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TEXTO FINAL 

DOS PROJECTOS DE LEI n.ºs 

38/XI/1.ª (PCP) – ALTERA O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, VISANDO A 

DEFESA DA INVESTIGAÇÃO E A EFICÁCIA DO COMBATE AO CRIME 

173/XI/1.ª (CDS-PP) – ALTERAÇÃO AO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 

178/XI/1.ª (PCP) – ALTERA O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL GARANTINDO 

MAIOR CELERIDADE NO JULGAMENTO DA CRIMINALIDADE DE MENOR 

GRAVIDADE 

181/XI/1.ª (BE) – ALTERA O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL  

275/XI/1.ª (PSD) – ALTERAÇÕES AO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 

E DA 

PROPOSTA DE LEI N.º 12/XI/1.ª (GOV) – PROCEDE À DÉCIMA NONA 

ALTERAÇÃO AO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, APROVADO PELO 

DECRETO-LEI N.º 78/87, DE 17 DE FEVEREIRO 

 

Artigo 1.º 

Alteração ao Código de Processo Penal 

Os artigos 1.º, 68.º, 69.º, 86.º, 103.º, 194.º, 202.º, 203.º, 219.º, 247.º, 257.º, 276.º, 333.º, 

334.º, 379.º, 382.º, 383.º, 384.º, 385.º, 386.º, 387.º, 388.º, 389.º, 390.º, 391.º, 391.º-A, 

391.º-B, 391.º-D, 391.º-E, 391.º-F e 393.º do Código de Processo Penal, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 78/87, de 17 de Fevereiro, alterado pela Lei n.º 17/87, de 1 de Junho, 

pelos Decretos-Lei n.os 387-E/87, de 29 de Dezembro, 212/89, de 30 de Junho, e 17/91, 

de 10 de Janeiro, pela Lei n.º 57/91, de 13 de Agosto, pelos Decretos-Lei n.os 423/91, de 

30 de Outubro, 343/93, de 1 de Outubro, e 317/95, de 28 de Novembro, pelas Leis n.os 

59/98, de 25 de Agosto, 3/99, de 13 de Janeiro, e 7/2000, de 27 de Maio, e 30-E/2000, 

de 20 de Dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 320-C/2000, de 15 de Dezembro, pelas Leis 

n.os 30-E/2000, de 20 de Dezembro, e 52/2003, de 22 de Agosto, pelo Decreto-Lei n.º 

324/2003, de 27 de Dezembro, pela Lei Orgânica n.º 2/2004, de 12 de Maio e pela Lei 
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n.º 48/2007, de 29 de Agosto, pelo Decreto-Lei n.º 34/2008, de 26 de Fevereiro, pela 

Lei n.º 52/2008, de 28 de Agosto, e pela Lei n.º 115/2009, de 12 de Outubro, passam a 

ter a seguinte redacção:  

 

«Artigo 1.º 

[…] 

(…): 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) […]; 

e) […]; 

f) […]; 

g) […]; 

h) […]; 

i) […]; 

j) «Criminalidade violenta» as condutas que dolosamente se dirigirem 

contra a vida, a integridade física, a liberdade pessoal, a liberdade e 

autodeterminação sexual ou a autoridade pública e forem puníveis 

com pena de prisão de máximo igual ou superior a 5 anos. 

l) […]; 

m) «Criminalidade altamente organizada» as condutas que integrarem 

crimes de associação criminosa, tráfico de pessoas, tráfico de armas, 

tráfico de estupefacientes ou de substâncias psicotrópicas, 
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corrupção, tráfico de influência, participação económica em negócio 

ou branqueamento. 

Artigo 68.º 

[…] 

1 – (…): 

a) (…); 

b)  (…); 

c)  (…); 

d)  No caso de o ofendido ser menor de 16 anos ou por outro motivo incapaz, o 

representante legal e, na sua falta, as pessoas indicadas na alínea anterior, 

segundo a ordem aí referida, ou, na ausência dos demais, a entidade ou 

instituição com responsabilidades de protecção, tutelares ou educativas, quando 

o mesmo tenha sido judicialmente confiado à sua responsabilidade ou guarda, 

salvo se alguma delas houver auxiliado ou comparticipado no crime; 

e)  (…). 

2 – (…). 

3 – (…). 

4 – (…). 

5 – (…). 

 

Artigo 69.º 

[…] 
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1 – (…). 

