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Exmo. Senhor 
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Registo V. Ref.ª  Data 

   01-06-2022 

 

ASSUNTO: Parecer sobre a Proposta de Lei 3/XV/1.ª (GOV) - Altera o Código do   

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

 

Para os devidos efeitos, junto se envia o parecer relativo à Proposta de 

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

janeiro, tendo as respetivas partes I e III sido aprovadas por unanimidade, na ausência 

do PAN, na reunião de 1 de junho de 2022 da Comissão de Assuntos Constitucionais, 

Direitos, Liberdades e Garantias. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

O Presidente da Comissão, 

 

 

 

(Fernando Negrão) 
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COMISSÃO DE ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS, DIREITOS, 

LIBERDADES E GARANTIAS 

 

PARECER 

 

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 

 

 

PARTE I - CONSIDERANDOS 

 

 

I. a) Nota introdutória 

 

O Governo tomou a iniciativa de apresentar, com pedido de prioridade e urgência, em 

12 de abril de 2022, a Proposta de Lei n.º 3/XV/1.ª – “Altera o Código de Processo Penal e 

a Lei n.º 5/2002, de 11 de janeiro”. 

 

Esta apresentação foi efetuada nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 

197.º da Constituição da República Portuguesa e do artigo 119.º do Regimento da Assembleia 

da República, reunindo os requisitos formais previstos no artigo 124.º desse mesmo 

Regimento, com exceção do previsto no n.º 3 desse artigo, atendendo a que o Governo não 

acompanhou esta proposta de lei “dos estudos, documentos e pareceres que as tenham 

fundamentado, bem como das tomadas de posição das entidades ouvidas pelo Governo no 

âmbito do procedimento da respetiva aprovação”. 

 

Por despacho de Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República, datado de 

14 de abril de 2022, a iniciativa vertente baixou à Comissão de Assuntos Constitucionais, 

Direitos, Liberdades e Garantias, para a emissão do respetivo parecer. 
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Foram solicitados pareceres, em 9 de maio de 2022, ao Conselho Superior da 

Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público e à Ordem dos Advogados. 

 

A discussão na generalidade desta iniciativa já se encontra agendada para a sessão 

plenária do próximo dia 1 de junho de 2022. 

 

 

I b) Do objeto, conteúdo e motivação da iniciativa 

 

Esta proposta de lei (PPL) do Governo pretende proceder à quadragésima primeira 

alteração ao Código de Processo Penal (CPP1), bem como à nova alteração à Lei n.º 5/2002, 

de 11 de janeiro, que estabelece medidas de combate à criminalidade organizada e 

económico-financeira – cfr. artigo 1.º da PPL. 

 

O Governo propõe, em concreto, as seguintes alterações ao CPP – cfr. artigos 2.º e 4.º 

da PPL: 

• A alteração das alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 40.º, relativo a impedimento 

por participação em processo, repristinando a redação em vigor antes da Lei n.º 

94/2021, de 21 de dezembro2, que entrou em vigor em 21 de março de 2022, 

voltando, assim, a só ser impeditivo que um juiz intervenha em julgamento, 

recurso ou pedido de revisão relativos a processo em que tiver aplicado as 

medidas de coação de proibição e imposição de condutas, obrigação de 

permanência na habitação e prisão preventiva ou quando tiver presidido a 

debate instrutório.  

 
1 Note-se que, ao longo do seu texto, a PPL designa, certamente por lapso, o Código de Processo Penal com a 
sigla “CCP”, quando deveria ter querido dizer CPP. Isso sucede na alínea a) do artigo 1.º, no proémio do artigo 
2.º e no artigo 4.º da PPL. 
2 Esta lei, que «Aprova medidas previstas na Estratégia Nacional Anticorrupção, alterando o Código de 
Processo Penal e leis conexas», teve na sua origem a PPL n.º 90/XIV (GOV) e os PJL´s n.ºs 875/XIV e 876/XIV 
(PSD), cujo texto de substituição aprovado na 1.ª Comissão, no âmbito de nova apreciação na generalidade, com 
base em proposta conjunta apresentada pelo PS e pelo PSD, foi aprovado em votação final global em 
19/11/2019, por unanimidade – cfr. DAR I Série 26 XIV/3 2021-11-20, p. 55. 
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Recorde-se que a Lei n.º 94/2021, de 21 de dezembro, tinha alargado os 

impedimentos previstos nessas duas alíneas, estendendo-os aos juízes que 

tivessem praticado, ordenado ou autorizado ato previsto no n.º 1 do artigo 268.º 

ou no n.º 1 do artigo 269.º, ou que tivessem dirigido a instrução. 

