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I.

Análise da iniciativa
•

A iniciativa

A iniciativa legislativa sub judice visa, no essencial, proceder à transposição para a
ordem jurídica interna da Diretiva (UE) 2019/713, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 17 de abril de 20191, relativa ao combate à fraude e à contrafação de

meios de pagamento que não em numerário e que substitui a Decisão-Quadro
2001/413/JAI do Conselho, de 28 de maio de 20012, levando a cabo um conjunto vasto
de alterações em diversos de diplomas no sentido de assegurar a acomodação plena
da legislação portuguesa às exigências do Direito da União Europeia.
Com efeito, refere-se na exposição de motivos que «apesar de a ordem jurídica interna
estar, genericamente, conforme à Diretiva (EU) 2019/713, identificam-se algumas
lacunas de punibilidade, que se propõe colmatar», aproveitando o proponente
igualmente a oportunidade para promover um conjunto de alterações legislativas com o
objetivo de reforçar e aperfeiçoar o enquadramento jurídico neste domínio, quer do
ponto de vista do Direito Penal e Processual Penal, quer ainda no respeitante às
garantias de idoneidade no exercício de determinadas profissões 3 , para além das
necessárias e subsequentes compatibilizações em diplomas conexos4.
Nesse desiderato de colmatar lacunas de punibilidade, é referida, ainda, na exposição
de motivos, a necessidade de esclarecer aspetos resultantes da própria evolução
jurisprudencial.

1

DIRETIVA 2019/713/UE do Parlamento Europeu e do Conselho. J.O. Série L [Em linha]. 123 (2019-05-10) 18-29.

Disponível em WWW: <URL: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0713&qid=1622654534501&from=PT>.
2

DECISÃO-QUADRO 2001/413/JAI do Conselho. J.O. Série L [Em linha]. 149 (2001-06-02)1-4. Disponível em WWW:

<URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001F0413&qid=1622627348609&from=PT>.
3

Implicando a alteração de vários estatutos profissionais (administradores judiciais, advogados, solicitadores e agentes

de execução, notários, mediador de recuperação de empresas).
4

Designadamente, os relativos a regimes como o do Estatuto das Instituições Particulares de Solidariedade Social, dos

documentos eletrónicos e da assinatura digital, do Regulamento da CPAS, do Código das Associações Mutualistas ou
do Decreto-Lei n.º 137/2019, de 13.09, que aprova a nova estrutura organizacional da Polícia Judiciária.
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Em cumprimento das obrigações advindas da Diretiva, de entre as modificações
mais relevantes propostas, assinalam-se especificamente as seguintes:
•

O alargamento dos crimes previstos no n.º 2 do artigo 11.º do Código
Penal 5 (relativamente aos quais se admite a responsabilização penal das
pessoas coletivas), nele passando a integrar os ilícitos que – não estando
previstos na Lei do Cibercrime e consequentemente abrangidos pelo seu
artigo 9.º - possam estar associados à fenomenologia da fraude e da
contrafação de meios de pagamento que não em numerário6.

•

A inserção de novos tipos legais - «instrumentos de pagamento corpóreos
que não em numerário contrafeitos e falsificados que não sejam cartões de
crédito (por exemplo, cartões de débito)» - na previsão legal das normas
incriminadoras existentes atualmente, concentrando na Lei do Cibercrime,
através dos novos artigos 3.º-A a 3.º-D, toda a matéria relativa à
contrafação ou falsificação de todos os instrumentos de pagamento
(corpóreos e não corpóreos) que não em numerário7.

•

O ajustamento das molduras penais de algumas condutas já hoje previstas,
através da alteração do artigo 6.º da Lei do Cibercrime8, e o aditamento
das condutas descritas no artigo 5.º da Diretiva (distinção entre «apropriação
ilegítima» e «obtenção ilícita»), introduzindo um novo artigo 3.º-E à lei do
Cibercrime. E no que toca aos instrumentos não corpóreos contrafeitos ou
falsificados, a punição destas condutas fica assegurada pela proposta do
novo artigo 3.º-C da lei do Cibercrime.

5

Artigos 203.º a 205.º, 209.º a 211.º, 217.º, 218.º, 221.º, 223.º, 225.º, 231.º ou 232.º do Código Penal.

6

Em cumprimento do disposto na alínea a) do artigo 3.º, na alínea a) do artigo 4.º e nos n. os 1 e 2 do artigo 10.º da

Diretiva (UE) 2019/713.
7
8

Incriminação das condutas previstas nas alíneas c) e d) do artigo 4.º da Diretiva.
Em cumprimento do disposto na alínea a) do artigo 5.º, do artigo 7.º e dos n.os 2 e 5 do artigo 9.º da Diretiva (o limite

máximo da pena de prisão não pode ser inferior a 2 anos).
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•

O ajustamento do ponto de contacto para fins de cooperação internacional,
previsto no artigo 21.º da Lei do Cibercrime, onde passa a figurar o
Ministério Público, atenta a natureza da informação a trocar. 9

Esta necessidade de adequação da lei penal portuguesa às exigências da Diretiva,
nos termos expostos, constitui, segundo o proponente, «uma oportunidade para
adotar uma nova inserção sistemática das normas, coadunando-se as disposições
do Código Penal com as da Lei do Cibercrime» - é nesse contexto que se insere a
alteração do n.º 1 do artigo 225.º do Código Penal.
A par destas alterações promovem-se outras de menor alcance, como a correção
de remissões legais na Lei do Cibercrime 10 (que passará a referir-se à Lei n.º
59/2019, de 8 de agosto - e já não à revogada Lei n.º 67/98, de 26 de outubro -,
aplicável ao tratamento de dados pessoais) e de «algumas expressões,
desarmonias semânticas ou lapsos evidentes constantes do Código Penal»
Por outro lado, «deixa-se claro que as incriminações nacionais abrangem
igualmente atos praticados por referência a moedas virtuais, de que a bitcoin é
vulgar exemplo», esclarecimento necessário «uma vez que a moeda virtual, ao
contrário da moeda física, da moeda escritural e da moeda eletrónica, não é
reconhecida – nem a presente Proposta de Lei visa alterar tal estado de coisas – na
ordem jurídica interna como integrando um sistema de pagamentos». A tal precisão
junta-se a de que «os atos preparatórios dos crimes de falsidade informática e de
contrafação de cartões ou outros dispositivos de pagamento são punidos
independentemente da realização ou não das respetivas ações de falsificação e
contrafação», através da reformulação proposta para o n.º 4 do artigo 3.º da Lei do
Cibercrime.
Na exposição de motivos refere-se, igualmente, que «noutro plano, e ainda que se
trate de um aspeto não respeitante à transposição da Diretiva (UE) 2019/713,

9

Indo encontro do n.º 1 do artigo 14.º da Diretiva.