2 – (…): 

a)    Intervir no inquérito e na instrução, oferecendo provas e requerendo as 

diligências que se afigurarem necessárias e conhecer os despachos que sobre tais 

iniciativas recaírem; 

b)    (…); 

c)    Interpor recurso das decisões que os afectem, mesmo que o Ministério Público 

o não tenha feito, dispondo, para o efeito, de acesso aos elementos processuais 

imprescindíveis, sem prejuízo do regime aplicável ao segredo de justiça. 

 

Artigo 86.º 

[…] 

1 – (…). 

2 – (…). 

3 – (…). 

4 – (…). 

5 – (…). 

6 - […]: 

a) Assistência, pelo público em geral, à realização do debate instrutório 

e dos actos processuais na fase de julgamento;  

b) […]; 

c) […]. 

7 – (…). 

8 – (…). 

9 – (…). 
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10 - As pessoas referidas no número anterior são identificadas no processo, com 

indicação do acto ou documento de cujo conteúdo tomam conhecimento e ficam, 

em todo o caso, vinculadas pelo segredo de justiça. 

11 - (Anterior n.º 10). 

12 – (Anterior n.º 11). 

13 - (Anterior n.º 12). 

14 - (Anterior n.º 13). 

 

Artigo 103.º 

[…] 

1 – (…) 

2 – (…) 

a) (…) 

b) (…) 

c)  os actos relativos a processos sumários e abreviados, até à sentença em primeira 

instância; 

d) (…) 

e) (…) 

f) (…) 

3 – (…) 

4 – (…) 

5 – (…). 

 

Artigo 194.º  

Audição do arguido e despacho de aplicação 

1 - […]. 

2 - […]. 
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3 - […]. 

4 - Durante o inquérito, e salvo impossibilidade devidamente fundamentada, 

o juiz decide a aplicação de medida de coacção ou de garantia 

patrimonial a arguido não detido, no prazo de cinco dias a contar do 

recebimento da promoção do Ministério Público. 

5 - [Anterior n.º 4]. 

6 - [Anterior n.º 5].  

7 - Sem prejuízo do disposto na alínea b) do n.º 5, o arguido e o seu defensor 

podem consultar os elementos do processo determinantes da aplicação da 

medida de coacção ou de garantia patrimonial, à excepção do termo de 

identidade e residência, durante o interrogatório judicial e no prazo 

previsto para a interposição de recurso. 

8 - [Anterior n.º 7]. 

9 - [Anterior n.º 8].  

 

Artigo 202.º 

[…] 

1 - […]: 

a) […]; 

b) Houver fortes indícios de prática de crime doloso que corresponda a 

criminalidade violenta;  

c) Houver fortes indícios de prática de crime doloso de terrorismo ou que 

corresponda a criminalidade altamente organizada punível com pena 

de prisão de máximo superior a 3 anos;  

d) Houver fortes indícios de prática de crime doloso de ofensa à 

integridade física qualificada, furto qualificado, dano qualificado, 
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burla informática e nas comunicações, receptação, falsificação ou 

contrafacção de documento, atentado à segurança de transporte 

rodoviário, puníveis com pena de prisão de máximo superior a 3 anos; 

e) Houver fortes indícios da prática de crime doloso de detenção de arma 

proibida, detenção de armas e outros dispositivos, produtos ou 

substâncias em locais proibidos ou crime cometido com arma, nos 

termos do regime jurídico das armas e suas munições, puníveis com 

pena de prisão de máximo superior a 3 anos; 

f) [Anterior alínea c)]. 

2 - […]. 

 

Artigo 203.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 2 e 3 do artigo 193.º, o juiz pode impor 

a prisão preventiva, desde que ao crime caiba pena de prisão de máximo 

superior a 3 anos:  

a) Nos casos previstos no número anterior; ou 

b) Quando houver fortes indícios de que, após a aplicação de medida de 

coacção, o arguido cometeu crime doloso da mesma natureza, 

punível com pena de prisão de máximo superior a 3 anos. 

 

Artigo 219.º 

[…] 

1 - Da decisão que aplicar, substituir ou mantiver medidas previstas no 

presente título, cabe recurso a interpor pelo arguido ou pelo Ministério 
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Público, a julgar no prazo máximo de 30 dias a contar do momento em que 

os autos forem recebidos. 

2 – […]. 

 

Artigo 247.º  

[…] 

1 - […]. 

2 – Em todo o caso, o Ministério Público informa o ofendido sobre o regime 

do direito de queixa e as suas consequências processuais, bem como sobre o 

regime jurídico do apoio judiciário. 

