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INTRODUÇÃO

No passado dia 21 de dezembro do presente ano foi publicado em Diário da 
República a Lei n.º 94/2021, que aprova as medidas previstas da Estratégia 
Nacional Anticorrupção, alterando o Código Penal, o Código de Processo 
Penal e outras leis conexas e republicando a Lei n.º 34/87 de 16 de julho. Esta 
lei procede a várias alterações a um total de 07 (sete) diplomas, entre simples 
mudanças de redação a mudanças de paradigma, aditamentos e revogações. 
De sublinhar que, como viremos a analisar em pormenor, o mote e objetivo 
mor desta lei são a implementação de mecanismos de aplicação e execução 
da responsabilidade criminal das pessoas colectivas – até agora um tema se-
cundarizado pela doutrina e jurisprudência – e a introdução gradual da dela-
ção premiada no ordenamento jurídico-penal português. Além disso há, a par 
com o mediatismo que se tem criado à volta destes temas, o aumento (quase 
uniforme) da moldura penal nestes crimes assim como das agravações e, 
também, o aumento dos seus prazos de prescrição, entre outros temas que 
não deixaremos de evidenciar e que serão infra desenvolvidos.

1. Da Lei n.º 34/87 de 16 de julho, dos 
crimes de responsabilidade dos titulares 
de cargos políticos

Sublinhe-se, desde já, que a categoria de “Alto 
cargo público” presente no artigo 3.º-  A, adi-
tado pela Lei n.º 41/2010, de 03 de Setembro, 
foi revogada – resultando numa lógica sequên-
cia de alterações frásicas de artigos nos quais 
esta figura estaria presente – sendo que, ago-
ra, este diploma aplica-se stricto sensu aos titu-
lares de cargos políticos, conforme o artigo 3.º. 
Contudo este título passa agora a pertencer ao 

artigo 374.º-A do Código Penal, tratando-se de 
uma agravante do crime de corrupção, e sendo 
essa mesma posição agora mais abrangente 
ao aditar novas pessoas passíveis de inte-
grar a posição de titular de alto cargo pú-
blico, designadamente membros de órgão de 
administração de sociedade anónima de capi-
tais públicos, que exerçam funções executiva; 
Membros de órgãos de gestão das empresas 
que integram os setores empresarial regional 
ou local; Membros de órgãos diretivos dos ins-
titutos públicos e dirigentes máximos dos ser-
viços das câmaras municipais e dos serviços 
municipalizados, quando existam.
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No artigo 5.º, referente à agravação especial, é 
aditada a possibilidade da moldura penal apli-
cada se colocar acima do estipulado (“um quar-
to)”, caso a “medida da agravação prevista na 
lei geral for mais gravosa, caso em que é esta 
a aplicável.” 

Ainda na parte geral deste diploma é então 
aditada a possibilidade de responsabilida-
de penal das pessoas coletivas e entidades 
equiparadas com exceção do Estado, de pes-
soas coletivas no exercício de prerrogativas 
de poder público e de organizações de direito 
internacional público, nos termos gerais, pelos 
crimes previstos no n.º 2 do artigo 16.º (oferta 
indevida de vantagem) e nos n.ºs 1 e 2 do arti-
go 18.º (corrupção ativa). 

Quanto aos crimes de responsabilidade dos ti-
tulares de cargos políticos em especial, o artigo 
16.º (anterior “Recebimento indevido de vanta-
gem”) passou a denominar-se de “Recebimen-
to ou oferta indevidos de vantagem” e incluir 
um novo facto ilícito no seu novo n.º 3, que se 
trata desta oferta indevida entre titulares de 
cargos políticos.

O crime de participação económica em negócio 
vê as suas molduras penais aumentadas - no 
n.º 1 deixa de existir a possibilidade de aplica-
ção de pena de multa e no n.º 2, onde só exis-
tia esta possibilidade, passa a existir a opção 
entre a pena de prisão de 06 (seis) meses ou 
pena de multa até 150 dias. 

