias processuais no âmbito
dos inquéritos;

— apoiar a Procuradoria Europeia;

— reformar a Eurojust e melhorar a proteção dos interesses financeiros da UE.

LEGISLAÇÃO

A. Reforçar os mecanismos antifraude
Em 2004, foi introduzido o primeiro programa Hercule da Comissão com o objetivo
de proteger os interesses financeiros da UE através do combate às irregularidades,
à fraude e à corrupção que afetam o orçamento da União. O programa Hercule I
deu lugar ao programa Hercule II (2007-2013) e ao programa Hercule III (2014-2020).
Todos os programas Hercule foram geridos pelo OLAF. No contexto do quadro
financeiro plurianual (2021-2027), foi instituído um novo Programa Antifraude da
UE. Este programa foi concebido para replicar e melhorar o programa Hercule III e
combiná-lo com o Sistema de Informação Antifraude (AFIS), que é a infraestrutura
técnica para o intercâmbio de informações relacionadas com a fraude entre as
administrações nacionais e da UE, e o Sistema de Gestão de Irregularidades (SGI),
que é o sistema de partilha de dados das instituições da UE sobre os inquéritos do
OLAF, ambos geridos pelo OLAF.
O Parlamento apoiou o plano de ação da Comissão para intensificar o combate à
fraude fiscal e à evasão fiscal proposto no âmbito do pacote para uma tributação
justa e simples. Tal implicaria uma estratégia para a cooperação e coordenação
reforçadas e pluridimensionais, entre os Estados-Membros e a Comissão, bem como
entre os Estados-Membros entre si. Há que dar especial atenção ao desenvolvimento
de mecanismos de prevenção, deteção precoce e monitorização do trânsito aduaneiro.
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A Comissão introduziu dois novos sistemas de luta contra a fraude. O primeiro é o
AFIS, que apoia a aplicação da legislação em matéria aduaneira e agrícola, fornecendo
instrumentos para o intercâmbio de informações e assistência no âmbito de atividades
operacionais. O segundo programa é o SGI, um sistema eletrónico que facilita a
comunicação de irregularidades em vários domínios. Este sistema é disponibilizado
aos Estados-Membros e aos beneficiários. O SGI faz parte do AFIS, sendo atualmente
utilizado por 35 países.
Em 18 de fevereiro de 2020 foram adotadas novas medidas relativas à transmissão
e à troca de dados dos pagamentos para combater a fraude ao IVA no comércio
eletrónico, incluindo o lançamento de um sistema eletrónico central de informações
sobre pagamentos (CESOP), que, a partir de 2024, registará as informações sobre
os pagamentos transfronteiras na UE, bem como os pagamentos para países ou
territórios terceiros. Tal permitirá que as autoridades fiscais acompanhem devidamente
o correto cumprimento das obrigações em matéria de IVA nas entregas de bens e
prestações de serviços transfronteiras entre empresas e consumidores. Nos últimos
anos, o Parlamento exortou a Comissão a tomar medidas destinadas a assegurar
uma total transparência relativamente a todos os beneficiários de fundos da UE
nos Estados-Membros através da publicação de uma lista de todos os beneficiários
no sítio da Comissão. O Parlamento solicitou também aos Estados-Membros que
cooperassem com a Comissão e prestassem informações completas e fiáveis sobre
os beneficiários dos fundos da UE por eles geridos.
Em 1 de janeiro de 2016, a Comissão introduziu o Sistema de Deteção Precoce e de
Exclusão (EDES). Este sistema é utilizado para proteger os interesses financeiros da
UE através da deteção de pessoas e entidades não fiáveis que solicitam fundos da
UE ou que assumiram compromissos jurídicos com instituições, órgãos, organismos
e agências da UE. O artigo 135.º do Regulamento Financeiro estabelece as regras
aplicáveis ao EDES.
A Arachne é uma ferramenta informática utilizada para a prospeção e o enriquecimento
de dados. Esta ferramenta é utilizada para os controlos administrativos e de gestão no
domínio dos Fundos Estruturais. A ARACHNE é capaz de identificar os beneficiários
dos projetos, os contratos e os contratantes suscetíveis de estar na origem de fraudes,
conflitos de interesses e outras irregularidades.
B. A nova política e os novos programas antifraude europeus
No início de 2019, o Tribunal de Contas Europeu salientou, no seu Relatório Especial
n.º 01/2019 intitulado «São necessárias ações para combater a fraude nas despesas
da UE», que a UE deve intensificar a sua luta contra a fraude e a Comissão deve ter
um papel de liderança nesta matéria e reconsiderar o papel e a responsabilidade do
seu organismo de luta antifraude.
Em abril de 2019, a Comissão apresentou uma nova estratégia, que atualiza a
estratégia antifraude de 2011. A nova estratégia visava melhorar a coerência e
a coordenação da luta antifraude entre os diferentes serviços da Comissão. Esta
estratégia deverá também preparar o caminho para a adoção, ao longo dos próximos
anos, de medidas antifraude que assentem mais nos dados. Complementa o «pacote
sobre a governação», que foi adotado pela Comissão em novembro de 2018, e atribui
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ao OLAF o papel principal no que se refere à conceção e ao desenvolvimento de uma
política europeia de luta antifraude.
A introdução do plano de recuperação NextGenerationEU deu origem a uma nova
operação que se destina a proteger os interesses financeiros da UE sob a supervisão
da Europol. A Operação Sentinel visará especificamente a fraude relacionada com os
fundos da UE para a recuperação da COVID-19. Lançada em 15 de outubro de 2021,
a operação prevê a cooperação entre a Europol, a Procuradoria Europeia, a Eurojust,
o OLAF e 19 Estados-Membros.
Com a adoção do Regulamento (UE, Euratom) 2020/2092, foi introduzido um regime
de condicionalidade em matéria de Estado de direito para proteger o orçamento da
UE. O regulamento foi criado para dar resposta às atuais violações dos princípios do
Estado de direito. Entrou em vigor em 1 de janeiro de 2021.
C. Diretiva relativa à luta contra a fraude e à proteção dos interesses financeiros
da UE
Os Estados-Membros[1] tinham até 6 de julho de 2019 para transpor a Diretiva (UE)
2017/1371 relativa à luta contra a fraude lesiva dos interesses financeiros da União
através do direito penal («Diretiva PIF») para o direito nacional. Em abril de 2021,
todos os 26 Estados-Membros vinculados pela referida diretiva tinham notificado a sua
transposição completa. As novas regras aumentam o nível de proteção do orçamento
da UE, harmonizando as definições, as sanções e os prazos de prescrição das
infrações penais lesivas dos interesses financeiros da UE.