3 – Sem prejuízo do disposto no artigo 82.º-A, o Ministério Público informa 

ainda o ofendido sobre o regime e serviços responsáveis pela instrução de 

pedidos de indemnização a vítimas de crimes violentos, formulados ao 

abrigo do regime previsto no Decreto-Lei n.º 423/91, de 30 de Outubro, e os 

pedidos de adiantamento às vítimas de violência doméstica, bem como da 

existência de instituições públicas, associativas ou particulares, que 

desenvolvam actividades de apoio às vítimas de crimes. 

4 – O ofendido é informado, em especial, nos casos de reconhecida 

perigosidade potencial do agressor, das principais decisões judiciárias que 

afectem o estatuto deste. 

5 – [Anterior n.º 2]. 

6 – [Anterior n.º 3]. 

 

Artigo 257.º  

[…] 
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1 - Fora de flagrante delito, a detenção só pode ser efectuada por mandado 

do juiz ou, nos casos em que for admissível prisão preventiva, do 

Ministério Público: 

a) quando houver fundadas razões para considerar que o visado se não 

apresentaria voluntariamente perante autoridade judiciária no prazo 

que lhe fosse fixado;  

b) quando se verifique, em concreto, alguma das situações previstas no 

artigo 204.º, que apenas a detenção permita acautelar; ou 

c) se tal se mostrar imprescindível para a protecção da vítima. 

2 - As autoridades de polícia criminal podem também ordenar a detenção 

fora de flagrante delito, por iniciativa própria, quando: 

a) Se tratar de caso em que é admissível a prisão preventiva; 

b) Existirem elementos que tornem fundados o receio de fuga ou de continuação 

da actividade criminosa; e 

c) Não for possível, dada a situação de urgência e de perigo na demora, esperar 

pela intervenção da autoridade judiciária. 

 

Artigo 276.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - O prazo de oito meses referido no n.º 1 é elevado:  

a) Para 14 meses, quando o inquérito tiver por objecto um dos crimes 

referidos no n.º 2 do artigo 215.º;  

b) Para 16 meses, quando, independentemente do tipo de crime, o 
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procedimento se revelar de excepcional complexidade, nos termos da 

parte final do n.º 3 do artigo 215.º;  

c) Para 18 meses, nos casos referidos no n.º 3 do artigo 215.º.  

4 - [Anterior n.º 3]. 

5 - Em caso de expedição de carta rogatória, o decurso dos prazos previstos 

nos n.ºs 1 e 2 suspende-se até à respectiva devolução, não podendo o 

período total de suspensão, em cada processo, ser superior a metade do 

prazo máximo que corresponder ao inquérito. 

6 - O magistrado titular do processo comunica ao superior hierárquico 

imediato a violação de qualquer prazo previsto nos n.ºs 1 a 3 do presente 

artigo ou no n.º 6 do artigo 89.º, indicando as razões que explicam o 

atraso e o período necessário para concluir o inquérito. 

7 - [Anterior n.º 5]. 

8 - [Anterior n.º 6]. 

 

Artigo 333.º 

[…] 

1 — […] 

2 — […] 

3 — […] 

4 — […] 

5 — […] 

6 — Na notificação prevista no número anterior o arguido é expressamente informado 

do direito a recorrer da sentença e do respectivo prazo.  
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7 – [anterior n.º 6]. 

 

Artigo 334.º 

[…] 

1 — […] 

2 — […] 

3 — […] 

4 — […] 

5 — […] 

6 – Fora dos casos previstos nos n.ºs 1 e 2, a sentença é notificada ao arguido que foi 

julgado como ausente logo que seja detido ou se apresente voluntariamente. O prazo 

para a interposição do recurso pelo arguido conta-se a partir da notificação da sentença. 

7 — Na notificação prevista no número anterior o arguido é expressamente informado 

do direito a recorrer da sentença e do respectivo prazo.  

8 – [anterior n.º 7]. 

 

Artigo 379.º 

[…] 

1 - […]:  

a) Que não contiver as menções referidas no n.º 2 e na alínea b) do n.º 3 

do artigo 374.º ou, em processo sumário ou abreviado, não contiver a 

decisão condenatória ou absolutória ou as menções referidas nas 

alíneas a) a d) do n.º 1 do artigo 389.º-A e 391.º-F; 
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b) […]; 

c) […]. 

2 - […]. 

Artigo 382.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - O Ministério Público, se considerar necessárias diligências de prova 

essenciais à descoberta da verdade, notifica o arguido e as testemunhas 

para comparecerem numa data compreendida nos 15 dias posteriores à 

detenção para apresentação a julgamento em processo sumário, advertindo 

o arguido de que aquele se realizará, mesmo que não compareça, sendo 

representado por defensor. 

