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ASSUNTO: Texto Final e relatório da discussão e votação na especialidade da 

Proposta de Lei n.º 3/XV/1.ª (GOV). 

 

Para o efeito da sua votação final global, junto se envia o texto final, 

relatório da discussão e votação na especialidade e propostas de alteração da Proposta 

de Lei n.º 3/XV/1.ª (GOV) - Altera o Código de Processo Penal e a Lei n.º 5/2002, de 11 

de janeiro, aprovado na reunião desta Comissão de 6 de julho de 2022. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

O Presidente da Comissão, 

 

 

 

(Fernando Negrão) 
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RELATÓRIO  

DA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA ESPECIALIDADE 

DA 

PROPOSTA DE LEI N.º 3/XV/1.ª (GOV)   

ALTERA O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E A LEI N.º 5/2002, DE 11 DE 

JANEIRO 

 

1. A Proposta de Lei em epígrafe, da iniciativa do Governo, baixou à Comissão de 

Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias para discussão e 

votação na especialidade, em 3 de junho de 2022, após discussão e aprovação na 

generalidade, na mesma data. 

2. Sobre a Proposta de Lei, em 20 de abril de 2022, foram solicitados pareceres ao 

Conselho Superior da Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público, e 

à Ordem dos Advogados. 

3. Em 20 de junho de 2022, o Grupo Parlamentar do PSD apresentou  propostas de 

alteração à iniciativa em apreciação.  

4. Na reunião da Comissão de 6 de julho de 2022, encontrando-se presentes todos os 

Grupos Parlamentares e demais forças políticas, com exceção dos DURPs do PAN 

e do L, procedeu-se à discussão e votação na especialidade da Proposta de Lei e 

das propostas de alteração apresentadas. 

5. Intervieram na discussão que antecedeu a votação, além do Senhor Presidente, as 

Senhoras e os Senhores Deputados Mónica Quintela (PSD) – que apresentou e 

fundamentou as propostas de alteração do seu Grupo Parlamentar, no sentido da 

clarificação da alteração legislativa de 2021, de retificação de remissões e de 

correspondência a elementos constantes da pronúncia do Conselho Superior da 

Magistratura -; Cláudia Santos (PS) – que lamentou que o pacote de prevenção e 

combate à corrupção, pacote legislativo inovador e já com impacto neste domínio, 

tenha ficado ensombrado por críticas relativas a duas normas processuais, que se 

compreende que sejam agora clarificadas, mas sem mais alterações, 

designadamente as preconizadas pelo PSD, com a natureza de «cavaleiros legais» 

em diploma legal que clarifica o pacote anti-corrupção -; Alma Rivera (PCP) – que 

manifestou a sua posição sobre a Proposta de Lei e as propostas de alteração, 
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nomeadamente considerando mais equilibrada a redação do PSD relativamente ao 

artigo 40.º, não preterindo o trabalho realizado na anterior Legislatura -; Pedro Filipe 

Soares (BE) – que considerou correto o espírito do legislador na aprovação do 

pacote anti-corrupção, com porventura uma redação menos feliz da Lei mas 

também de uma interpretação que decorre de uma realidade muito dura sentida nos 

Tribunais, com falta de magistrados e funcionários e incapacidade de dar conta da 

quantidade de trabalho excessiva atenta a escassez de meios humanos (o 

problema principal), declarando por isso não inviabilizar nem a Proposta de Lei nem 

as propostas de alteração.  

 

Da discussão e votação resultou o seguinte: 

- Propostas de alteração apresentadas pelo Grupo Parlamentar do PSD para os 

seguintes artigos do Código de Processo Penal: 
• Artigo 40.º, n.º 1 

- alínea a) - rejeitada com votos contra do PS e do IL, com votos a favor do PSD 

e do PCP e a abstenção do BE e do CH; 

- alínea b) - rejeitada com votos contra do PS e do IL, com votos a favor do PSD 

e a abstenção do CH, do PCP e do BE; 

• Artigo 107.º - aprovada com votos a favor do PS, do PSD, do CH, do IL e do 

PCP e a abstenção do BE; 

• Artigo 268.º - aprovada com votos a favor do PS, do PSD, do CH, do IL e do 

PCP e a abstenção do BE;  

• Artigo 312.º - aprovada com votos a favor do PS, do PSD, do CH, do IL e do 

PCP e a abstenção do BE;  

• Artigo 432.º, n.º 1 

- alínea a) - rejeitada com votos contra do PS e do IL, com votos a favor do PSD, 

do CH e do PCP e a abstenção do BE; 