10

Artigos 20., 25.º e 30.º.
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aproveita-se o ensejo para ajustar o artigo 17.º da Lei do Cibercrime, cujo teor tem
gerado conflitos jurisprudenciais que prejudicam a economia processual e geram
dúvidas desnecessárias», ajustamento que tem como propósito clarificar o modelo
de apreensão de correio eletrónico (e da respetiva validação judicial), que está
sujeita a um regime autónomo, que vigora em paralelo com o regime de apreensão
de correspondência previso no Código de Processo Penal. Esclarece o proponente
que esta solução «procura replicar, no domínio das mensagens de correio eletrónico
ou de natureza similar, a solução presentemente aplicável aos dados e documentos
informáticos cujo conteúdo possa revelar dados pessoais ou íntimos, pondo em
causa a privacidade do respetivo titular ou de terceiro, nos termos do n.º 3 do artigo
16.º da Lei do Cibercrime».
A iniciativa legislativa compõe-se de vinte e um artigos: o primeiro definidor do respetivo
objeto; os segundo a decimo oitavo promovendo, respetivamente, as alterações da Lei
n.º 5/2002, de 11 de janeiro, que estabelece medidas de combate à criminalidade
organizada e económico-financeira; da Lei n.º 52/2003, de 22 de agosto, que aprova a
lei de combate ao terrorismo; da Lei n.º 32/2008, de 17 de julho, que transpõe para a
ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2006/24/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 15 de março, relativa à conservação de dados gerados ou tratados no contexto da
oferta de serviços de comunicações eletrónicas publicamente disponíveis ou de redes
públicas de comunicações; da Lei n.º 109/2009, de 15 de setembro, que aprova a Lei
do Cibercrime; da Lei n.º 22/2013, de 26 de fevereiro, que estabelece o estatuto do
administrador judicial; do Estatuto da Ordem dos Advogados, aprovado pela Lei n.º
145/2015, de 9 de setembro; do Estatuto da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de
Execução, aprovado pela Lei n.º 154/2015, de 14 de setembro; do Estatuto da Ordem
dos Notários, aprovado pela Lei n.º 155/2015, de 15 de setembro; da Lei n.º 6/2018, de
22 de fevereiro, que estabelece o estatuto do mediador de recuperação de empresas;
do Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro; do Estatuto
das Instituições Particulares de Solidariedade Social, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
119/83, de 25 de fevereiro; do Código de Processo Penal, aprovado pelo Decreto Lei
n.º 78/87, de 17 de fevereiro; do Decreto-Lei n.º 290-D/99, de 2 de agosto, que aprova
o regime jurídico dos documentos eletrónicos e da assinatura digital; do Regulamento
da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
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119/2015, de 29 de junho; do Código das Associações Mutualistas, aprovado em anexo
ao Decreto-Lei n.º 59/2018, de 2 de agosto; e do Decreto-Lei n.º 137/2019, de 13 de
setembro, que aprova a nova estrutura organizacional da Polícia Judiciária; o
décimonono contendo uma noma revogatória (Código Penal); o vigésimo determinando
a republicação da Lei do Cibercrime; e, por último, o vigésimo-primeiro estabelecendo
a data do início de vigência das normas a aprovar.
•

Enquadramento jurídico nacional

O combate à fraude e à contrafação de meios de pagamento que não em numerário
conheceu, em Portugal, um forte impulso com o Decreto-Lei n.º 48/95, de 15 de março11,
que procedeu a uma revisão profunda do Código Penal12, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
400/82, de 23 de setembro. Das muitas alterações que foram então introduzidas no
Código Penal, destaca-se a tipificação de dois novos crimes: a burla informática, no
artigo 221.º, e o abuso de cartão de garantia ou de crédito, no artigo 225.º.
Posteriormente, em 2009, através da Lei n.º 59/2007, de 4 de setembro, que procedeu
à vigésima terceira alteração ao Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82,
de 23 de setembro, Portugal transpôs para o direito nacional da Decisão-Quadro
2001/413/JAI do Conselho, de 28 de maio de 20011314, relativa ao combate à fraude e à
contrafação de meios de pagamento que não em numerário.
Desde aí, foi aprovada vária legislação que foi procedendo à criminalização de condutas
que consubstanciam situações de fraude e contrafação de meios de pagamento que
não em numerário, destacando-se a Lei n.º 109/2009, de 15 de setembro15, que aprova
a Lei do Cibercrime.

11

Diploma retirado do sítio na Internet do Diário da República Eletrónico. Todas as referências legislativas nesta parte

da nota técnica são feitas para o portal oficial do Diário da República Eletrónico, salvo indicação em contrário.
12

Texto consolidado.

13

DECISÃO-QUADRO 2001/413/JAI do Conselho. J.O. Série L [Em linha]. 149 (2001-06-02)1-4. [Consult. 2 jun. 2021].

Disponível em WWW: <URL: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001F0413&qid=1622627348609&from=PT>.
14

Esta Decisão-Quadro já não está em vigor, tendo terminado a sua validade em 29 de maio de 2019.

15

Texto consolidado.
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A proposta de lei a propósito da qual se elabora esta nota técnica altera estes dois
diplomas, para além de um conjunto muito vasto de outros, adaptando-os à Diretiva (UE)
2019/713, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de abril de 201916, relativa ao
combate à fraude e à contrafação de meios de pagamento que não em numerário – e
que veio substituir a acima referida Decisão-Quadro 2001/413/JAI do Conselho, de 28
de maio de 2001 -, apesar de «a ordem jurídica interna estar, genericamente, conforme
à Diretiva (EU) 2019/713», por terem sido encontradas algumas lacunas de
punibilidade17.
A Lei n.º 5/2002, de 11 de janeiro18, que estabelece medidas de combate à criminalidade
organizada e económico-financeira, prevê já, na alínea o) do n.º 1 do seu artigo 1.º, que
o regime especial de recolha de prova, quebra do segredo profissional e perda de bens
a favor do Estado que contém se aplica aos crimes de contrafação de moeda e de títulos
equiparados a moeda19.
Esta lei teve origem na Proposta de Lei n.º 94/VIII/2.ª2021, do Governo, que reconhecia
«a insuficiência dos mecanismos de combate à criminalidade organizada e económicofinanceira» existentes à data e visava «introduzir mecanismos de investigação e de
repressão mais eficazes». O legislador pretendia, assim, estabelecer «medidas
especiais em matéria de derrogação do segredo fiscal e das entidades financeiras, de
registo de voz e imagem enquanto meio de prova e de perda em favor do Estado das
vantagens do crime», porquanto «os fabulosos valores movimentados por este tipo de
criminalidade levam a que, sistematicamente, a investigação do crime seja conduzida
16

DIRETIVA 2019/713/UE do Parlamento Europeu e do Conselho. J.O. Série L [Em linha]. 123 (2019-05-10) 18-29.

[Consult.

2

jun.

2021].

Disponível

em

WWW:

<URL:

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0713&qid=1622654534501&from=PT>.
17

Cfr. exposição de motivos desta iniciativa legislativa.

18

Texto consolidado.

19

A aplicação deste regime especial aos crimes de contrafação de moeda e de títulos equiparados a moeda constava já

da proposta de lei apresenta pelo Governo à Assembleia da República.
20

PROPOSTA DE LEI 94/VIII. Atividade parlamentar [Em linha]. [Consult. 2 jun. 2021]. Disponível em WWW: <URL:

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.doc?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31
5a4a53556c4d5a5763765247396a6457316c626e527663306c7561574e7059585270646d45764d446c69597a67304e6
d55744e5451344d6930304e44566c4c5467304f446b744f444a694f546c6d5a445a6c4e3255794c6d527659773d3d&fich
=09bc846e-5482-445e-8489-82b99fd6e7e2.doc&Inline=true>.
21

Trabalhos preparatórios disponíveis aqui.
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para a investigação de movimentos financeiros. O segredo profissional das instituições
financeiras constitui, assim, um obstáculo à investigação criminal, que as normas
actualmente em vigor não permitem ultrapassar convenientemente. Por outro lado, a
eficácia dos mecanismos repressivos será insuficiente se, havendo uma condenação
criminal por um destes crimes, o condenado poder, ainda assim, conservar, no todo ou
em parte, os proventos acumulados no decurso de uma carreira criminosa»22.
A Lei de Combate ao Terrorismo – Lei n.º 52/2003, de 22 de agosto23 --, procedeu à
adaptação do direito interno à Decisão-Quadro 2002/475/JAI, do Conselho, de 13 de
junho de 2002 24 , relativa à luta contra o terrorismo, como forma de aproximar e
harmonizar a legislação penal dos diferentes Estados-Membros, medida que se afigurou
essencial para combater formas de crime organizado que não conhece fronteiras.
O seu artigo 4.º, que agora se pretende alterar, prevê a cominação aplicável à prática
dos atos que preenchem o tipo de crime de terrorismo bem como dos atos que
preenchem outros tipos de crime, praticados com o intuito de cometer o crime de
terrorismo.
A Lei n.º 32/2008, de 17 de julho, transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º
2006/24/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de março 25 , relativa à
conservação de dados gerados ou tratados no contexto da oferta de serviços de
comunicações eletrónicas publicamente disponíveis ou de redes públicas de
comunicações.
Nos termos do seu artigo 1.º, esta lei «regula a conservação e a transmissão dos dados
de tráfego e de localização relativos a pessoas singulares e a pessoas colectivas, bem
como dos dados conexos necessários para identificar o assinante ou o utilizador
22

CFR. exposição de motivos da Proposta de Lei n.º 94/VIII/2.ª.