 

Artigo 383.º 

[…] 

 

1 — A autoridade judiciária ou a entidade policial que tiverem procedido à 

detenção notificam verbalmente, no próprio acto, as testemunhas da 

ocorrência, em número não superior a cinco, e o ofendido, se a sua 

presença for útil, para comparecerem perante o Ministério Público junto do 

tribunal competente para o julgamento. 

2 — No mesmo acto o arguido é informado de que pode apresentar ao 

Ministério Público junto do tribunal competente para o julgamento até 

cinco testemunhas, sendo estas, se presentes, verbalmente notificadas. 
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Artigo 384.º 

[…] 

1 - É correspondentemente aplicável em processo sumário o disposto nos 

artigos 280.º, 281º e 282º, até ao início da audiência, por iniciativa do 

tribunal ou a requerimento do Ministério Público, do arguido ou do 

assistente., devendo o juiz pronunciar-se no prazo de 5 dias. 

2 - Se, para efeitos do disposto no número anterior, não for obtida a 

concordância do juiz de instrução, o Ministério Público notifica o arguido 

e as testemunhas para comparecerem numa data compreendida nos 15 dias 

posteriores à detenção para apresentação a julgamento em processo 

sumário, advertindo o arguido de que aquele se realizará, mesmo que não 

compareça, sendo representado por defensor. 

3 - Nos casos previstos no n.º 4 do artigo 282.º, o Ministério Público deduz 

acusação para julgamento em processo abreviado no prazo de 90 dias a 

contar da verificação do incumprimento ou da condenação. 

 

Artigo 385.º 

[…] 

1 – Se a apresentação ao juiz não tiver lugar em acto seguido à detenção em flagrante 

delito, o arguido só continua detido se houver razões para crer que: 

a) não se apresentará voluntariamente perante a autoridade judiciária na data e hora 

que lhe forem fixadas; 

b) quando se verificar em concreto alguma das circunstâncias previstas no artigo 

204.º que apenas a manutenção da detenção permita acautelar; ou 

c) se tal se mostrar imprescindível para a protecção da vítima. 

2 - […]. 

3 - […]. 
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Artigo 386.º 

[…] 

 

1 — O julgamento em processo sumário regula-se pelas disposições deste 

Código relativas ao julgamento em processo comum, com as modificações 

constantes deste título. 

2 – (…). 

 

Artigo 387.º 

[…] 

1 - O início da audiência de julgamento em processo sumário tem lugar no prazo 

máximo de quarenta e oito horas após a detenção, sem prejuízo do disposto no número 

seguinte. 

2 - O início da audiência pode também ter lugar: 

a) Até ao limite do 5.º dia posterior à detenção, quando houver 

interposição de um ou mais dias não úteis no prazo previsto no 

número anterior; 

b) Até 15 dias após a detenção, nos casos previstos no n.º 4 do artigo 

382.º e no n.º 2 do artigo 384.º; 

c) Até ao limite de 15 dias, se o arguido solicitar esse prazo para 

preparação da sua defesa. 

3 - […]. 

4 - […]. 

 

Artigo 388.º 
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[…] 

 
Em processo sumário, as pessoas com legitimidade para tal podem constituir-se 

assistentes ou intervir como partes civis se assim o solicitarem, mesmo que só 

verbalmente, no início da audiência. 

 

Artigo 389.º 

[…] 

1 – […]. 

2 – […] 

3 - A acusação, a contestação, o pedido de indemnização e a sua contestação, quando 

verbalmente apresentados, são documentados na acta, nos termos dos artigos 363.º e 

364.º. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - [Revogado]. 

 

Artigo 390.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - Se, depois de recebidos os autos, o Ministério Público deduzir acusação em processo 

comum com intervenção do tribunal singular, em processo abreviado, ou requerer a 

aplicação de pena ou medida de segurança não privativas da liberdade em processo 

sumaríssimo, a competência para o respectivo conhecimento mantém-se no tribunal 

competente para o julgamento sob a forma sumária. 

 

Artigo 391.º 

[…] 
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1 - […]. 

2 - Excepto no caso previsto no n.º 4 do artigo 389.º-A, o prazo para 

interposição do recurso conta-se a partir da entrega da cópia da gravação 

da sentença. 

 

Artigo 391.º-A 

[…] 

1 – (…). 

2 – (…). 

3 – Para efeitos do disposto no n.º 1, considera-se que há provas simples e evidentes 

quando: 

a) (…); ou 

b) (…); ou 

c) (...). 

