
 

 

DA 9.506/22 

     

Assunto: Proposta de Lei n.º 3/XV - Altera o Código de Processo Penal e a 

Lei n.º 5/2002, de 11 de janeiro 

 

 

 

 

I. Enquadramento 

A Assembleia da República, através do Exmo. Presidente da Comissão de 

Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, solicitou a emissão 

de parecer escrito sobre a Proposta de Lei n.º 3/XV - Altera o Código de 

Processo Penal e a Lei n.º 5/2002, de 11 de janeiro, que procede à 

quadragésima primeira alteração ao Código de Processo Penal (CCP), e à nona 

alteração à Lei n.º 5/2002, de 11 de janeiro, que estabelece medidas de combate 

à criminalidade organizada e económico-financeira. 

 

II Contextualização do Projeto de Lei segundo a sua exposição de motivos: 

A exposição de motivos desta iniciativa legislativa apresentada na Assembleia 

da República justifica a sua apresentação, em suma, com base nos seguintes 

considerandos: 

“Na sequência da aprovação da Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-2024, 

o Governo apresentou à Assembleia da República uma proposta de lei cujo 

objetivo era o de concretizar algumas das propostas formuladas naquele 

documento estratégico, alterando vários textos normativos, entre eles o Código 

de Processo Penal (CPP). 
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As alterações constantes da proposta de lei visavam essencialmente assegurar 

uma aplicação mais célere, efetiva, adequada e uniforme das soluções legais 

em matéria de repressão da corrupção. 

Entre as alterações propostas figurava o alargamento das situações de 

impedimento de juiz para intervir em instrução, julgamento, recurso ou pedido 

de revisão. No decurso dos trabalhos parlamentares e na fase final da redação 

do texto que viria a dar corpo à Lei n.º 94/2021, de 21 dezembro, foram 

acrescentadas novas situações de impedimento face àquelas que constavam 

da proposta de lei apresentada pelo Governo. 

Porém, antes do decurso do prazo para a entrada em vigor da referida Lei, as 

associações representativas das magistraturas, a Ordem dos Advogados e o 

Conselho Superior da Magistratura alertaram a opinião pública e os 

responsáveis políticos para as implicações que as alterações introduzidas ao 

artigo 40.º do CPP, referente aos impedimentos de juiz, acarretariam para a 

celeridade da resposta do sistema judicial.  

Com efeito, foi argumentado que o aumento das situações de impedimento dos 

juízes para participarem na instrução e no julgamento dos processos criminais 

iria desorganizar gravemente o sistema de justiça, com a multiplicação 

exponencial de substituição de juízes e adiamentos de diligências, gerando 

imensas incertezas sobre quem deveria ser o juiz nos processos pendentes. 

Por outro lado, a redação do artigo 40.º introduzida pela Lei n.º 94/2021, de 21 

dezembro, permitiria suscitar intervenções inócuas do juiz interveniente na fase 

de inquérito a fim de o afastar de fases processuais posteriores e contornar o 

princípio do juiz natural, o que deve ser evitado.  

Em função das questões suscitadas, o Governo propõe recuperar a solução que 

constava da sua proposta de lei, mantendo, porém, o atual n.º 3 do artigo 40.º, 

acrescentado nos termos da Lei n.º 94/2021, de 21 de dezembro.  

Propõe-se ainda a revogação do n.º 9 do artigo 57.º do CPP, o qual determina 

que em caso algum a pessoa coletiva ou entidade equiparada arguida pode ser 



 

 

representada pela pessoa singular que também tem a qualidade de arguida 

relativamente aos factos que são objeto do processo. Esta incompatibilidade 

motivou várias críticas por impedir que o arguido, a título individual, represente 

a pessoa coletiva arguida, mesmo que a defesa conjunta corresponda ao 

interesse de ambos e mesmo que seja essa a vontade comum. 

Em consonância com a revogação do n.º 9 do artigo 57.º, é igualmente proposta 

a alteração aos n.ºs 4 e 5 do mesmo artigo, bem como ao n.º 4 do artigo 196.º 

do CPP. 