- alínea b) - rejeitada com votos contra do PS e do IL, com votos a favor do PSD 

e do CH e a abstenção do PCP e do BE; 

• Artigo 434.º - rejeitada com votos contra do PS e do IL, com votos a favor do 

PSD e a abstenção do CH, do PCP e do BE. 
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Texto da Proposta de Lei: 
Alteração dos seguintes artigos do Código de Processo Penal: 

• 40.º - aprovada com votos a favor do PS, do CH e do IL e a abstenção do PSD, 

do PCP e do BE; 

• 57.º, n.º 4 - aprovada com votos do PS, do PSD, do CH e do IL e a abstenção 

do PCP e do BE; 

• 57.º, n.º 5 – aprovada com os do PS, do PSD, do CH e do IL e a abstenção do 

PCP e do BE; 

• 57.º, n.º 9 – aprovada com votos a favor do PS, do PSD, do CH e do IL, contra 

do PCP e a abstenção do BE; 

• 196.º - aprovada com votos a favor do PS, do PSD, do CH e do IL, contra do 

PCP e a abstenção do BE; 

• 311.º-B – aprovada com votos a favor do PS, do PSD, do CH e do IL e a 

abstenção do PCP e do BE; 

• 418.º - aprovada com votos a favor do PS, do PSD, do CH e do IL e a abstenção 

do PCP e do BE; 

• 419.º - aprovada com votos a favor do PS, do PSD, do CH, do IL e do PCP e a 

abstenção do BE; 

• 425.º - aprovada com votos a favor do PS, do PSD, do CH, do IL e do PCP e a 

abstenção do BE; 

• 429.º - aprovada com votos a favor do PS, PSD, CH, IL e PCP e a abstenção 

do BE; 

• 435.º - aprovada com votos a favor do PS, do PSD, do CH, do IL e do PCP e a 

abstenção do BE; 

 

• Alteração da Lei n.º 5/2002, de 11 de janeiro - aprovada com votos a favor do 

PS, do PSD, do CH, do IL e do PCP e a abstenção do BE; 

 

 

Artigos preambulares  

- Artigos 1.º, 2.º (com redação que contempla, no elenco, as alterações aprovadas) e 

3.º- aprovados com votos a favor do PS, PSD, CH e IL e a abstenção do PCP e do BE; 
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Artigo 4.º - aprovado com votos a favor do PS, do PSD, do CH e do IL, contra do PCP 

e a abstenção do BE; 

Artigo 5.º - aprovado com votos a favor do PS, do PSD, do CH e do IL e a abstenção 

do PCP e do BE; 

 

Seguem em anexo ao presente relatório o texto final da Proposta de Lei n.º 3/XV/1.ª 
(GOV) e as propostas de alteração apresentadas. 

 

 

Palácio de S. Bento, em 6 de julho de 2022 

 

 
O PRESIDENTE DA COMISSÃO 

 
 
 
 
 

Fernando Negrão 
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TEXTO FINAL 

 DA 

PROPOSTA DE LEI N.º 3/XV/1.ª (GOV)   

ALTERA O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E A LEI N.º 5/2002, DE 11 DE 

JANEIRO 

 

Artigo 1.º 

Objeto 

A presente lei procede: 

a) À quadragésima primeira alteração ao Código de Processo Penal, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 78/87, de 17 de fevereiro, na sua redação atual; 

b) À nona alteração à Lei n.º 5/2002, de 11 de janeiro, na sua redação atual, que 

estabelece medidas de combate à criminalidade organizada e económico-

financeira. 

 

Artigo 2.º 

Alteração ao Código de Processo Penal 

Os artigos 40.º, 57.º, 107.º, 196.º, 268.º, 311.º-B, 312.º, 418.º, 419.º, 425.º, 429.º e 435.º 

do Código de Processo Penal, 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) […]; 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121393
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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 107.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 
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6 - Quando o procedimento se revelar de excecional complexidade, nos termos da parte 

final do n.º 3 do artigo 215.º, os prazos previstos nos artigos 78.º, 284.º, n.º 1, 287.º, n.º 

1, 311.º-B, n.º 1, 411.º, n.ºs 1 e 3, e 413.º, n.º 1, são aumentados em 30 dias, sendo 

que, quando a excecional complexidade o justifique, o juiz, a requerimento, pode fixar 

prazo superior. 