Justifica o Governo que, “antes do decurso do prazo para a entrada em vigor” 

da Lei n.º 94/2021, de 21 de janeiro, “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”, salientando que “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”, para além de que “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” – cfr. exposição de motivos. 

Por isso, “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” – cfr. exposição de motivos. 

 

• A revogação do n.º 9 do artigo 57.º, aditado pela Lei n.º 94/2021, de 21 de 

dezembro, que determina que “Em caso algum a pessoa coletiva ou entidade 

equiparada arguida pode ser representada pela pessoa singular que também 
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tenha a qualidade de arguido relativamente aos factos que são objeto do 

processo”. 

Refere o Governo que “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” – cfr. exposição de motivos. 

 

• A alteração, em consequência da revogação do n.º 9 do artigo 57.º, dos n.ºs 4 e 

5 do mesmo artigo e atualização da remissão feita no n.º 4 do artigo 196.º. 

 

•  O aditamento de um novo n.º 4 ao artigo 311.º-B, relativo à contestação e rol 

de testemunhas, de modo a aplicar a este rol o disposto na alínea e) do n.º 3 e 

nos n.ºs 7 e 8 do artigo 283.º, que define, nomeadamente, o máximo de 20 

testemunhas. 

Refere o Governo que se trata da correção de “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” – cfr. exposição de motivos. 

 

• A alteração dos n.ºs 1 e 2 do artigo 419.º, elevando de um para dois o número 

de juízes-adjuntos que intervêm na conferência, à semelhança do que sucedia 

antes da reforma processual penal de 2007. É, assim, repristinada a redação 

anterior à Lei n.º 48/2007, de 29 de agosto. 

Justifica o Governo: “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” – cfr. exposição de motivos. 

 
• A alteração, em consequência da alteração ao artigo 419.º, dos artigos 418.º, 

425.º, 429.º e 435.º. 
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Para melhor perceção das alterações ao CPP, propostas pelo Governo nesta PPL, 

elaborou-se o quadro comparativo infra: 

CPP na redação anterior à Lei n.º 
94/2021, de 21 de dezembro 

CPP na redação atual, introduzida 
pela Lei n.º 94/2021, de 21 de 

dezembro 

PPL 3/XV/1 (GOV) 

Artigo 40.º 
Impedimento por participação em 

processo 
Nenhum juiz pode intervir em 
julgamento, recurso ou pedido de 
revisão relativos a processo em que 
tiver: 
a) Aplicado medida de coação prevista 
nos artigos 200.º a 202.º; 
b) Presidido a debate instrutório; 
c) Participado em julgamento anterior; 
d) Proferido ou participado em decisão 
de recurso anterior que tenha 
conhecido, a final, do objeto do 
processo, de decisão instrutória ou de 
decisão a que se refere a alínea a), ou 
proferido ou participado em decisão de 
pedido de revisão anterior. 
e) Recusado o arquivamento em caso 
de dispensa de pena, a suspensão 
provisória ou a forma sumaríssima por 
discordar da sanção proposta. 

Artigo 40.º 
[...] 

1 - (Anterior proémio do corpo do 
artigo): 
a) Praticado, ordenado ou autorizado 
ato previsto no n.º 1 do artigo 268.º 
ou no n.º 1 do artigo 269.º; 
b) Dirigido a instrução; 
c) [...]; 
d) [...]; 
e) [...]. 
2 - Nenhum juiz pode intervir em 
instrução relativa a processo em que 
tiver participado nos termos previstos 
nas alíneas a) ou e) do número 
anterior. 
3 - Nenhum juiz pode intervir em 
processo que tenha tido origem em 
certidão por si mandada extrair 
noutro processo pelos crimes 
previstos nos artigos 359.º ou 360.º 
do Código Penal. 
 