Por outro lado, aproveita-se a oportunidade para corrigir um lapso cometido 

aquando da fixação da redação final do novo artigo 311.º-B do CPP, do qual 

ficou omisso o necessário n.º 4, em contraponto com o anteriormente previsto 

no artigo 315.º do mesmo Código. 

É igualmente proposta a repristinação dos n.ºs 1 e 2 do artigo 419.º do CPP na 

redação anterior à Lei n.º 48/2007, de 29 de agosto, passando a fazer parte da 

conferência dois juízes-adjuntos. 

Assegura-se, por um lado, uma colegialidade reforçada e evita-se, por outro, 

que o presidente da secção integre todos os coletivos nos recursos dos tribunais 

superiores. 

Mais se propõe, em consequência da alteração ao artigo 419.º, que sejam 

alterados os artigos 418.º, 425.º, 429.º e 435.º todos do CPP. 

Aproveita-se ainda a oportunidade para sanar um outro equívoco, agora por 

referência à Lei n.º 5/2002, de 11 de janeiro. 

A este respeito, recorda-se que a Lei n.º 79/2021, de 24 de novembro, que 

transpôs 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 e que substitui a Decisão-Quadro 

2001/413/JAI do Conselho, alterou o n.º 1 do artigo 225.º e a alínea c) do n.º 1 



 

 

do artigo 267.º do Código Penal, aditando também os artigos 3.º-A a 3.º-G à Lei 

do Cibercrime (Lei n.º 109/2009, de 15 de setembro). 

Estas alterações justificaram a reformulação, por motivos sistemáticos, de 

normas constantes de diplomas conexos, entre os quais a referida Lei n.º 

5/2002, de 11 de janeiro, que estabelece medidas de combate à criminalidade 

organizada e económico-financeira.  

Especificamente, foi necessário alterar o n.º 1 do artigo 1.º da Lei n.º 5/2002, de 

11 de janeiro, a fim de garantir que os crimes de contrafação de meios de 

pagamento que não em numerário, agora previstos nos artigos 3.º-A a 3.º-D da 

Lei do Cibercrime, continuassem sendo (contrafação de cartões de crédito, nos 

termos conjugados dos pretéritos artigo 267.º, n.º 1, alínea c) do Código Penal 

e artigo 1.º, n.º 1, alínea o) da Lei n.º 5/2002, de 11 de janeiro, na redação 

anterior à dada pela Lei n.º 79/2021, de 24 de novembro) ou passassem a ser 

(contrafação dos demais meios de pagamento que não em numerário) 

abrangidos por ela. 

O local correto para a inserção dos crimes de contrafação de meios de 

pagamento que não em numerário seria a alínea m) do n.º 1 do artigo 1.º da 

referida Lei n.º 5/2002, de 11 de janeiro, uma vez que é esta alínea que 

menciona (e mencionava) alguns dos crimes previstos na Lei do Cibercrime.  

Porém, a inserção deu-se na alínea o), criando desarticulação e sobreposição 

entre esta alínea e a alínea m), o que importa corrigir. 

 

III Propostas de alteração legislativa 

Em razão da fundamentação exarada propõe-se com este Projeto de Lei as 

seguintes alterações legislativas:  

 

Artigo 2.º 



 

 

Alteração ao Código de Processo Penal 

Os artigos 40.º, 57.º, 196.º, 311.º-B, 418.º, 419.º, 425.º, 429.º e 435.º do CCP, 

passam a ter a seguinte redação: 

 

«Artigo 40.º 

[…] 

1 - […]: 

a) Aplicado medida de coação prevista nos artigos 200.º a 

202.º; 

b) Presidido a debate instrutório; 

c) […]; 

d) […]; 

e) […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

Artigo 57.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - A pessoa coletiva ou entidade equiparada pode ser constituída 

arguida. 

5 - A pessoa coletiva é representada por quem legal ou 

estatutariamente a deva representar e a entidade que careça de 

personalidade jurídica é representada pela pessoa que aja como 



 

 

diretor, gerente ou administrador e, na sua falta, por pessoa 

escolhida pela maioria dos associados. 

6 - […]. 

7 - […]. 

8 - […]. 

9 - [Revogado]. 