23

Texto consolidado.

24

Já não em vigor. DECISÃO-QUADRO 2002/475/JAI do Conselho. J.O. Série L [Em linha]. 164 (2002-06-22) 3-7

[Consult. 2 jun. 2021]. Disponível em WWW: <URL: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002F0475&from=PT>.
25

Já não em vigor. DIRETIVA 2006/24/CE do Parlamento Europeu e do Conselho. J.O. Série L [Em linha]. 105 (2006-

04-13). 54-63 [Consult. 2 jun. 2021]. Disponível em WWW: <URL: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0024&qid=1622710732355&from=PT>.
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registado, para fins de investigação, detecção e repressão de crimes graves por parte
das autoridades competentes», criando aos fornecedores de serviços de comunicações
eletrónicas publicamente disponíveis ou de uma rede pública de comunicações a
obrigação de conservarem certos dados de comunicação especificamente definidos,
para que possam ser acedidos pelas autoridades competentes, exclusivamente para
fins de investigação, deteção e repressão de crimes graves.
Os termos das condições técnicas e de segurança em que se processa a comunicação
eletrónica para efeitos da transmissão de dados de tráfego e de localização relativos a
pessoas singulares e a pessoas coletivas, bem como dos dados conexos necessários
para identificar o assinante ou o utilizador registado foram estabelecidos pela Portaria
n.º 469/2009, de 6 de maio26.
A Lei n.º 109/2009, de 15 de setembro – Lei do Cibercrime –, «estabelece as disposições
penais materiais e processuais, bem como as disposições relativas à cooperação
internacional em matéria penal, relativas ao domínio do cibercrime e da recolha de prova
em suporte electrónico, transpondo para a ordem jurídica interna a Decisão Quadro n.º
2005/222/JAI, do Conselho, de 24 de fevereiro27, relativa a ataques contra sistemas de
informação, e adaptando o direito interno à Convenção sobre Cibercrime 2829 do
Conselho da Europa» (artigo 1.º).

26

Texto consolidado.

27

Já não em vigor. DECISÃO-QUADRO 2005/222/JAI, do Conselho. J.O. Série L [Em linha]. 69 (2005-03-16) 67-71.

[Consult.

2

jun.

2021].

Disponível

em

WWW:

<URL:

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005F0222&qid=1622711056827&from=PT>.
28

Disponível em: https://rm.coe.int/16802fa428.

29

A Convenção sobre o Cibercrime, ou Convenção de Budapeste, foi assinada por Portugal em 23 de novembro de

2001, data da sua conclusão, entrou em vigor na ordem internacional em 1 de julho de 2004 e foi aprovada para
ratificação pela Resolução da Assembleia da República n.º 88/2009, de 15 de setembro.
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Esta lei teve origem na Proposta de Lei n.º 289/X/4.ª30 31, do Governo, e veio adequar o

combate à cibercriminalidade à realidade vivida com a expansão da Internet e a
generalização do seu uso. Esse combate era feito, até então, no quadro da Lei n.º
109/91, de 17 de agosto – a chamada Lei da Criminalidade Informática, revogada pela
Lei n.º 109/2009, de 15 de setembro –, que foi ficando cada vez mais deficitário frente
à evolução dos desenvolvimentos na área informática. A opção legislativa foi, na altura,
a de concentrar num único diploma legal todas as normas respeitantes à
cibercriminalidade e não proceder à alteração das várias fontes legislativas sobre a
matéria (para além da própria Lei da Criminalidade Informática, o Código Penal, o
Código de Processo Penal e a Lei da Cooperação Judiciária Internacional)32.
O Código Penal pune, no seu artigo 221.º a burla informática e nas comunicações. Este
tipo de crime resulta de uma neocriminalização introduzida pelo Decreto-Lei n.º 48/95,
de 15 de março – o qual, como já referido acima, alterou profundamente o Código Penal
existente –, e a sua atual redação resulta de alterações introduzidas pela Lei 65/98, de
2 de setembro. Idêntica situação se passou com o crime de abuso de cartão de garantia
ou de crédito, previsto e punido no artigo 225.º.
Já o artigo 267.º, que elenca os títulos equiparados a moeda para efeitos do
preenchimento dos tipos dos crimes previstos nos artigos 262.º a 266.º – contrafação
de moeda, depreciação do valor de moeda metálica, passagem de moeda falsa de
concerto com o falsificador, passagem de moeda falsa e aquisição de moeda falsa para
ser posta em circulação –, tem origem no artigo 244.º da versão original do Código
Penal, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro, sendo a redação atual
resultado do aditamento da previsão dos cartões de garantia e de crédito como títulos

30

PROPOSTA DE LEI 289/X. Atividade parlamentar (Em linha). [Consult. 2 jun. 2021]. Disponível em WWW: <URL:

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.doc?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31
684d5a5763765247396a6457316c626e527663306c7561574e7059585270646d45764d5459354d6d45334e7a6774595
44d345a433030596a68684c5467784e6a51744d7a686b4e6a566d4e6a45304d7a51354c6d527659773d3d&fich=1692a
778-a38d-4b8a-8164-38d65f614349.doc&Inline=true>.
31

Os trabalhos preparatórios podem ser consultados aqui.

32

Cfr. exposição de motivos da Proposta de Lei n.º 289/X/4.ª.
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equiparados a moeda, em virtude da redação que o Decreto-Lei n.º 48/95, de 15 de
março, deu a este artigo.
Cumpre referir ainda o artigo 368.º-A, que pune o crime de branqueamento. Este artigo
foi aditado ao Código Penal pela Lei n.º 11/2004, de 27 de março33, que estabelecia o
regime de prevenção e repressão do branqueamento de vantagens de proveniência
ilícita, inserido sistematicamente entre os crimes contra a realização da justiça, por
constituir uma dificuldade à atuação da investigação criminal relativamente ao facto
ilícito que lhe está subjacente.
No que toca ao Código de Processo Penal34, é relevante referir aqui os artigos 187.º,
202.º e 215.º, que regulam, respetivamente, a admissibilidade das escutas telefónicas,
a prisão preventiva e os prazos da sua duração máxima e cuja alteração é proposta
nesta iniciativa legislativa, para atualização do elenco de crimes relativamente aos quais
é autorizada a interceção e a gravação de conversações ou comunicações telefónicas
e da lista de crimes em relação aos quais a prisão preventiva pode ser imposta aos seus
autores, sendo estas alterações de adequação sistemática provocadas pelas alterações
propostas ao Código Penal e à Lei do Cibercrime.
Tendo em consideração o conteúdo desta proposta de lei, importa trazer à colação um
conjunto de diplomas que a mesma se propõe alterar, adequando os requisitos de
idoneidade para o exercício de certas profissões ou de certos cargos ao quadro
sancionatório provocado pela transposição para o ordenamento jurídico nacional da
Diretiva (UE) 2019/713, do Parlamento Europeu e do Conselho:
•

A Lei n.º 22/2013, de 26 de fevereiro 35 , que estabelece o estatuto do
administrador judicial, prevê os requisitos de idoneidade para exercício dessa
profissão no artigo 5.º;

33

Esta lei foi revogada pela Lei n.º 25/2008, de 5 de junho, que estabelece medidas de natureza preventiva e repressiva

de combate ao branqueamento de vantagens de proveniência ilícita e ao financiamento do terrorismo. A matéria
encontra-se atualmente regulada na Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto, que aprova medidas de combate ao
branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo e revogou a Lei n.º 25/2008, de 5 de junho.
34

Texto consolidado.