 

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 268.º 

[…] 

1 - […]: 

a) […]; 

b) […]; 

c) Proceder a buscas e apreensões em escritório de advogado, consultório médico 

ou estabelecimento bancário, nos termos do artigo 177.º, n.º 5, 180.º, n.º 1 e 181.º; 
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d) […]; 

e) […]; 

f) […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

 

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 312.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - O tribunal marca a data da audiência de modo a que não ocorra sobreposição com 

outros atos judiciais a que os advogados ou defensores tenham obrigação de 

comparecer, aplicando-se o disposto no artigo 151.º do Código de Processo Civil. 

 

Artigo 418.º 
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[…] 

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 
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[…] 

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) […]; 
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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 Código de Processo Penal. 

 

Artigo 5.º 

Entrada em vigor 

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 

 

 

 
 
Palácio de São Bento, em 6 de julho de 2022 
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O PRESIDENTE DA COMISSÃO, 

 

 

 

(Fernando Negrão)   



 

1 

 

 

PROPOSTA DE LEI N.º 3/XV/1.ª (GOV) – Altera o Código de Processo Penal 

e a Lei n.º 5/2002, de 11 de janeiro 

 

 

PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO 

 

 

Artigo 2.º 

[…]  

Os artigos 40.º, 57.º, 107.º, 196.º, 268.º, 311.º-B, 312.º, 418.º, 419.º, 425.º, 429.º, 

432.º, 434.º e 435.º do CPP passam a ter a seguinte redação: 

 

«[…] 

 

Artigo 40.º 

[…] 

1 – […]: 

a) Praticado, ordenado ou autorizado ato previsto nas alíneas a) a d) do n.º 1 do 

artigo 268.º, na alínea e) do n.º 1 do artigo 269.º ou nos n.ºs 4 e 5 do artigo 188.º; 

b) Eliminar; 

c) […]; 

d) […]; 

e) […]. 

2 – […]. 

3 – […]. 

 

[…] 

 

Artigo 107.º 

versão corrigida remetida por email
às 10h24 de 21-06-2022
Distribuido a 21-06-2022

PA - 1
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[…] 

1 – […]. 

2 – […]. 

3 – […]. 

4 – […]. 

5 – […]. 

6 – Quando o procedimento se revelar de excecional complexidade, nos termos da parte 

final do n.º 3 do artigo 215.º, os prazos previstos nos artigos 78.º, 284.º, n.º 1, 287.º, n.º 

1, 311.º-B, n.º 1, 411.º, n.ºs 1 e 3, e 413.º, n.º 1, são aumentados em 30 dias, sendo que, 

quando a excecional complexidade o justifique, o juiz, a requerimento, pode fixar prazo 

superior. 

 

[…] 

 

Artigo 268.º 

[…] 

1 – […]: 

a) […]; 

b) […]; 

c) Proceder a buscas e apreensões em escritório de advogado, consultório médico ou 

estabelecimento bancário, nos termos do artigo 177.º, n.º 5, 180.º, n.º 1 e 181.º; 

d) […]; 

e) […]; 

f) […]. 

2 – […]. 

3 – […]. 

4 – […]. 
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[…] 

 

Artigo 312.º 

[…] 

1 – […]. 

2 – […]. 

3 – […]. 

4 – O tribunal marca a data da audiência de modo a que não ocorra sobreposição com 

outros atos judiciais a que os advogados ou defensores tenham obrigação de comparecer, 

aplicando-se o disposto no artigo 151.º do Código de Processo Civil. 

 

[…] 

 

Artigo 432.º 

[…] 

1 – […]: 

a) De decisões das relações proferidas em 1.ª instância, visando exclusivamente o 

reexame da matéria de facto ou da matéria de direito, ou com os fundamentos 

previstos nos n.ºs 2 e 3.º do artigo 410.º; 

b) De decisões que não sejam irrecorríveis proferidas pelas relações, em recurso, nos 

termos do artigo 400.º, sem prejuízo do disposto nos n.ºs 2 e 3 do artigo 410.º; 

c) […]; 

d) […]. 

2 – […]. 

 

Artigo 434.º 

[…] 

O recurso interposto para o Supremo Tribunal de Justiça visa exclusivamente o reexame 
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de matéria de direito, sem prejuízo do disposto nas alíneas c) e e) do n.º 1 do artigo 

400.º, nos n.ºs 2 e 3 do artigo 410.º e nas alíneas a) a c) do n.º 1 do artigo 432.º. 

 

[…]» 

 

 

Palácio de São Bento, 20 de junho de 2022 

 

Os Deputados do PSD, 

 