Artigo 196.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - No caso de pessoa coletiva ou entidade equiparada, o termo deve 

conter a sua identificação social, a sede ou local de 

funcionamento da administração e o seu representante designado 

nos termos dos n.ºs 4 a 8 do artigo 57.º 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - […]. 

8 - […]. 

Artigo 311.º-B 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - Ao rol de testemunhas é aplicável o disposto na alínea e) do n.º 3 



 

 

e nos n.ºs 7 e 8 do artigo 283.º. 

Artigo 418.º 

[…] 

1 - Concluído o exame preliminar, o processo, acompanhado do 

projeto de acórdão se for caso disso, vai a visto do presidente e 

dos juízes-adjuntos e depois à conferência, na primeira sessão 

que tiver lugar. 

2 - […]. 

Artigo 419.º 

[…] 

1 - Na conferência intervêm o presidente da secção, o relator e dois 

juízes-adjuntos. 

2 - A discussão é dirigida pelo presidente, que, porém, só vota, para 

desempatar, quando não puder formar-se maioria com os votos 

do relator e dos juízes-adjuntos. 

3 - […]. 

Artigo 425.º 

[…] 

1 - Concluída a deliberação e votação, é elaborado acórdão pelo 

relator ou, se este tiver ficado vencido, pelo primeiro adjunto que 

tiver feito vencimento. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 



 

 

6 - […]. 

7 - […]. 

Artigo 429.º 

[…] 

1 - Na audiência intervêm o presidente da secção, o relator e dois 

juízes-adjuntos. 

2 - […]. 

Artigo 435.º 

[…] 

Na audiência o tribunal é constituído pelo presidente da secção, pelo 

relator e por dois juízes-adjuntos.» 

Artigo 3.º 

Alteração à Lei n.º 5/2002, de 11 de janeiro 

O artigo 1.º da Lei n.º 5/2002, de 11 de janeiro, na sua redação atual, passa a 

ter a seguinte redação: 

«Artigo 1.º 

[…] 

1 - […]: 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) […]; 

e) […]; 

f) […]; 

g) […]; 

h) […]; 



 

 

i) […]; 

j) […]; 

l) […]; 

m) Contrafação, uso e aquisição de cartões ou outros 

dispositivos de pagamento contrafeitos e respetivos atos 

preparatórios, aquisição de cartões ou outros dispositivos de 

pagamento obtidos mediante crime informático, dano 

relativo a programas ou outros dados informáticos e 

sabotagem informática, nos termos dos artigos 3.º-A, 3.º-B, 

3.º-C, 3.º-D, 3.º-E, 4.º e 5.º da Lei n.º 109/2009, de 15 de 

setembro, e ainda o acesso ilegítimo a sistema informático, 

se tiver produzido um dos resultados previstos nas alíneas 

a) e b) do n.º 5 do artigo 6.º daquela lei, for realizado com 

recurso a um dos instrumentos referidos no n.º 2 do mesmo 

artigo, ou integrar uma das condutas aí tipificadas; 

n) […]; 

o) Contrafação de moeda e de títulos equiparados a moeda; 

p) […]; 

q) […]; 

r) […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […].» 

Artigo 4.º 

Norma revogatória 

É revogado o n.º 9 do artigo 57.º do CCP. 

 

2. Análise 

 



 

 

 A iniciativa legislativa ora apreciada precede a alterações no Código de 

Processo Penal e na Lei 5/2002, de 11 de Janeiro, pelo que analisaremos 

separadamente as propostas em cada um desses diplomas.   

 

a) Alterações ao Código de Processo Penal  

 

 2.1 O regime de impedimentos que foi implementado no decurso dos 

trabalhos parlamentares e na fase final da redação do texto que viria a dar corpo 

à Lei n.º 94/2021, de 21 dezembro, é suscetível de “desorganizar gravemente o 

sistema de justiça, com a multiplicação exponencial de substituição de juízes e 

adiamentos de diligências, gerando imensas incertezas sobre quem deveria ser 

o juiz nos processos pendentes”, tal como expressamente se reconhece na 

exposição de motivos desta iniciativa legislativa.  

 Impunha-se deste modo uma correção urgente dos constrangimentos 

processuais motivados pela entrada em vigor da Lei n.º 94/2021, de 21 

dezembro neste particular.  