A mais relevante alteração neste capítulo é a 
completa reformulação do artigo 19.º- A da 

dispensa ou atenuação das penas que se 
reflete depois igualmente nos restantes di-
plomas que esta lei altera. Em primeiro lugar, 
aquilo que era uma possibilidade de dispensa 
de pena condicionada passa a ser uma certe-
za pela denúncia – “o agente é dispensado de 
pena sempre que tiver denunciado o crime an-
tes da instauração de procedimento criminal” 
– e, ainda, em crimes específicos, por não in-
cumprimento de deveres do cargo, repúdio ou 
restituição voluntária da vantagem (em caso de 
coisas fungíveis pela restituição do valor) ou 
ao retirar a promessa. A possibilidade de dis-
pensa da pena surge agora quando o agente, 
a par destes requisitos específicos dos crimes 
em especial, durante o inquérito ou a instru-
ção, contribuí decisivamente para a descober-
ta da verdade. Ora, novidade é que, quando o 
agente denuncia ou contribui decisivamente na 
descoberta da verdade, esta dispensa passa a 
abranger também os crimes que sejam efeito 
dos crimes de recebimento ou oferta indevidos 
de vantagem e corrupção ativa e passiva, ou 
os crimes que se tenham destinado a continuar 
ou a ocultar estes crimes ou as vantagens pro-
venientes dos mesmos – falamos aqui, obvia-
mente, do branqueamento de capitais, fraude 
fiscal, abuso de confiança fiscal – exceto se os 
crimes sejam praticados contra bens eminente-
mente pessoais. 

Quanto à atenuação especial da pena esta 
mantem-se em termos semelhantes – aplicá-
vel se, até ao encerramento da audiência de 
julgamento em primeira instância, o agente 
colaborar ativamente na descoberta da verda-
de, contribuindo de forma relevante para a pro-
va dos factos. Acresce ainda que a dispensa e 
atenuação aplicam-se nas situações de agra-
vação – incentivando sempre pela denúncia e/
ou colaboração do agente. Este artigo é adap-
tado aos restantes diplomas que vêm a ser 
alterados (à Lei n.º 50/2007, de 31 de Agos-
to, Lei n.º 20/2008, de 21 de Abril, no Código 
Penal no seu artigo 374.º-B e aditado 377.º-
A , este último apenas quanto à atenuação 
especial da pena, e à Lei n.º 36/94, de 29 de 
setembro também apenas quanto à atenua-
ção especial da pena) tendo em conta aos 
crimes aí previstos, sendo que de resto as 
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premissas são ipsis verbis as mesmas.

Ademais, é aditado um artigo, 27.º- A, deno-
minado de “Penas acessórias” – neste caso 
a proibição do exercício de qualquer cargo 
político por um período de 2 a 10 anos -, apli-
cável com algumas condicionantes: em primei-
ro lugar é necessário que estejamos perante 
um crime punido com pena de prisão superior 
a 03 (três) anos ou a dispensa do crime de re-
cebimento ou oferta indevidos de vantagem 
ou de corrupção; e, de seguida é necessário 
que o facto seja praticado com flagrante des-
vio ou abuso da função ou com grave violação 
dos deveres que lhe são inerentes; ou que o 
facto revele indignidade no exercício do cargo; 
ou que o facto implique a perda da confiança 
necessária ao exercício do cargo – sendo que 
nada disto confronta com a inelegibilidade pre-
vista no artigo 13.º do regime jurídico da tute-
la administrativa. À semelhança do disposto 
no artigo 66.º do Código Penal o tempo que o 
agente estiver privado da liberdade por força 
de medida de coação processual, pena ou me-
dida de segurança não conta para o período da 
proibição do exercício de cargo político. A deci-
são condenatória que aplique a pena acessória 
deve ser comunicada pelo Tribunal ao Tribunal 
Constitucional e Comissão Nacional de Elei-
ções ou órgão que nomeie o titular deste cargo 
político – posição reforçada também no novo 
número 5 do artigo 499.º CPP.