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 
Qualidade de arguido 

1 - Assume a qualidade de arguido 
todo aquele contra quem for deduzida 
acusação ou requerida instrução num 
processo penal. 
2 - A qualidade de arguido conserva-se 
durante todo o decurso do processo. 
3 - É correspondentemente aplicável o 
disposto nos n.ºs 2 a 6 do artigo 
seguinte. 

Artigo 57.º 
[…] 

1 — […]. 
2 — […]. 
3 — […]. 
4 — A pessoa coletiva ou entidade 
equiparada pode ser constituída 
arguida, sendo representada por quem 
a pessoa coletiva designar ou, na 
ausência de tal designação, por quem 
a lei designar. 
5 — 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. 

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. 
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6 — No caso de cisão da pessoa 
coletiva ou entidade equiparada, a 
representação cabe aos 
representantes das pessoas cindidas. 
7 — No caso de fusão da pessoa 
coletiva ou entidade equiparada, a 
representação cabe ao 
representante da pessoa fundida. 
8 — No caso de extinção e quando 
tenha sido declarada a insolvência e 
até ao encerramento 
da liquidação, mantém -se o 
representante à data da extinção ou 
da declaração de insolvência. 
9 — Em caso algum a pessoa coletiva 
ou entidade equiparada arguida pode 
ser representada pela pessoa singular 
que também tenha a qualidade de 
arguido relativamente aos factos que 
são objeto do processo. 
 

6 - […]. 
7 - […]. 
8 - […]. 
9 - [Revogado]. 

 

Artigo 196.º 
Termo de identidade e residência 

1 - A autoridade judiciária ou o órgão 
de polícia criminal sujeitam a termo de 
identidade e residência lavrado no 
processo todo aquele que for 
constituído arguido, ainda que já tenha 
sido identificado nos termos do artigo 
250.º 
2 - Para o efeito de ser notificado 
mediante via postal simples, nos 
termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 
113.º, o arguido indica a sua 
residência, o local de trabalho ou outro 
domicílio à sua escolha. 
3 - Do termo deve constar que àquele 
foi dado conhecimento: 
a) Da obrigação de comparecer perante 
a autoridade competente ou de se 
manter à disposição dela sempre que a 
lei o obrigar ou para tal for 
devidamente notificado; 
b) Da obrigação de não mudar de 
residência nem dela se ausentar por 
mais de cinco dias sem comunicar a 
nova residência ou o lugar onde possa 
ser encontrado; 
c) De que as posteriores notificações 
serão feitas por via postal simples para 
a morada indicada no n.º 2, exceto se o 
arguido comunicar uma outra, através 

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 9 
do artigo 57.º 
5 — Do termo prestado pela pessoa 
coletiva ou entidade equiparada, deve 
ainda constar que 
foi dado conhecimento: 
a) Da obrigação de comparecer, 
através do seu representante, perante 
a autoridade competente ou de se 
manter à disposição dela sempre que 
a lei a obrigar ou para tal for 
devidamente notificada; 
b) Da obrigação de comunicar no 
prazo máximo de 5 dias as alterações 
da sua identificação social, 
nomeadamente nos casos de cisão, 
fusão ou extinção, ou quaisquer 
factos que impliquem 
a substituição do seu representante, 
sem prejuízo da eficácia dos atos 
praticados pelo anterior 

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 - […]. 
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de requerimento entregue ou remetido 
por via postal registada à secretaria 
onde os autos se encontrem a correr 
nesse momento; 
d) De que o incumprimento do 
disposto nas alíneas anteriores legitima 
a sua representação por defensor em 
todos os atos processuais nos quais 
tenha o direito ou o dever de estar 
presente e bem assim a realização da 
audiência na sua ausência, nos termos 
do artigo 333.º 
e) De que, em caso de condenação, o 
termo de identidade e residência só se 
extinguirá com a extinção da pena. 
4 - A aplicação da medida referida 
neste artigo é sempre cumulável com 
qualquer outra das previstas no 
presente livro. 