35

Texto consolidado.
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•

O Estatuto da Ordem dos Advogados, aprovado pela Lei n.º 145/2015, de 9 de
setembro36, elenca os requisitos de idoneidade para o exercício da profissão de
advogado no seu artigo 177.º;

•

O Estatuto da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, aprovado
em anexo à Lei n.º 154/2015, de 14 de setembro, prevê no seu artigo 106.º os
crimes que são considerados desonrosos para o exercício da profissão, não
podendo alguém que tenha sido condenado pela sua prática inscrever-se na
Ordem, condição necessária para o exercício da profissão;

•

O Estatuto da Ordem dos Notários, aprovado em anexo à Lei n.º 155/2015, de
15 de setembro, impede a inscrição na Ordem dos Notários, condição necessária
para o exercício da profissão, de quem tenha sido condenado por um dos crimes
desonrosos enunciados no artigo 70.º, considerando-o inidóneo;

•

A Lei n.º 6/2018, de 22 de fevereiro, que aprova o estatuto do mediador de
empresas, e que enuncia os requisitos de idoneidade para o exercício da
profissão no seu artigo 5.º;

•

O novo Regulamento da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores,
aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 119/2015, de 29 de junho37, prevê no
artigo 6.º os requisitos que têm de cumprir os beneficiários que se pretendam
submeter a sufrágio para membro da direção da referida Caixa de Previdência;

•

O Código das Associações Mutualistas, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º
59/2018, de 2 de agosto38, contém as condições de elegibilidade dos associados
para os cargos nas respetivas associações no seu artigo 100.º.

Assinale-se ainda que o Decreto-Lei n.º 290-D/99, de 2 de agosto, que aprova o regime
jurídico dos documentos eletrónicos e da assinatura digital, e que esta iniciativa propõe
alterar, se encontra já revogado, desde o passado dia 11 de março, pelo Decreto-Lei n.º
12/2021, de 9 de fevereiro, que assegura a execução na ordem jurídica interna do

36

Idem.

37

Texto consolidado.

38

Texto consolidado.
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Regulamento (UE) 910/2014 39 , relativo à identificação eletrónica e aos serviços de
confiança para as transações eletrónicas no mercado interno.
O combate a este tipo de criminalidade é levado a cabo por uma unidade específica da
Polícia Judiciária, a Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade

Tecnológica, a UNC3T, cujas competências estão reguladas no artigo 33.º do DecretoLei n.º 137/2019, de 13 de setembro, que aprova a nova estrutura organizacional da
Polícia Judiciária.
Pela importância que assumem estes meios de pagamento na sociedade atual,
considera-se útil referir que, em 2001, o Banco de Portugal fixava a definição de cartão
de crédito e de débito através do Aviso do Banco de Portugal n.º 11/2001, de 20 de
novembro.
Os sistemas de pagamento estão regulados pelo Decreto-Lei n.º 221/2000, de 9 de
setembro, que transpõe para a ordem jurídica interna, apenas no que aos sistemas de
pagamento diz respeito, a Diretiva n.º 98/26/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 19 de maio 40 , relativa ao carácter definitivo da liquidação nos sistemas de
pagamento. Este diploma foi alterado pelos Decretos-Lei n.os 85/2011, de 29 de junho,
18/2013, de 6 de fevereiro, e 40/2014, de 18 de março.
Já os serviços de pagamento encontram-se atualmente regulados pelo Decreto-Lei n.º
91/2018, de 12 de novembro, que aprova o novo Regime Jurídico dos Serviços de
Pagamento e da Moeda Eletrónica, transpondo a Diretiva (UE) 2015/2366 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 201541, relativa aos serviços
de pagamento no mercado interno (segunda Diretiva de Serviços de Pagamento), que

39

REGULAMENTO (UE) 910/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho. J.O. Série L [Em linha]. 257 (2014-08-28)

73-114. [Consult. 2 jun. 2021]. Disponível em WWW: <URL: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&qid=1622731430254&from=PT>.
40

DIRETIVA 98/26/CE do Parlamento Europeu e do Conselho. J.O. Série L [Em linha]. 166 (1998-06-11) 45-50.

[Consult. 4 jun 2021]. Disponível em WWW: <URL: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998L0026&qid=1622801667159&from=PT>.
41

DIRETIVA (EU) 2015/2366 do Parlamento e do Conselho. J.O. Série L [Em linha]. 337 (2015-12-23) 35-127.

[Consult. 4 jun. 2021]. Disponível em WWW: <URL: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2366&qid=1622802897577&from=PT>.
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procedeu a uma revisão do enquadramento jurídico europeu em matéria de serviços de
pagamento.
Este diploma veio revogar os Decretos-Leis n.os 141/2013, de 18 de outubro, que
assegurava a execução na ordem jurídica interna das obrigações decorrentes do
Regulamento (UE) n.º 260/2012, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de
março 42 , que estabelece requisitos técnicos e de negócio para as transferências a
crédito e os débitos diretos em euros, e 317/2009, de 30 de outubro, que aprovava o
regime jurídico relativo ao acesso à atividade das instituições de pagamento e à
prestação de serviços de pagamento, transpondo para a ordem jurídica interna a
Diretiva n.º 2007/64/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de novembro43.
Na página do Centro Nacional de Cibersegurança é possível aceder ao Relatório
Cibersegurança em Portugal – Riscos e Conflitos 202144, que dá uma visão geral sobre
os riscos e os conflitos no ciberespaço de interesse nacional nos anos de 2020 e 2021.
Este organismo «atua como coordenador operacional e autoridade nacional especialista
em matéria de cibersegurança junto das entidades do Estado, operadores de
Infraestruturas Críticas nacionais, operadores de serviços essenciais e prestadores de
serviços digitais, garantindo que o ciberespaço é utilizado como espaço de liberdade,
segurança e justiça, para proteção dos setores da sociedade que materializam a
soberania nacional e o Estado de Direito Democrático».
Finalmente, cumpre informar que a Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço
2019-2023 foi aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 92/2019, de 5 de
junho.

42

REGULAMENTO (EU) 260/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho J.O. Série L [Em linha]. 94 (2012-03-30) 22-

37. [Consult. 4 jun. 2021]. Disponível em WWW: <URL: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0260&qid=1622803594054&from=PT>.
43

Esta diretiva já não está em vigor desde 12 de janeiro de 2018. DIRETIVA 2007/64/CE do Parlamento Europeu e do

Conselho. J.O. Série L [Em linha]. 319 (2007-12-05) 1-36. [Consult. 4 jun. 2021]. Disponível em WWW: <URL:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0064&qid=1622803808606&from=PT>.
44

Disponível em:

https://www.cncs.gov.pt/content/files/relatorio_riscos.conflitos2021__observatoriociberseguranca_cncs.pdf
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II.

Enquadramento parlamentar

•

Iniciativas pendentes (iniciativas legislativas e petições)

Consultada a base de dados da Atividade Parlamentar (AP), verificou-se que, neste
momento, não se encontra pendente qualquer petição ou iniciativa legislativa sobre
matéria idêntica à da presente proposta de lei.