 A solução encontrada passou pela alteração das alíneas a) e b) do n.º 

1 do artigo 40.º, passando o impedimento a ter lugar apenas nos casos em que 

o Juiz tenha “a) Aplicado medida de coação prevista nos artigos 200.º a 202.º; 

b) Presidido a debate instrutório”.  

 Recuperou-se, no fundo, o regime que existia em momento anterior à 

entrada em vigor da referida Lei.  

 Em suma, a alteração ora proposta mostra-se equilibrada e recupera 

um regime que se considera adequado a afastar os riscos de falta de isenção e 

distanciamento do Juiz relativamente ao da sua decisão em fases posteriores 

do processo, pelo que merece a nossa total concordância.   

 



 

 

 2.2 Por outro lado, o regime criado pela referida Lei n.º 94/2021, de 21 

dezembro, relativamente à constituição como arguido de pessoas coletivas 

acarretava prejuízos substanciais para a investigação criminal, por via da 

colocação de entraves e formalismos injustificados que conduziam a problemas 

em determinados casos poderiam ser absolutamente insolúveis, 

designadamente nos casos das sociedades unipessoais por quotas.  

 Era por isso urgente a alteração das regras anacrónicas e 

incompreensíveis que foram introduzidas pela referida Lei ao artigo 57.º do CPP.  

 Não existia qualquer razão para que se alterassem as regras que 

existiam e estavam a ser seguidas em matéria de constituição como arguido de 

pessoa coletiva, nem conhecemos qualquer problema ao nível da tramitação 

processual que pudesse recomendar a alteração do regime anteriormente 

vigente até à entrada em vigor da referida Lei n.º 94/2021, de 21 dezembro.  

 Nessa medida, e uma vez mais, verifica-se que a alteração legislativa 

ora proposta visa, no essencial, repristinar o regime anterior à entrada em vigor 

da Lei n.º 94/2021, de 21 dezembro, consagrando na letra da lei a regra que na 

prática era seguida de forma incontestada, designadamente que “A pessoa 

coletiva ou entidade equiparada pode ser constituída arguida”, e ainda que “A 

pessoa coletiva é representada por quem legal ou estatutariamente a deva 

representar e a entidade que careça de personalidade jurídica é representada 

pela pessoa que aja como diretor, gerente ou administrador e, na sua falta, por 

pessoa escolhida pela maioria dos associados.  

 Nesta conformidade, saúda-se a alteração ora proposta, bem como a 

revogação da regra que constava do n.º 9 do artigo 57.º, que para além de 

injustificada e anacrónica, era suscetível de obstar à realização de justiça de 

forma célere e efetiva.  

 

 2.3 Considerando a posição de absoluta concordância que assumimos 

relativamente á alteração ao regime do artigo 57.º do CPP, não podemos 



 

 

igualmente deixar de concordar igualmente com a alteração ao artigo 196.º, que 

em síntese concretiza apenas as especificidades da regra enunciada no artigo 

57.º  

 

 2.4 Pese embora se manifeste concordância relativamente às 

alterações ora propostas quanto ao regime previsto para a tramitação 

processual das pessoas coletivas, não podemos deixar de assinalar a este 

respeito um problema que importa resolver.  

 Com efeito, a Lei n.º 94/2021, de 21 dezembro, procedeu à alteração 

do regime sancionatório aplicável às pessoas coletivas, modificando o catálogo 

das penas passiveis de serem aplicadas aos entes coletivos, designadamente 

no que diz respeito à pena acessória de injunção judiciária e à pena de 

substituição de vigilância judiciária.  

 Sucede que, essa modificação substantiva não foi acompanhada de 

qualquer norma processual que regule a sua execução.  

 Nessa medida, a criação de um regime de execução específico para as 

penas aplicáveis às pessoas coletivas, em especial as referidas penas de 

injunção judiciária e de vigilância judiciária, constitui igualmente uma área 

carecida de intervenção legislativa urgente. Assim, para além das alterações 

propostas, sugere-se ainda a definição de regras de execução claras 

relativamente à execução das referidas penas, eventualmente aditando-se um 

novo título ao Livro X do CPP, onde se defina a competência para os atos de 

controlo definidos nas normas substantivas, as respetivas comunicações e 

tramitação subsequente ao trânsito em julgado da sentença de condenação da 

pessoa coletiva nessas penas específicas.  