No capítulo dos trâmites processuais salien-
ta-se a primeira inovação aditada aos artigos 
34.º e 35.º - a premissa de que detenção ou 
prisão do deputado ou membro do Gover-
no, respetivamente, só pode acontecer com 
a autorização da Assembleia da Repúbli-
ca exceptuando-se os casos em que o crime 
seja doloso, em flagrante delito e com pena de 
prisão com limite máximo superior a 03 (três) 
anos – quando estamos perante estes crimes 
é obrigatória a decisão de suspensão do agen-
te por parte da Assembleia República. Perante 
outra tipologia de crimes, a Assembleia da Re-
pública decide essa suspensão mas apenas 
depois de movido o processo criminal e de 
existir acusação definitiva (e não mera indi-
ciação, por despacho de pronúncia, como an-

teriormente, para proteção destas entidades). 
No caso dos artigos 37.º e 38.º mantém-se esta 
tramitação alterando-se apenas a autoridade 
competente, tendo em conta também o titular 
de cargo político que se trata – Assembleia 
Legislativa da região autónoma decide do seu 
deputado e Governo Regional do seu membro. 

Por fim, fica a pequena nota que a exigência 
de queixa por parte da entidade superintende 
no crime de violação de segredo, previsto no 
artigo 27.º, n.º 3, foi revogada. 

2.  Da Lei n.º 36/94, de 29 de setembro, 
Medidas de Combate à Corrupção 
e Criminalidade Económica e Financeira

A Unidade Nacional de Combate à Corrupção 
(UNCC) é, agora, a nova entidade através da 
qual o MP e a PJ atuam para os efeitos legais 
deste diploma – tem agora sobre a sua alçada 
um novo tipo ilícito: o recebimento ou oferta 
indevidos de vantagem (nova alínea a) do 
n.º 1 do artigo 1.º). 

Ainda, são especificadas as competências 
destas autoridades – com ênfase no facto 
desta não se imiscuir nos atos ou procedimen-
tos que a lei processual penal expressamente 
reserve ao juiz de instrução ou faça depender 
de sua ordem ou autorização: e, no caso dos 
crimes de corrupção ativa ou de oferta indevi-
da de vantagem podendo, oficiosamente ou a 
requerimento do arguido e com a concordância 
do juiz de instrução determinar a suspensão 
do processo - preenchendo os devidos requi-
sitos, sendo que, seguindo os objetivos já men-
cionados desta nova lei, se adita a contribui-
ção decisiva do arguido na descoberta da 
verdade. Quanto à pessoa coletiva, para que 
exista a suspensão do processo, operacional 
a injunção de adotar ou implementar programa 
de cumprimento normativo adequado a preve-
nir a prática de crimes de recebimento ou oferta 
indevidos de vantagem ou de corrupção.

No caso das alterações à Lei n.º 50/2007, de 31 
de Agosto, Regime de Responsabilidade Penal 
por Comportamentos Antidesportivos, existe 
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a já dita adaptação do artigo 19.º-A da Lei n.º 
34/87 de 16 de julho da dispensa ou atenuação 
da pena, porém, quanto ao crime de associa-
ção criminosa: a dispensa de pena depende da 
comunicação às autoridades a existência de 
grupos, organizações ou associações crimino-
sas e, se conseguir, evitar a consumação de 
crimes que se propunham praticar; a atenua-
ção depende de um esforço sério para evitar 
os crimes que aqueles grupos, organizações 
ou associações criminosas se propunham pra-
ticar ou da colaboração do agente nos termos 
já referidos ao longo do diploma.

3.  Da Lei n.º 50/2007, de 31 de Agosto, 
da Regime de Responsabilidade Penal 
por Comportamentos Antidesportivos

Na senda do já descrito, a única alteração esta 
lei é a transposição adequada do artigo 19.º-A 
da Lei n.º 34/87 de 16 de julho, no seu artigo 
13º agora com a epígrafe “Dispensa e atenua-
ção da pena” e ditar que o mesmo se aplica 
ao crime de tráfico de influências do seu artigo 
10.º.

4.  Da Lei n.º 20/2008, de 21 de Abril, 
da Responsabilidade Penal por Crimes 
de Corrupção no Comércio Internacional 
e na Atividade Privada 

Esta Lei sofre apenas duas alterações:
•  A, supramencionada, transposição devida-

mente adaptada do artigo 19.º-A da Lei n.º 
34/87 de 16 de julho, no seu artigo 5º da ate-

nuação especial e dispensa de pena; e,
•  A alteração da epígrafe do artigo 10.º nas dis-

posições finais, para “Combate à corrupção e 
criminalidade económico-financeira” por re-
missão à alínea a) do n.º 1 do artigo 1.º da Lei 
n.º 36/94. 