•

Antecedentes parlamentares (iniciativas legislativas e petições)

Consultada a mesma base de dados, como antecedentes parlamentares da presente
proposta de lei, cumpre assinalar as seguintes iniciativas legislativas sobre matéria
idêntica e conexa (designadamente, em matéria de cibercrime e contrafação de moeda
e de títulos equiparados a moeda):
Da XIII Legislatura:
- Proposta de Lei n.º 15/XIII/1.ª (GOV) - Procede à 41.ª alteração ao Código Penal e
transpõe a Diretiva n.º 2014/62/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de
maio de 2014, relativa à proteção penal do euro e de outras moedas contra a
contrafação e que substitui o Decisão-Quadro 2000/383/JAI do Conselho;45
- Proposta de Lei n.º 123/XIII/3.ª (GOV) - Autoriza o Governo a aprovar um novo regime
jurídico dos serviços de pagamento de moeda eletrónica, transpondo a Diretiva (UE)
2015/2366;46

45

Ligação retirada do sítio na Internet da Assembleia da República (https://www.parlamento.pt/ ). Salvo indicação em

contrário, todas as ligações para iniciativas pendentes ou antecedentes parlamentares são feitas para o sítio na Internet
da Assembleia da República.
46

Daria origem à Lei 57/2018, de 21 de agosto - Autoriza o Governo a regular o acesso à atividade das instituições de

pagamento e instituições de moeda eletrónica, bem como a prestação de serviços de pagamento e emissão de moeda
eletrónica, no âmbito da transposição da Diretiva (UE) 2015/2366, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de
novembro de 2015, relativa aos serviços de pagamento no mercado interno, que altera as Diretivas 2002/65/CE,

Proposta de Lei n.º 98/XIV/2.ª (GOV)
Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª)

15

NOTA TÉCNICA

________________________________________________________
Da XII Legislatura:
- Projeto de Lei n.º 478/XII/3.ª (PS) - Aprova o regime jurídico aplicável às relações
intercedentes entre as instituições bancárias e as instituições prestadoras de serviços
de cartões como meio de pagamento de transações comerciais; (votação na
generalidade em 15-05-2015, Reunião Plenária n.º 87 – Rejeitado, com votos contra do
PSD e do CDS-PP e votos a favor do PS, do PCP, do BE e do PEV) [DAR I série n.º
87, 2015.05.16, da 4.ª SL da XII Leg (pág. 51-51)];
Das XI e X Legislaturas:

- Projeto de Lei n.º 420/XI/2.ª (PCP) - Altera a «Lei do Cibercrime»,
descriminalizando o ensino e a investigação científica (Esta Iniciativa caducou em
2011-06-19);
- Proposta de Lei n.º 289/X/4.ª (GOV) - Aprova a Lei do Cibercrime, transpondo para a
ordem jurídica interna a Decisão-Quadro n.º 2005/222/JAI do Conselho, de 24 de
fevereiro de 2005, relativa a ataques contra sistemas de informação, e adapta o Direito
interno à Convenção sobre Cibercrime do Conselho da Europa; 47
- Proposta de Resolução n.º 132/X/4.ª (GOV) - Aprova a Convenção sobre o Cibercrime,
adoptada em Budapeste, em 23 de Novembro de 2001.48

2009/110/CE e 2013/36/UE e o Regulamento (UE) n.º 1093/2010, e que revoga a Diretiva 2007/64/CE [DR I série n.º
160/XIII/3 2018.08.21]
47

Daria origem à Lei n.º 109/2009, de 15 de setembro - Aprova a Lei do Cibercrime, transpondo para a ordem jurídica

interna a Decisão Quadro n.º 2005/222/JAI, do Conselho, de 24 de Fevereiro, relativa a ataques contra sistemas de
informação, e adapta o direito interno à Convenção sobre Cibercrime do Conselho da Europa [DR I série n.º 179/X/4
2009.09.15].
48

Daria origem à Resolução da Assembleia da República - Aprova a Convenção sobre o Cibercrime, adotada em

Budapeste em 23 de Novembro de 2001 [DR I série n.º 179/X/4 2009.09.15]
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III.

Apreciação dos requisitos formais
•

Conformidade com os requisitos constitucionais, regimentais e formais

A iniciativa em apreço é apresentada pelo Governo, no âmbito do seu poder de iniciativa
e da sua competência política, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 167.º
e na alínea d) do n.º 1 do artigo 197.º da Constituição e no n.º 1 do artigo 119.º do
Regimento da Assembleia da República (Regimento)49.
Assume a forma de proposta de lei, nos termos do n.º 2 do artigo 119.º do Regimento,
encontra-se redigida sob a forma de artigos, tem uma designação que traduz
sinteticamente o seu objeto principal e é precedida de uma breve exposição de motivos,
mostrando-se, assim, conforme com o disposto no n.º 1 do artigo 124.º do Regimento.
De igual modo, observa os requisitos formais relativos às propostas de lei, constantes
do n.º 2 do artigo 124.º do Regimento.
O n.º 3 do artigo 124.º do Regimento prevê que as propostas de lei devem ser
acompanhadas dos estudos, documentos e pareceres que as tenham fundamentado.
Em idêntico sentido, o Decreto-Lei n.º 274/2009, de 2 de outubro 50 , que regula o
procedimento de consulta de entidades, públicas e privadas, realizado pelo Governo,
dispõe, no n.º 1 do artigo 6.º, que «os atos e diplomas aprovados pelo Governo cujos
projetos tenham sido objeto de consulta direta contêm, na parte final do respetivo
preâmbulo ou da exposição de motivos, referência às entidades consultadas e ao
carácter obrigatório ou facultativo das mesmas». Dispõe ainda, no n.º 2, que «no caso
de propostas de lei, deve ser enviada cópia à Assembleia da República dos pareceres
ou contributos resultantes da consulta direta às entidades cuja consulta seja
constitucional ou legalmente obrigatória e que tenham sido emitidos no decurso do
procedimento legislativo do Governo».

49
50

As ligações para a Constituição e para o Regimento são feitas para o portal oficial da Assembleia da República.
Diploma

consolidado

disponível

no

portal

oficial

(https://dre.pt/application/file/491041).
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O Governo, na exposição de motivos, menciona terem sido ouvidos o Banco de
Portugal, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, a Comissão para o
Acompanhamento dos Auxiliares da Justiça, a Ordem dos Notários e a Ordem dos
Solicitadores e Agentes de Execução. Menciona ainda ter sido promovida a audição do
Conselho Superior da Magistratura, do Conselho Superior do Ministério Público e da
Ordem dos Advogados. Os pareceres enviados encontram-se disponibilizados no sítio
eletrónico da Assembleia da República, mais especificamente na página da presente
iniciativa.
A proposta de lei respeita os limites à admissão das iniciativas, previstos no n.º 1 do
artigo 120.º do Regimento, uma vez que parece não infringir a Constituição ou os
princípios nela consignados e define concretamente o sentido das modificações a
introduzir na ordem legislativa.
A presente iniciativa é subscrita pelo Primeiro-Ministro, pela Ministra da Justiça e pelo
Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, mencionando ter sido aprovada em
Conselho de Ministros a 20 de maio de 2021, dando cumprimento ao disposto no n.º 2
do artigo 123.º do Regimento.
A matéria sobre a qual versa a presente proposta de lei enquadra-se, por força do
disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 164.º da Constituição («Direitos, liberdades e
garantias»), no âmbito da reserva relativa de competência legislativa da Assembleia da
República.
A proposta de lei em apreciação deu entrada a 21 de maio de 2021 e foi admitida a 24
de maio, data em que, por despacho de S. Ex.ª o Presidente da Assembleia da
República, baixou, na generalidade, à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos,
Liberdades e Garantias (1.ª), tendo sido anunciada na sessão plenária do dia 26 de
maio.
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•

Verificação do cumprimento da lei formulário

A Lei n.º 74/98, de 11 de novembro51, alterada e republicada pela Lei n.º 43/2014, de 11
de julho, doravante designada lei formulário, contém um conjunto de normas sobre a
publicação, identificação e formulário dos diplomas que são relevantes em caso de
aprovação da presente iniciativa e que, por isso, deverão ser tidas em conta no decurso
do processo da especialidade na Comissão, em particular aquando da redação final.
Desde logo cumpre referir que a iniciativa sub judice contém uma exposição de motivos
e obedece ao formulário das propostas de lei, apresentando sucessivamente, após o
articulado, a data de aprovação em Conselho de Ministros (20 de maio de 2021) e as
assinaturas do Primeiro-Ministro, da Ministra da Justiça e do Secretário de Estado dos
Assuntos Parlamentares, mostrando-se em conformidade com o disposto nos n.os 1 e 2
do artigo 13.º da lei formulário52.
O título da presente iniciativa legislativa - «Transpõe a Diretiva (UE) 2019/713, relativa
ao combate à fraude e à contrafação de meios de pagamento que não em numerário» traduz sinteticamente o seu objeto, mostrando-se conforme ao disposto no n.º 2 do
artigo 7.º da lei formulário, embora possa ser objeto de aperfeiçoamento, em sede de
apreciação na especialidade ou em redação final.
A iniciativa cumpre o disposto no n.º 4 do artigo 9.º da lei formulário: «Tratando-se de
diploma de transposição de diretiva comunitária, deve ser indicada expressamente a
diretiva a transpor». Sugere-se que esta referência seja complementada com dados
adicionais da diretiva.53
Assim, em caso de aprovação na generalidade, sugere-se à Comissão competente que
analise, na fase da especialidade, a seguinte redação para o título:

51

Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, sobre a publicação, a identificação e o formulário dos diplomas, alterada e

republicada pelas Leis n.ºs 2/2005, de 24 de janeiro, 26/2006, de 30 de junho, 42/2007, de 24 de agosto, e 43/2014, de
11 de julho.