representante; 
c) Da obrigação de indicar uma 
morada onde possa ser notificada 
mediante via postal simples 
e de que as posteriores notificações 
serão feitas nessa morada e por essa 
via, exceto se comunicar uma outra 
morada, através de requerimento 
entregue ou remetido por via postal 
registada à secretaria onde os autos se 
encontrem a correr nesse momento; 
d) Da obrigação de não mudar de 
sede ou local onde normalmente 
funciona a administração sem 
comunicar a nova sede ou local de 
funcionamento da administração; 
e) De que o incumprimento do 
disposto nas alíneas anteriores 
legitima a sua representação 
por defensor em todos os atos 
processuais nos quais tenha o direito 
ou o dever de estar presente e bem 
assim a realização da audiência na 
sua ausência, nos termos do artigo 
333.º; 
f) De que, em caso de condenação, o 
termo só se extingue com a extinção 
da pena. 
6 — O representante pode requerer a 
sua substituição quando se 
verificarem factos que impeçam ou 
dificultem gravemente o 
cumprimento dos deveres e o 
exercício dos direitos da sua 
representada, sendo que a 
substituição do representante não 
prejudica o termo já prestado pela 
representada. 
7 — No caso de cisão ou fusão da 
pessoa coletiva ou entidade 
equiparada, os representantes legais 
das novas pessoas ou entidades 
devem prestar novo termo. 
8 — (Anterior n.º 4.) 

 
Artigo 315º 

Contestação e rol de testemunhas 
1 - O arguido, em 20 dias a contar da 
notificação do despacho que designa 
dia para a audiência, apresenta, 
querendo, a contestação, acompanhada 
do rol de testemunhas. É aplicável o 

 
Artigo 311.º -B 

Contestação e rol de testemunhas 
1 — O arguido, em 20 dias a contar 
da notificação do despacho referido 
no artigo anterior, apresenta, 
querendo, a contestação, 
acompanhada do rol de testemunhas, 

 
Artigo 311.º-B 

[…] 
1 - […]. 
2 - […]. 
3 - […]. 
4 - Ao rol de testemunhas é 
aplicável o disposto na alínea e) 
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disposto no n.º 14 do artigo 113.º 
2 - A contestação não está sujeita a 
formalidades especiais. 
3 - Juntamente com o rol de 
testemunhas, o arguido indica os 
peritos e consultores técnicos que 
devem ser notificados para a audiência. 
4 - Ao rol de testemunhas é aplicável o 
disposto na alínea d) do n.º 3 e nos n.ºs 
7 e 8 do artigo 283.º 

 

sendo aplicável o disposto no n.º 14 
do artigo 113.º 
2 — A contestação não está sujeita a 
formalidades especiais. 
3 — Juntamente com o rol de 
testemunhas, o arguido indica os 
peritos e consultores técnicos 
que devem ser notificados para a 
audiência, bem como qualquer outra 
prova que entenda adequada à sua 
defesa. 

do n.º 3 e nos n.ºs 7 e 8 do artigo 
283.º. 

 

 
Artigo 418º 

Vistos 
1 - Concluído o exame preliminar, o 
processo, acompanhado do projeto de 
acórdão se for caso disso, vai a visto 
do presidente e do juiz-adjunto e 
depois à conferência, na primeira 
sessão que tiver lugar.  
2 - Sempre que a natureza do processo 
e a disponibilidade de meios técnicos o 
permitirem, são tiradas cópias para que 
os vistos sejam efetuados 
simultaneamente. 

 

  
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 419º 
Conferência 

1 - Na conferência intervêm o 
presidente da secção, o relator e um 
juiz-adjunto.  
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 do 
juiz-adjunto.  
3 - O recurso é julgado em conferência 
quando:  
a) Tenha sido apresentada 
reclamação da decisão sumária 
prevista no nº 6 do artigo 417º;  
b) A decisão recorrida não conheça, a 
final, do objeto do processo, nos 
termos da alínea a) do nº 1 do artigo 
97º; ou  
c) Não tiver sido requerida a 
realização de audiência e não seja 
necessário proceder à renovação da 
prova nos termos do artigo 430º  

 

 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 - […]. 