INSTITUIÇÕES

A. Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF)
O OLAF funciona independentemente da Comissão e tem competências para
investigar as fraudes contra o orçamento da UE, a corrupção e a má conduta grave nas
instituições europeias, desenvolvendo a política de luta contra a fraude em nome da
Comissão. O Parlamento, o Conselho e a Comissão assinaram, em 1999, um Acordo
Interinstitucional relativo aos inquéritos internos para assegurar o bom desenrolar dos
inquéritos do OLAF. Algumas destas regras, que estão agora integradas no Estatuto
dos Funcionários da União Europeia, requerem que o pessoal coopere com o OLAF
e preveem um certo nível de proteção para os funcionários que revelem eventuais
fraudes ou corrupção.
O novo Regulamento OLAF foi adotado em 2013 e alterado em julho de 2016.
O novo texto introduz melhorias substanciais, que tornaram o OLAF mais eficaz,
eficiente e responsável, garantindo simultaneamente a sua independência em matéria
de investigação. Em especial, o novo texto prevê uma definição mais clara do
quadro jurídico aplicável aos inquéritos antifraude. Inclui também definições de
«irregularidade» e «de fraude, de corrupção ou de qualquer outra atividade ilegal lesiva
dos interesses financeiros da União», bem como o conceito de «operador económico».
Refere-se à Carta dos Direitos Fundamentais, salvaguardando o direito à defesa e as