53

Acrescentando o autor e a data de assinatura do ato, ou pelo menos o autor, como recomenda o Código de redação

interinstitucional da União Europeia na citação abreviada do título.
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«Transpõe a Diretiva (UE) 2019/713 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de
abril de 2019, relativa ao combate à fraude e à contrafação de meios de pagamento que
não em numerário, alterando diversas leis».
Segundo as regras de legística formal, «o título de um ato de alteração deve referir o
título do ato alterado». Porém, as mesmas recomendam que o título seja conciso e,
sendo que esta iniciativa pretende alterar dezasseis diplomas, revela-se avisada a
opção por não elencar os diplomas alterados no título da iniciativa.
Nos termos do n.º 1 do artigo 6.º da lei formulário, «Os diplomas que alterem outros
devem indicar o número de ordem da alteração introduzida e, caso tenha havido
alterações anteriores, identificar aqueles diplomas que procederam a essas alterações,
ainda que incidam sobre outras normas». No entanto, quando a lei incida sobre códigos,
“leis” ou “regimes gerais”, “regimes jurídicos” ou atos legislativos de estrutura
semelhante, por motivos de segurança jurídica, para tentar manter uma redação simples
e concisa e tendo em consideração que a lei formulário foi aprovada e publicada num
contexto anterior à existência do Diário da República Eletrónico, atualmente acessível
de forma gratuita e universal, parece-nos mais seguro e eficaz não indicar o número de
ordem de alteração, nem o respetivo elenco.
Propõe-se, assim, que essa referência seja retirada do artigo 1.º da iniciativa quanto ao
do Código Penal e ao Código de Processo Penal.
Em caso de aprovação, esta iniciativa revestirá a forma de lei, nos termos do n.º 3 do
artigo 166.º da Constituição, pelo que deve ser objeto de publicação na 1.ª série do
Diário da República, em conformidade com o disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º
da lei formulário.
O autor promoveu a republicação, em anexo, da Lei n.º 109/2009, de 15 de setembro,
nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 6.º da lei formulário. Assinalamos que o autor
não promoveu a republicação, em anexo, da Lei n.º 52/2003, de 22 de agosto. Tendo
em conta o dever de republicação previsto na alínea b) do n.º 3 do artigo 6.º da Lei n.º
74/98, de 11 de novembro, caso a Comissão aprove normas sobre a republicação e os
respetivos anexos, os mesmos devem constar no texto sujeito a votação final global.
Proposta de Lei n.º 98/XIV/2.ª (GOV)
Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª)

20

NOTA TÉCNICA

________________________________________________________
A previsão de início de vigência da iniciativa de 30 dias após a sua publicação, de acordo
com o artigo 21.º, mostra-se conforme com o previsto no n.º 1 do artigo 2.º da lei
formulário, segundo o qual os atos legislativos «entram em vigor no dia neles fixado,
não podendo, em caso algum, o início de vigência verificar-se no próprio dia da
publicação».
Na presente fase do processo legislativo, a iniciativa em apreço não nos parece suscitar
outras questões em face da lei formulário.

IV.

Análise de direito comparado

•

Enquadramento do tema no plano da União Europeia

Segundo a Comissão Europeia os pagamentos que não em numerário foram crescendo
a nível global ao logo dos últimos anos e, com a crescente prevalência do comércio
eletrónico e outras transações à distância, o seu papel na economia foi-se acentuando.
De acordo com a Comissão, não obstante os níveis de segurança terem vindo a
melhorar com a introdução de normas aplicáveis aos prestadores de serviços de
pagamento para todas as transações eletrónicas e para o acesso ao ambiente bancário
em linha, os dados disponíveis revelavam que as fraudes continuavam a aumentar,
afetando a confiança dos consumidores nos serviços digitais e criando entraves ao
mercado único digital. Os infratores adaptavam rapidamente o seu modus operandi às
tecnologias em evolução, explorando lacunas e discrepâncias legais, criando redes
criminosas transnacionais e colocando desafios à aplicação da lei54.
Assim, na Agenda Europeia sobre Segurança (2015)55 a Comissão comprometeu-se a
rever e possivelmente alargar a legislação sobre o combate à fraude e à contrafação de
meios de pagamento que não em numerário para ter em conta as novas formas de crime
e de contrafação de instrumentos financeiros. O processo de consulta iniciou-se, bem
como os estudos de avaliação do quadro legislativo em vigor (Decisão-

54

Ver https://ec.europa.eu/home-affairs/what-is-new/work-in-progress/initiatives/ezmmp_intro_en
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0185
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Quadro 2001/413/JAI56), determinando que uma nova Diretiva seria a opção preferível
para colmatar as lacunas então existentes57.

É neste contexto que é aprovada a Diretiva (UE) 2019/713 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 17 de abril de 201958, relativa ao combate à fraude e à contrafação de
meios de pagamento que não em numerário, substituindo-se à Decisão-Quadro
2001/413/JAI, com a finalidade de a adaptar à realidade atual. São assim estabelecidas
regras mínimas relativas à definição de infrações e sanções penais nos domínios da
fraude e da contrafação de meios de pagamento que não em numerário, facilitando a
prevenção de tais infrações. Foi também intenção favorecer o intercâmbio de
informações e cooperação transfronteiriça; uma melhor comunicação da fraude pelas
instituições financeiras e outras entidades privadas, bem como a assistência e o apoio
às vítimas.
Tal como é referido no parágrafo 15.º dos considerandos, esta Diretiva «faz referência
a formas de conduta clássicas, como fraude, falsificação, furto e apropriação ilícita», já
delineadas pelo direito nacional antes da era digital, mas que agora, no âmbito alargado
da presente Diretiva, implica definir formas de conduta equivalentes na esfera digital
que complementem e reforcem a Diretiva 2013/40/UE59.
A Diretiva define, também, um conjunto de outros termos e conceitos, para efeitos da
sua aplicação, nomeadamente o conceito de «instrumento de pagamento que não
em numerário» que deve ser entendido como um dispositivo e procedimento protegido,
físico ou virtual, que permite ao utilizador transferir dinheiro ou valor monetário sem usar
moedas ou notas [artigo 2.º, alínea a)]; e o conceito de «moeda virtual», definido como
uma representação digital de valor que não é emitida nem garantida por um banco
central ou uma autoridade pública, não está necessariamente ligada a uma moeda
legalmente estabelecida e não possui o estatuto jurídico de moeda ou dinheiro, mas que
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32001F0413
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Ver https://ec.europa.eu/home-affairs/what-is-new/work-in-progress/initiatives/ezmmp_intro_en

58

Disponível em https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0713; a Decisão-