 

   



 
 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
 
 
 

 

 9 

Artigo 425º 
Acórdão 

1 - Concluída a deliberação e votação, 
é elaborado acórdão pelo relator ou, se 
este tiver ficado vencido, pelo juiz-
adjunto.  
2 - São admissíveis declarações de 
voto.  
3 - Se não for possível lavrar 
imediatamente o acórdão, o presidente 
fixa publicamente a data, dentro dos 15 
dias seguintes, para a publicação da 
decisão, após o respetivo registo em 
livro de lembranças assinado pelos 
juízes.  
4 - É correspondentemente aplicável 
aos acórdãos proferidos em recurso o 
disposto nos artigos 379º e 380º, sendo 
o acórdão ainda nulo quando for 
lavrado contra o vencido, ou sem o 
necessário vencimento. 
5 - Os acórdãos absolutórios 
enunciados no artigo 400º, nº 1, alínea 
d) que confirma em decisão de 1ª 
instância sem qualquer declaração de 
voto podem limitar-se a negar 
provimento ao recurso, remetendo para 
os fundamentos da decisão impugnada. 
6 - O acórdão é notificado aos 
recorrentes, aos recorridos e ao 
Ministério Público. 
7 - O prazo para a interposição de 
recurso conta-se a partir da notificação 
do acórdão.  

 

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 429º 

Composição do tribunal em 
audiência 

1 - Na audiência intervêm o presidente 
da secção, o relator e um juiz-adjunto. 
2 - Sempre que possível, mantêm-se 
para a audiência juízes que tiverem 
intervindo na conferência. 
 

  
Artigo 429.º 

[…] 
1 - Na audiência intervêm o 
presidente da secção, o relator e 
dois juízes-adjuntos. 
2 - […]. 

 

 
Artigo 435º 
Audiência 

Na audiência o tribunal é constituído 
pelo presidente da secção, pelo relator 
e por um juiz-adjunto.  
 

  
Artigo 435.º 

[…] 
Na audiência o tribunal é 
constituído pelo presidente da 
secção, pelo relator e por dois 
juízes-adjuntos. 
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O Governo propõe, ainda, as seguintes alterações ao artigo 1.º da Lei n.º 5/2002, de 11 

de janeiro: 

• Repristina a alínea o) na redação anterior à Lei n.º 79/2021, de 24 de 

novembro; e 

• Transfere a atual redação da alínea o) para a alínea m). 

 

Refere o Governo que se trata de “sanar um outro equívoco”, decorrente da Lei n.º 

79/2021, de 24 de novembro3, considerando que “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”, mas “a 

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

alínea m), o que importa corrigir” – cfr. exposição de motivos. 

 

Para melhor perceção das alterações à Lei n.º 5/2002, de 11 de janeiro, propostas pelo 

Governo nesta PPL, elaborou-se o quadro comparativo infra: 

 

Lei 5/2002, de 11 de janeiro, na 
redação anterior à Lei n.º 79/2021, de 

24 de novembro 

Lei n.º 5/2002, de 11 de janeiro, na 
redação atual, introduzida pela Lei 

n.º 79/2021, de 24 de novembro 

PPL 3/XV/1 (GOV) 

Artigo 1.º 
Âmbito de aplicação 

1 - A presente lei estabelece um regime 
especial de recolha de prova, quebra do 

 
Artigo 1.º 

[...] 
1 — [...]: 

 
Artigo 1.º 

[…] 
1 - […]: 

 
3 Esta lei, que «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 o 
Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei n.º 109/2009, de 15 de setembro, que aprova a Lei do 
Cibercrime, e outros atos legislativos», teve a sua origem na PPL n.º 98/XIV/2.ª (GOV), cujo texto final, 
apresentado pela 1.ª Comissão, foi aprovado em votação final global em 20/07/2021, com os votos a favor do 
PS, PSD, BE, PAN, PEV, CH e NINSC Cristina Rodrigues e Joacine Katar Moreira, e a abstenção do PCP, 
CDS-PP e IL - cfr. DAR I serie 89 XIV/2 2021-07-21 p. 42. Tal texto foi objeto de veto por 
inconstitucionalidade, na sequência do Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 687/2021, sendo que o novo 
Decreto (reformulado) foi aprovado em 22/10/2021, com os votos a favor do PS, PSD, PAN, IL e NINSC 
Cristina Rodrigues e Joacine Katar Moreira, e a abstenção do BE. PCP. CDS-PP, PEV e CH – cfr. DAR I série 
15 XIV/3 2021-10-23, p. 55. 