[1]Nos termos dos artigos 1.º e 2.º do Protocolo n.º 22 relativo à posição da Dinamarca, anexo ao Tratado da União Europeia e
ao TFUE, a Dinamarca não participa na adoção da presente diretiva e não fica a ela vinculada nem sujeita à sua aplicação.
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garantias processuais, os direitos das testemunhas e dos denunciantes e o direito de
acesso aos registos e outra documentação pertinente durante os inquéritos do OLAF.
A última versão do regulamento modifica o funcionamento dos inquéritos do OLAF
à luz da criação da Procuradoria Europeia com o objetivo de garantir a máxima
complementaridade, e reforça a eficácia da função de investigação do OLAF no que
respeita, entre outras questões, às verificações no local, às inspeções, à assistência
às autoridades nacionais, à informação sobre as contas bancárias, à admissibilidade
da prova recolhida pelo OLAF, aos serviços de coordenação antifraude e às atividades
de coordenação.
O OLAF publica um relatório anual sobre a proteção dos interesses financeiros da UE
(Relatório PIF), que apresenta uma avaliação dos resultados do ano em matéria de
combate à fraude e de proteção dos interesses financeiros da UE.
B. Procuradoria Europeia (EPPO)
As regras que regem a criação da Procuradoria Europeia estão previstas no artigo 86
do TFUE, que estipula que, «[a] fim de combater as infrações lesivas dos interesses
financeiros da União, o Conselho, por meio de regulamentos adotados de acordo com
um processo legislativo especial, pode instituir uma Procuradoria Europeia a partir da
Eurojust.»
O regulamento que institui a Procuradoria Europeia foi adotado no âmbito do processo
de cooperação reforçada em 12 de outubro de 2017 e entrou em vigor em 20 de
novembro de 2017. Atualmente, há 22 países participantes.
A Procuradoria Europeia é constituída por um corpo de magistrados descentralizado
da União Europeia dotado de competência exclusiva para investigar, processar
judicialmente e levar a julgamento os crimes contra o orçamento da UE. Dispõe
de poderes de investigação harmonizados nos Estados-Membros participantes,
baseados e integrados nos sistemas jurídicos nacionais.
A Procuradoria Europeia tem sede no Luxemburgo. Em setembro de 2019, foi
nomeada de comum acordo pelo Parlamento e pelo Conselho a primeira procuradora-
geral europeia, Laura Codruța Kövesi. O seu mandato, não renovável, será de sete
anos. A procuradora-geral europeia prestou juramento perante o Tribunal de Justiça
em 28 de setembro de 2020, juntamente com os 22 procuradores europeus. A
Procuradoria Europeia iniciou as suas atividades em 1 de junho de 2021.

O PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

O Parlamento é colegislador do programa antifraude da para 2021-2027, adotado em
29 de abril de 2021. Foi também colegislador da Diretiva PIF, que foi adotada pelo
Parlamento e pelo Conselho em 5 de julho de 2017.
Todos os anos, o Parlamento examina o relatório PIF e pronuncia-se sobre este através
de uma resolução, tendo a mais recente sido adotada em 7 de julho de 2022.
A Comissão do Controlo Orçamental do Parlamento procede à audição dos membros
indigitados para o Tribunal de Contas e dos candidatos pré-selecionados para o
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cargo de diretor-geral do OLAF. Estes cargos não podem ser preenchidos sem estas
audições parlamentares.
O Diretor-Geral do OLAF é nomeado pela Comissão, após consulta ao Parlamento e ao
Conselho, enquanto os membros do Comité de Fiscalização do OLAF são nomeados
por comum acordo entre o Parlamento, o Conselho e a Comissão.
O Parlamento e o Conselho também chegaram a acordo sobre a nomeação da
procuradora-geral europeia da Procuradoria Europeia, papel para o qual Laura
Codru#a Kövesi foi nomeada em 14 de outubro de 2019.
Para mais informações sobre este tema, consulte o sítio Web da Comissão do Controlo
Orçamental.

Alexandra Cynthia Jana POUWELS
04/2023
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