  

 2.5 Por fim, a alteração aos artigos 311.º-B, 418.º, 419.º, 425.º, 429.º e 435.º 

não nos merece qualquer reparo, encontrando-se as razões de ciência que 



 

 

motivam tais alterações devidamente enunciadas na exposição de motivos da 

iniciativa legislativa ora apreciada.  

 

b) Alterações à Lei 5/2002, de 11 de Janeiro.  

 

 2.6 As alterações à Lei 5/2002, de 11 de Janeiro, propostas nesta iniciativa 

legislativa não nos merecem qualquer reparo.  

 Com efeito trata-se apenas de uma alteração sistemática, que desloca no 

catálogo do artigo 1.º da Lei 5/2002, de 11 de Janeiro, determinados crimes que 

foram aditados à Lei do Cibercrime pela Lei n.º 79/2021, de 24 de novembro, 

com vista a permitir que estariam previstos na mesma alínea os crimes 

integrados nos fenómenos associados à cibercriminalidade. 

 Compreendendo-se as razões que motivaram tal alteração, e salientando-

se o acerto da técnica legislativa neste particular, cumpre apenas manifestar a 

nossa concordância com a alteração proposta.  

 Acresce porém que existem outras alíneas do artigo 1.º da Lei 5/2002, de 

11 de Janeiro, que poderiam beneficiar desta melhoria na técnica legislativa, 

designadamente a atual alínea r) do artigo 1.º n.º 1 - Tráfico e viciação de 

veículos furtados.  

 Com efeito, não existindo em Portugal um crime de “tráfico e viciação de 

veículos furtados”, e compreendendo-se que estas condutas devem constar do 

catálogo de crimes da Lei 5/2002, de 11 de janeiro, compreendendo-se ainda 

que a formulação da lei é nesta parte inspirada em diplomas normativos 

supranacionais, sugere-se que este conceito de tráfico e viciação de veículos 

seja substituído por um outro coerente com a referência ao conceito de «crimes» 

que consta do n.º 1. Para este efeito sugere-se que da alínea r) passe a constar 

a referência a: “furto ou roubo de veículos ou dos seus componentes e 



 

 

condutas típicas traduzidas no tráfico e viciação destes, designadamente 

através dos crimes de recetação, branqueamento ou falsificação”. 

 Com efeito, esta alteração ao conceito de tráfico e viciação de veículos 

furtados não é despicienda, existindo jurisprudência que entende que não 

deverão ser aplicados os mecanismos previstos na Lei 5/2002, de 11 de Janeiro, 

por entender que não existe em Portugal o crime de “tráfico e viciação de 

veículos furtados”, e que as condutas de falsificação e recetação de veículos 

não estariam contempladas nesses conceitos (veja-se a este respeito o Acórdão 

do Tribunal da Relação do Porto de 04 de Maio de 2022, proferido no Processo 

n° 169/14.7JAPRT.P1 – Ainda não publicado).  

 Nesta conformidade, a ausência de correção da técnica legislativa utilizada 

na descrição da alínea r) do n.º 1, poderá determinar que os comportamentos aí 

potencialmente incluídos estariam, na prática, excluídos do âmbito de aplicação 

desta Lei.  

 Por fim, salienta-se que existe necessidade de no futuro se proceder a uma 

reflexão aturada quanto à necessidade de atualizar do catálogo de crimes 

previsto na Lei 5/2002, de 11 de Janeiro, incluindo outros fenómenos criminais 

que neste momento não são contemplados.   

  

3. Conclusão 

 

 Não poderemos deixar de assinalar, em conclusão, que as alterações 

constantes do presente Parecer são inequivocamente positivas, na sua 

globalidade, merecendo por isso a nossa concordância.  

 Sublinham-se, todavia, as considerações que no demais foram aduzidas no 

âmbito dos pareceres à Proposta de Lei n. 90/XIV/2.ª bem como ao Projeto de 

Lei n.º 875/XIV/2.ª. 

 



 

 

É este o parecer do CSMP. 

 

Lisboa, 25.05.2022 

 

 

 