5.   Do Código das Sociedades Comerciais

Em matéria de mudanças no Código das So-
ciedades Comerciais, e sob pena de nos tor-
narmos excessivamente exaustivos, o princípio 
aplicado foi o do aumento geral das molduras 
penais dos crimes previstos do artigo 509.º ao 
artigo 523.º - introduzindo a previsão de pena 
de prisão e elevando os dias de multa da pena 
– e procedendo ainda à alteração da remissão 
para a pena do crime de infidelidade previsto 
no Código Penal para a descrição direta da 
moldura penal. 

É aditado um novo tipo ilícito, no artigo 519.º-
A, que consiste na apresentação, intencional, 
de documentos ou elementos que sirvam de 
base à prestação de contas falsos ou adul-
terados por parte do gerente ou administra-
dor para apreciação ou deliberação.

Além disso, quanto aos princípios comuns des-
critos no artigo 527.º, é revogada a necessi-
dade do dolo para punir este rol de crimes (n.º 
1) e a pena pode ser dispensada se o agente 
antes de instaurado o procedimento criminal, 
tiver reparado integralmente os danos causa-
dos, sem outro prejuízo ilegítimo para terceiros 
(anteriormente, esta reparação, além de tam-
bém abranger os danos morais, apenas levava 
a que esses danos não fossem considerados 
aquando da determinação da pena aplicável). 
De referir ainda que é aditada um número 3 no 
artigo 66.º CP que aplica a proibição de exer-
cício de função conforme aí descrita ao ge-
rente e administrador conforme previsto no 
Código das Sociedades Comerciais que co-
meta o crime de recebimento ou oferta indevi-
dos de vantagem ou de corrupção – que cessa 
quando, pelo mesmo facto, tiver lugar a aplica-
ção de medida de segurança de interdição de 
atividade (artigo 100.º CP) – condenação que, 
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nos termos desse novo artigo 66.º CP, é co-
municada ao registo comercial – disposição 
também aditada no artigo 499.º/3 CPP.

6.  Do Código Penal e Código 
de Processo Penal

Por mais profundas e evidentes, enfatizamos 
as alterações que este diploma vem a introdu-
zir tanto no Código Penal (CP) como no Código 
de Processo Penal (CPP), que analisaremos 
em conjunto.

Em termos gerais, em matéria de crimes pro-
priamente ditos, especificamente os relacio-
nados com a natureza desta Lei n.º 94/2021, 
desde logo, o artigo 46.º CP aumenta a moldu-
ra penal da proibição do exercício de profissão, 
função ou atividade para um período de 2 a 8 
anos (versão anterior seria de 2 a 5 anos) – 
tal como no artigo 66.º, da proibição do exer-
cício de função. Ainda no artigo 66.º CP são 
incluídos na possibilidade de aplicar essa pena 
o facto do crime acontecer por causa da ati-
vidade e do crime cuja pena seja dispensada 
se se tratar de crime de recebimento ou oferta 
indevidos de vantagem ou de corrupção.

Ora, as posições processuais do sujeito aí des-
critas, no artigo 66.º CP, passam apenas a ser 
designadas, globalmente, por “funcionário” – 
remetendo para o artigo 386.º CP – que agora 
sofre também algumas mudanças. Passam a 
inserir-se no conceito de funcionário, além das 
previsões já existentes: o empregado público 
civil e o militar; quem desempenhe cargo públi-
co em virtude de vínculo especial; os juízes do 
Tribunal Constitucional, os juízes do Tribunal 
de Contas e os magistrados judiciais; o técni-
co que auxilie o tribunal em inspeção judicial, o 
tradutor, o intérprete e o mediador; o notário; e, 
quem desempenhe ou participe no desempe-
nho de funções públicas em associação públi-
ca. São, agora, equiparados a funcionários “os 
membros de órgão de gestão ou administração 
ou órgão fiscal e os trabalhadores de empre-
sas públicas, nacionalizadas, de capitais públi-
cos ou com participação maioritária de capital 
público e ainda de empresas concessionárias 

de serviços públicos, sendo que no caso das 
empresas com participação igual ou minoritária 
de capitais públicos, são equiparados a funcio-
nários os titulares de órgão de gestão ou admi-
nistração designados pelo Estado ou por outro 
ente público.” É, ainda neste artigo, retirada a 
expressão que limitava a que a infração tivesse 
sido cometida, total ou parcialmente, em territó-
rio português – n.º 3 do referido artigo.

