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LEGAL ALERT

Em relação da desadequação notória destes 
códigos, os novos diplomas surgem eviden-
ciando uma vigorosa reforma penal em muito 
influenciada pela dogmática portuguesa.

Repleto de diversas alterações estruturais, o 
novo Código Penal surge dividido em 2 capítu-
los, Parte Geral e Parte Especial, e 473 artigos. A 
Parte Geral deste novo diploma apresenta uma 
restruturação profunda apresentando um 
leque de princípios orientadores do sistema 
penal de forma muito semelhante ao sistema 
português. Exemplificativamente o primeiro 
artigo, número um, de ambos os Códigos é 
precisamente igual, palavra por palavra.
 
Das várias alterações neste capítulo é relevante 
realçar a introdução da responsabilidade das 
pessoas colectivas, no novo artigo 9.º. Fica 
assim alargada a responsabilidade penal às 
pessoas colectivas, contudo este alargamento 
é feito de forma genérica, sem se especificar o 
tipo de crimes aplicáveis às pessoas colectivas 
(aqui, em contrariedade com o Código penal 

português que rege a responsabilidade das 
pessoas colectivas pelo princípio da especialida-
de). Assim sendo esta adicção, apesar de verda-
deiramente significativa, parece ser ainda 
muito simples, necessitando de critérios defini-
dores do seu âmbito de aplicação (pode uma 
pessoa colectiva ser penalmente responsabili-
zada por um crime contra a integridade física? 
Em que circunstâncias?). Fica estabelecido no 
artigo 43.º a lista de penas aplicáveis às pessoas 
colectivas sendo elas a admoestação, multa ou 
dissolução.

Ademais, é feita uma readaptação do limite da 
pena de prisão, que passa a ser, tratando-se de 
uma pena única, até 25 anos, e nunca podendo 
passar de 35 anos no total. No caso de pena de 
prisão não superior a seis meses pode haver 
lugar à substituição: por igual número de dias 
de multa, ou por outra pena não privativa de 
liberdade aplicável (excepto se a execução da 
prisão for exigida pela necessidade de prevenir 
o cometimento de novos crimes). E ainda, acres-
ce a possibilidade do pagamento em presta-
ções das penas de multa, tendo em conta a 
situação financeira do condenado.

Já na parte Especial somos presenteados com 
múltiplos novos tipos de crime, numa ótica 
evolutiva do sistema e da sociedade: crimes 
contra a corrupção, crimes contra o mercado e a 
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economia, crimes informáticos e crimes relacio-
nados com a violação de regras cambiais e com 
a violação de regras de protecção de dados.

Já na orla do novo Código de Processo Penal a 
restruturação é centrada no reforço das garan-
tias de todo o processo penal e na celeridade do 
mesmo, e, à semelhança do novo Código Penal 
concentra variados diplomas avulsos.

Dentro daquilo que são as garantias assegura-
das neste novo Código evidenciamos uma clara 
preocupação humanitária, a clarificação das 
várias fases processuais, o acrescento nos meios 
de provas admissíveis (como o caso das escutas 
telefónicas e da videovigilância) e o reforço do 

princípio do contraditório. Em concreto pode-
mos olhar o novo artigo 36.º que proíbe o confli-
to de interesses existente caso o juiz de instru-
ção fosse o juiz de julgamento: um juiz que 
participe na investigação não poderá intervir 
em julgamento.
 
Além disso, implementa-se uma mais vincada 
separação entre os poderes do MP e do juiz, 
introduzindo-se a figura do juiz de garantias, 
passando a aplicação da prisão preventiva e das 
medidas de coacção para a esfera do juiz.

Estes dois novos Códigos entram em vigor 90 
dias após a sua publicação, isto é, a 9 de Feverei-
ro de 2021.
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