Quadro 2001/413/JAI que esta Diretiva vem atualizar e substituir pode ser consultada em https://eurlex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32001F0413
59
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é aceite por pessoas singulares ou coletivas como meio de troca e pode ser transferida,
armazenada e comercializada por via eletrónica [artigo 2.º, alínea d)].
Os Estados-Membros deverão tomar medidas que assegurem que a utilização
fraudulenta de um instrumento de pagamento que não em numerário furtado ou
roubado, apropriado ou obtido de outra forma ilícita, contrafeito ou falsificado, se
praticado com dolo, seja punível como infração penal (artigo 3.º), prevendo que as
infrações previstas nas alíneas a) e b) deste artigo sejam puníveis com uma pena de
prisão máxima não inferior a um ano (artigo 9.º n.º 2).
O n.º 4 da Diretiva indica um conjunto de condutas relacionadas com a utilização
fraudulenta de instrumentos de pagamento corpóreos que não em numerário que
deverão ser puníveis como infrações penais, quando praticadas com dolo: o furto, o
roubo ou outra forma de apropriação ilícita destes instrumentos [alínea a)]; a sua
contrafação ou falsificação fraudulenta [alínea b)]; a posse deste instrumento furtado,
roubado ou apropriado de outra forma ilícita ou que tenha sido objeto de contrafação ou
de falsificação, para utilização fraudulenta [alínea c)]; bem como a aquisição para si
próprio ou para terceiro, incluindo a receção, a apropriação, a compra, a transferência,
a importação, a exportação, a venda, o transporte ou a distribuição deste instrumento
furtado, roubado, contrafeito ou falsificado, para utilização fraudulenta [alínea d)]. A
Diretiva determina que as infrações previstas nas alíneas a) e b) deste artigo sejam
puníveis com uma pena de prisão máxima não inferior a um ano quando praticadas
por pessoa singular (artigo 9.º n.º 2).
Em relação a instrumentos de pagamento não corpóreos que não em numerário
(artigo 5.º) são também elencadas as condutas que, relativamente a este tipo de
instrumentos, deverão ser puníveis como infrações penais, se praticadas com dolo:
obtenção ilícita deste instrumento, pelo menos quando essa obtenção tenha envolvido
a prática de uma das infrações previstas nos artigos 3.º a 6.º da Diretiva 2013/40/UE60,
ou a apropriação ilegítima do instrumento [alínea a)]; a contrafação ou falsificação
fraudulenta deste instrumento [alínea b)]; a detenção deste instrumento se obtido de
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forma ilícita, contrafeito ou falsificado para utilização fraudulenta, pelo menos se a
origem ilícita for conhecida no momento da sua detenção [alínea c)]; a aquisição para si
próprio ou para terceiro, incluindo a venda, a transferência ou distribuição, ou a
disponibilização deste tipo de instrumento obtido de forma ilícita, contrafeito ou
falsificado para utilização fraudulenta [alínea d)]. As infrações previstas nas alíneas a) e
b) deste artigo deverão ser puníveis com uma pena de prisão máxima não inferior a
um ano quando praticada por pessoa singular (artigo 9.º n.º 2).
No que concerne à fraude relacionada com sistemas de informação (artigo 6.º), a
Diretiva determina que os Estados-Membros tomem medidas para assegurar que sejam
puníveis como infrações penais os atos de transferir ou fazer transferir dinheiro, valor
monetário ou moedas virtuais que causem um prejuízo patrimonial ilícito para outrem, a
fim de obter benefícios ilícitos para si próprio ou para terceiro, quando sejam praticados
com dolo através de obstrução ou interferência no funcionamento de um sistema de
informação, sem direito a tal; ou da introdução, alteração, eliminação, transmissão ou
supressão de dados informáticos, sem direito a tal. Segundo o artigo 9.º, n.º 5 da Diretiva
esta infração deverá ser punível com uma pena máxima não inferior a dois anos
quando praticada por pessoa singular.
Relativamente a instrumentos utilizados para cometer infrações os EstadosMembros devem assegurar que sejam puníveis como infrações penais a produção, a
aquisição para si próprio ou para terceiro, incluindo a importação, a exportação, a venda,
o transporte, a distribuição ou a disponibilização de um dispositivo ou de um
instrumento, de dados informáticos ou de outros meios principalmente concebidos ou
especificamente adaptados para cometer uma das infrações previstas no artigo 4.º,
alíneas a) e b), no artigo 5.º, alíneas a) e b), ou no artigo 6.º, pelo menos quando esses
atos forem praticados com a intenção de que esses meios sejam utilizados (artigo 7.º).
A Diretiva visa, ainda, aproximar o nível de sanções para os crimes nela definidos em
todos os Estados-Membros no que respeita à responsabilidade das pessoas coletivas
de forma a que possam ser responsabilizadas pelas infrações previstas nos artigos 3.º
a 8.º cometidas em seu benefício por qualquer pessoa, agindo a título individual ou como
membro de um órgão da pessoa coletiva e que nela ocupe uma posição de liderança,
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com base no poder de representação da pessoa coletiva; na autoridade para tomar
decisões em nome da pessoa coletiva; ou autoridade para exercer controlo sobre essa
pessoa coletiva. Também é determinada a responsabilidade da pessoa coletiva no caso
da falta de supervisão ou de controlo por parte de uma pessoa referida no n.º 1 ter
tornado possível a prática de uma das infrações previstas nos artigos 3.º a 8.º em
benefício da pessoa coletiva, por uma pessoa sob a sua autoridade (artigo 10.º).
No âmbito do intercâmbio de informações relativas às infrações previstas na Diretiva,
os Estados-Membros deverão criar um ponto de contacto operacional nacional
disponível 24 horas por dia e sete dias por semana, informando a Comissão
Europeia, a Europol e a Eurojust dos pontos de contacto designados e atualizando essa
informação

sempre

que

haja

alterações.

Deverão,

igualmente,

implementar

procedimentos para dar resposta a pedidos urgentes de assistência no prazo de oito
horas, indicando pelo menos se o pedido será atendido, sob que forma de resposta e
qual o prazo estimado de resposta (artigo 14.º).
A Comissão apresentará, em 2023, um relatório ao Parlamento Europeu e ao Conselho,
sobre as medidas nacionais adotadas para dar cumprimento à legislação e, em 2026,
avaliará o impacto da legislação sobre a luta contra a fraude e sobre os direitos humanos
num relatório que será apresentado ao Parlamento Europeu e ao Conselho.
Cumpre também referir a COM(2021) 170 final - Comunicação da Comissão ao
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité
das Regiões Empty 61 sobre a estratégia da UE para lutar contra a criminalidade
organizada (2021-2025) que afirma expressamente que a transição para economias
sem numerário, acelerada ainda mais pela pandemia, criou novas oportunidades de
fraude e contrafação de meios de pagamento que não em numerário, como cartões de
crédito e instrumentos de pagamento em linha, representando uma grave ameaça para
a segurança da UE, constituindo uma importante fonte de rendimento para a
criminalidade organizada, favorecendo a prática de atividades criminosas como o tráfico
de droga e o tráfico de seres humanos. Nesta comunicação, a Comissão salienta a
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adoção da Diretiva (UE) 2019/713, declarando que a Comissão acompanhará de perto
os progressos realizados para assegurar a plena eficácia das novas regras.

•

Enquadramento internacional
Países europeus

Segundo a informação disponível no sítio da Internet do EUR-LEX62, a Diretiva (UE)
2019/713, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de abril de 2019, tinha sido,
até 31 de maio de 2021, transposta pela Alemanha, Bulgária, Eslováquia, Estónia,
França, Hungria, Lituânia, Roménia e Suécia.
A legislação comparada é apresentada para o seguinte Estado-Membro da União
Europeia: França.
FRANÇA
A transposição da Diretiva (UE) 2019/713, do Parlamento Europeu e do Conselho, de
17 de abril de 2019, opera-se, em França, através da alteração de diversos diplomas.
O primeiro diploma trata-se da Loi n° 78-17 du 6 janvier 197863 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés, diz respeito a todo o processamento automatizado de dados
pessoais (artigo 2) e regula essencialmente o funcionamento da Commission nationale
de l'informatique et des libertés64 (artigos 8 ao 29 da Loi).
Do Código Penal são pertinentes os artigos 113-2 e 113-7 e 121-7 de reforma das
disposições gerais do Código; 121-2 que adapta a justiça à evolução do crime; 113-2-1
que reforça a luta contra o crime organizado, o terrorismo e seu financiamento; 131-39
sobre a luta contra a concorrência social desleal; 311-1 relativo à repressão de crimes
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/NIM/?uri=CELEX:32019L0713