 

Artigo 391.º-B 

[…] 

1 - A acusação do Ministério Público deve conter os elementos a que se refere o n.º 

3 do artigo 283.º. A identificação do arguido e a narração dos factos podem ser 

efectuadas, no todo ou em parte, por remissão para o auto de notícia ou para a 

denúncia. 

2 - Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 384.º, a acusação é deduzida 

no prazo de 90 dias a contar da:  

a) […]; 

b) […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 
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Artigo 391.º-D 

Reenvio para outra forma de processo 

1 - O tribunal só remete os autos ao Ministério Público para tramitação sob 

outra forma processual quando se verificar a inadmissibilidade, no caso, 

do processo abreviado.  

2 - Se, depois de recebidos os autos, o Ministério Público deduzir acusação 

em processo comum com intervenção do tribunal singular ou requerer a 

aplicação de pena ou medida de segurança não privativas da liberdade em 

processo sumaríssimo, a competência para o respectivo conhecimento 

mantém-se no tribunal competente para o julgamento na forma abreviada. 

 

Artigo 391.º-E 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - [Revogado]. 

 

Artigo 391.º-F 

Sentença 

É correspondentemente aplicável à sentença o disposto no artigo 389.º-A. 

 

Artigo 393º 

[…] 
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1 – Não é permitida, em processo sumaríssimo, a intervenção de partes civis, sem 

prejuízo do disposto no número seguinte. 

2 – Até ao momento da apresentação do requerimento do Ministério Público 

referido no artigo anterior, pode o lesado manifestar a intenção de obter a 

reparação dos danos sofridos, caso em que aquele requerimento deverá conter a 

indicação a que alude a alínea b) do n.º 2 do artigo 394.º.» 

 

Artigo 2.º 

Aditamento ao Código de Processo Penal 

São aditados ao Código de Processo Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 78/87, de 17 

de Fevereiro, os artigos 389.º-A e 391.º-G, com a seguinte redacção: 

«Artigo 389.º-A 

Sentença 

1 - A sentença é logo proferida oralmente e contém: 

a) A indicação sumária dos factos provados e não provados, que pode 

ser feita por remissão para a acusação e contestação, com indicação e 

exame crítico sucintos das provas; 

b) A exposição concisa dos motivos de facto e de direito que 

fundamentam a decisão; 

c) Em caso de condenação, os fundamentos sucintos que presidiram à 

escolha e medida da sanção aplicada; 

d)  O dispositivo, nos termos previstos nas alíneas a) a d) do n.º 3 do 

artigo 374.º.  

2 - O dispositivo é sempre ditado para a acta.   

3 - A sentença é, sob pena de nulidade, documentada nos termos dos artigos 

363.º e 364.º. 
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4 -  É sempre entregue cópia da gravação ao arguido, ao assistente e ao 

Ministério Público no prazo de 48 horas, salvo se aqueles expressamente 

declararem prescindir da entrega, sem prejuízo de qualquer sujeito 

processual a poder requerer nos termos do n.º 3 do artigo 101.º. 

5 - Se for aplicada pena privativa da liberdade ou, excepcionalmente, se as 

circunstâncias do caso o tornarem necessário, o juiz, logo após a 

discussão, elabora a sentença por escrito e procede à sua leitura.  

 

Artigo 391.º-G 

Recorribilidade 

É correspondentemente aplicável ao processo abreviado o disposto no artigo 

391.º.» 

 

Artigo 3.º 

Alteração à Lei n.º 37/2008, de 6 de Agosto 

O artigo 12.º da Lei n.º 37/2008, de 6 de Agosto (Aprova a orgânica da Polícia 

Judiciária), passa a ter a seguinte redacção: 

 

«Artigo 12.º 

Competências processuais 

1 – (…): 

a) (…); 

b) (…); 

c) (…); 

d) [Revogado]. 

2 – A realização de qualquer dos actos previstos no número anterior obedece, 

subsidiariamente, à tramitação do Código de Processo Penal, tem de ser de imediato 
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comunicada à autoridade judiciária titular da direcção do processo para os efeitos e sob 

as cominações da lei processual penal. 

3 – (…).» 

 

 

Artigo 4.º 

Norma revogatória 

É revogado o artigo 95.º-A da Lei n.º 17/2009, de 6 de Maio. 

 

Artigo 5.º 

Entrada em vigor 

A presente lei entra em vigor sessenta dias após a sua publicação. 

 

 

Palácio de São Bento, em 21 de Julho de 2010 

 

 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO, 

 

(Osvaldo de Castro) 

 

 