https://dre.pt/application/external/eurolex?19L0713
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/489693/details/normal?l=1
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segredo profissional e perda de bens a 
favor do Estado, relativa aos crimes de: 
a) Tráfico de estupefacientes, nos termos 
dos artigos 21.º a 23.º e 28.º do Decreto-
Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro; 
b) Terrorismo, organizações terroristas, 
terrorismo internacional e financiamento 
do terrorismo; 
c) Tráfico de armas; 
d) Tráfico de influência; 
e) Recebimento indevido de vantagem; 
f) Corrupção ativa e passiva, incluindo a 
praticada nos setores público e privado e 
no comércio internacional, bem como na 
atividade desportiva; 
g) Peculato; 
h) Participação económica em negócio; 
i) Branqueamento de capitais; 
j) Associação criminosa; 
l) Pornografia infantil e lenocínio de 
menores; 
m) Dano relativo a programas ou outros 
dados informáticos e a sabotagem 
informática, nos termos dos artigos 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 no n.º 4 do 
artigo 6.º daquela lei, for realizado com 
recurso a um dos instrumentos referidos 
ou integrar uma das condutas tipificadas 
no n.º 2 do mesmo artigo; 
n) Tráfico de pessoas; 
o) Contrafação de moeda e de títulos 
equiparados a moeda. 
p) Lenocínio; 
q) Contrabando; 
r) Tráfico e viciação de veículos 
furtados; 
2 - O disposto na presente lei só é 
aplicável aos crimes previstos nas 
alíneas p) a r) do número anterior se o 
crime for praticado de forma organizada. 
3 - O disposto nos capítulos II e III é 
ainda aplicável aos demais crimes 
referidos no n.º 1 do artigo 1.º da Lei n.º 
36/94, de 29 de setembro. 
4 - O disposto na secção ii do capítulo 
IV é ainda aplicável aos crimes previstos 
na Lei n.º 109/2009, de 15 de setembro, 
quando não abrangidos pela alínea m) do 
n.º 1 do presente artigo. 

a) [...]; 
b) [...]; 
c) [...]; 
d) [...]; 
e) [...]; 
f) [...]; 
g) [...]; 
h) [...]; 
i) [...]; 
j) [...]; 
l) [...]; 
m) [...]; 
n) [...]; 
o) 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; 
p) [...]; 
q) [...]; 
r) [...]. 
2 — [...]. 
3 — [...]. 
4 — [...]. 
 

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 - […]. 
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É proposto que estas alterações ao CPP e à Lei n.º 5/2002, de 11 de janeiro, entrem em 

vigor “no dia seguinte ao da sua publicação” – cfr. artigo 5.º da PPL. 

 

 

PARTE II – OPINIÃO DA RELATORA 

 

A signatária do presente parecer abstém-se, nesta sede, de manifestar a sua opinião 

política sobre a Proposta de Lei n.º 3/XV/1.ª (GOV), a qual é, de resto, de “elaboração 

facultativa” nos termos do n.º 3 do artigo 137.º do Regimento da Assembleia da República. 

 

 

PARTE III - CONCLUSÕES 

 

1. O Governo apresentou à Assembleia da República a Proposta de Lei n.º 3/XV/1.ª – 

“Altera o Código de Processo Penal e a Lei n.º 5/2002, de 11 de janeiro”. 

 

2. Esta iniciativa pretende proceder à quadragésima primeira alteração ao Código de 

Processo Penal, bem como à nova alteração à Lei n.º 5/2002, de 11 de janeiro, que 

estabelece medidas de combate à criminalidade organizada e económico-financeira. 

 
3. Nesse sentido são alterados os artigos 40.º, 57.º, 196.º, 311.º-B, 418.º, 419.º, 425.º, 

429.º e 435.º do Código de Processo Penal, e o artigo 1.º da Lei n.º 5/2002, de 11 de 

janeiro. 

 
4. Face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e 

Garantias é de parecer que a Proposta de Lei n.º 3/XV/1.ª (GOV) reúne os requisitos 

constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário. 

 

 