63

Diploma consolidado retirado do sítio na Internet da https://www.legifrance.gouv.fr/. Todas as referências legislativas

são feitas para o portal oficial da Légifrance , salvo indicação em contrário.
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e delitos contra os bens; 323-3-1 sobre diversas disposições relativas à defesa e
segurança nacionais; e 323-2, 323-3, 323-4-1 sobre serviços de informações.
Do Código de Processo Penal são importantes os artigos 10-2, 15-3, 41, 60-1, 77-1-1,
393-1 e 706-2 relativos à programação 2018-2022 e de reforma da justiça; 57-1, 99-3 e
706-15 que melhoram a eficácia e as garantias do processo penal na luta contra o crime
organizado, o terrorismo e seu financiamento; e 706-73-1 que reforma a regulação dos
jogos de fortuna e azar.
Do Código Monetário e Financeiro são de reter os artigos L54-10-1 relativo ao
crescimento e à transformação de empresas; L133-4 relativo aos serviços de
pagamento no mercado interno; L163-3 relativo à programação 2018-2022 e de reforma
da justiça; L163-4 relativo às condições de prestação de serviços de pagamento e
estabelecimento de instituições de pagamento; L163-4-2 de orientação e programação
para o desempenho da segurança interna; e L311-3 que adapta diversas disposições
legislativas ao direito da união em matéria económica e financeira.
Acresce à legislação acima descrita o Arrêté du 23 mai 2018 portant création d'un
traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «plateforme
électronique de recueil des coordonnées bancaires et de leurs conditions d'emploi
rapportées par les victimes d'achats frauduleux en ligne » (PERCEVAL).

V.

Consultas e contributos
•

Consultas obrigatórias e facultativas

Em 26 de maio de 2021, a Comissão solicitou contributo escrito às seguintes entidades:
Conselho Superior da Magistratura, Conselho Superior do Ministério Público, Ordem
dos Advogados, Ordem dos Notários, Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução,
Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, Comissão Nacional de Proteção de Dados e
Banco de Portugal.
Os pareceres serão disponibilizados no site da Assembleia da República na página da
iniciativa na Internet.
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VI.

Avaliação prévia de impacto
•

Avaliação sobre impacto de género

O preenchimento, pelo proponente, da ficha de avaliação prévia de impacto de género
da presente iniciativa, em cumprimento do disposto na Lei n.º 4/2018, de 9 de fevereiro,
devolve como resultado uma valoração neutra do impacto de género.

•

Linguagem não discriminatória

Na elaboração dos atos normativos a especificação de género deve ser minimizada
recorrendo-se, sempre que possível, a uma linguagem neutra ou inclusiva, mas sem
colocar em causa a clareza do discurso.
Sem prejuízo de uma análise mais detalhada, na apreciação na especialidade ou na
redação final, nesta fase do processo legislativo a redação da proposta de lei não nos
suscita qualquer questão relacionada com a linguagem discriminatória em relação ao
género.

VII.
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ambiente “eletrónico digital”, de forma a garantir a integridade e força probatória desta

prova.» O autor alega que os três diplomas que regulamentam a prova digital (o Código
de Processo Penal, a Lei n.º 32/2008, de 17/07, e a Lei n.º 109/2009, de 15/09), «ao
invés de assegurar a centralidade normativa do Código de Processo Penal, com a
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contraditoriedade entre diplomas.» Debruçando-se «sobre as questões processuais
respeitantes à admissibilidade da apreensão e interceção das mensagens de correio
eletrónico», o autor procura «com este estudo analisar as disposições processuais
vigentes no ordenamento jurídico português que regulamentam a obtenção desta
específica prova digital, questionando a conciliação dos novos mecanismos dispostos
na Lei do Cibercrime com as várias disposições processuais relativas à obtenção da
prova digital consagradas no Código de Processo Penal e na Lei n.º 32/2008, de 17/07,
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Resumo: Neste artigo, o autor propõe «abordar integralmente o regime de apreensão
de correspondência electrónica, previsto no artigo 17.º da LCC, nomeadamente âmbito
objectivo e subjectivo de aplicação, as competências dos órgãos de polícia criminal
(OPC’s), do Ministério Público e do juiz, prazos, procedimentos práticos e
consequências das inobservâncias das formalidades.»

CENTRO DE ESTUDOS JUDICIÁRIOS – Cibercriminalidade e prova digital [Em
linha]. Lisboa : Centro de Estudos Judiciários, 2020. ISBN 978-989-8908-17-9. [Consult.
27

maio

2021].

Disponível

Proposta de Lei n.º 98/XIV/2.ª (GOV)
Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª)

29

em

WWW:<URL:

NOTA TÉCNICA

________________________________________________________
https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=134742&img=
21765&save=true>.
Resumo: A obra em referência aborda diferentes matérias sobre a cibercriminalidade e
a prova digital através de debates realizados em formação. Destacam-se as
apresentações número 3 que aborda a prova digital e o seu enquadramento legal, e a
número 5 que se debruça sobre a apreensão do correio eletrónico e os registos de
comunicações de natureza semelhante, apoiando-se no artigo 17.º da Lei n.º 109/2009,
de 15 de setembro.
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Resumo: «Os Cibercriminosos, além de utilizarem os benefícios resultantes da
revolução nas tecnologias da informação das últimas décadas para praticar crimes,
utilizam-nos igualmente para suprimir as provas da sua prática, impedindo ou
dificultando de sobremaneira a perseguição e a prevenção criminais. A resposta eficaz
a qualquer forma de criminalidade depende da adequação dos meios de resposta à sua
fenomenologia. No caso do Cibercrime, em que estão em causa realidades incorpóreas
(maxime dados informáticos), a investigação baseada em meios investigatórios
pensados para realidades corpóreas tenderá a ser insuficiente para responder
eficazmente ao Cibercrime. O legislador, consciente dessa realidade, previu e regulou,
na Lei n.º 109/2009, de 15 de setembro, meios de obtenção de prova específicos para
a investigação do Cibercrime. Na presente obra, analisa-se, numa perspetiva teóricoprática, o regime jurídico desses meios de obtenção de prova, propondo-se
inclusivamente alterações legislativas destinadas a suprir algumas imperfeições que, na
ótica do autor, a Lei n.º 109/2009 apresenta a esse nível.»
OLIVEIRA, Alexandre Au-Yong – Reflexões em torno do crime de burla informática.
Revista do Centro de Estudos Judiciários. Lisboa. ISSN 1645-829X. N.º 2 (2.º sem.
2020), p. 79-104. Cota: RP- 244.
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NOTA TÉCNICA

________________________________________________________
Resumo: Neste artigo, o autor parte «de uma tipologia de casos constituída pelo
levantamento de numerário em caixas automáticas (ATM) através do uso de cartões
bancários, sem autorização e contra a vontade do respetivo titular, discute-se qual a
respetiva qualificação jurídica, se de crime de burla informática ou de furto, clarificando
quais os bens jurídicos protegidos por aquele e as suas relações com o crime de furto
e crimes estritamente informáticos com o acesso ilegítimo». Subsequentemente o autor
discute ainda «a relação do crime de burla informática com o crime de abuso de cartão
de crédito e, por fim, com o crime de roubo.»
PRATAS, Rita Maria Coelho Salvado – O correio eletrónico como meio de prova em
processo penal [Em linha]. Lisboa : [s.n.], 2018. [Consult. 27 maio 2021]. Dissertação
de

Mestrado.

Disponível

em

WWW:<URL:

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=134747&img=
21769&save=true>.
Resumo: A presente dissertação fornece uma referência sobre o correio eletrónico
enquanto meio comunicacional e, na sua prossecução, apresenta legislação sobre a
prova digital e legislação no plano nacional e internacional. Explana os confrontos
existentes entre os vários diplomas que regulamentam a prova digital e o correio
eletrónico. Apresenta considerações sobre as implicações jurídico-constitucionais no
que respeita à utilização do correio eletrónico como meio de obtenção de prova em
processo penal. Finaliza com algumas reflexões sobre a prova digital e o correio
eletrónico.
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