Ainda como alterações menores, neste ponto, 
temos:

•  A punibilidade do tráfico de influência do arti-
go 335.º do CP, na sua forma passiva, agora 
tanto para obter vantagem ilícita como lícita 
– n.º 2:

•  O acréscimo da punibilidade da tentativa e 
aplicação da dispensa e atenuação da pena 
do artigo 374.º-B ao crime de tráfico de in-
fluência do artigo 335.º do CP – n.ºs 3 e 4;

•  O acréscimo de, no crime de suborno do ar-
tigo 363.º do CP, a possibilidade de aplicar 
pena superior à prevista se outra disposição 
legal o previr;

•  O crime previsto no artigo 372.º do CP passa 
a designar-se de “Recebimento ou oferta in-
devido de vantagem”; e,

•  A possibilidade das pessoas, nos crimes de 
recebimento ou oferta de vantagem, se cons-
tituírem assistente nos termos da alínea e) do 
n.º 1 do artigo 68.º do CPP.

As mais relevantes alterações efetuadas no 
Código Penal e Código de Processo Penal 
prendem-se então com a introdução (não tão) 
gradual de disposições adaptáveis aos casos 
em que o arguido seja uma pessoa coletiva 
ou entidade equipada. Vejamos.

A primeira grande transformação ocorre, logi-
camente, no artigo 11.º do Código Penal proce-
dendo-se a um (extenso) alargamento desta 
responsabilidade penal, ao prever 22 novos 
tipos ilícitos suscetíveis de serem preenchi-
dos pela pessoa coletiva no seu número 2: o 
tráfico de órgãos humanos, as intervenções e 
tratamentos médico-cirúrgicos, as intervenções 
e tratamentos médico-cirúrgicos arbitrários, o 
furto, o furto qualificado, o abuso de confian-
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•  “a) Em seu nome ou por sua conta e no seu 
interesse direto ou indireto por pessoas que 
nelas ocupem uma posição de liderança; ou

•  b) Por quem aja em seu nome ou por sua 
conta e no seu interesse direto ou indire-
to sob a autoridade das pessoas referidas na 
alínea anterior em virtude de uma violação 
dos deveres de vigilância ou controlo que lhes 
incumbem.”

Por fim, ainda quanto às alterações do 11.º do 
Código Penal aprovadas pela Lei n.º 94/2021, 
no seu número 4, passa a entender-se que ocu-
pa, também, uma posição de liderança, para os 
devidos efeitos, os membros não executivos 
do órgão de administração e os membros 
do órgão de fiscalização – o que bem se coa-
duna com o aditamento de tipos ilícitos suprar-
referido. 

No capítulo das penas aplicáveis às pessoas 
colectivas é aditada a possibilidade de substi-
tuir a pena de multa por admoestação, caução 
de boa conduta e vigilância judiciária – novo n.º 
3 do artigo 90.º- A – que ainda assim poderá ser 
cumulada com um pena acessória sempre que 
tal se revele adequado e necessário para a rea-
lização das finalidades da punição. É também 
referido ao longo deste artigo a possibilidade 
de, para preencher estas finalidades, a pessoa 
coletiva recorrer à adoção e implementação 
de um programa de cumprimento normativo 
adequado a prevenir a prática do crime ou 
de crimes da mesma espécie – tanto como 
forma de atenuação da pena a aplica como 
parte da pena de vigilância judiciária (acompa-
nhamento do modelo de compliance aplicado 

sob pena de revogação desta pena e aplicação 
da pena de multa respectiva, vide novo artigo 
90.º-E), mas sobretudo com a finalidade de que 
este programa de cumprimento seja aplicado 
a jusante, e caso tal não seja possível, forçar 
essa mesma implementação. Por fim, a pena 
de injunção judiciária pode ser cumulável com 
as penas acessórias de proibição de celebrar 
contratos e de privação do direito a subsídios, 
subvenções ou incentivos.

Aquando da constituição de arguido das 
pessoas colectivas esta é, em regra, repre-
sentada por quem a pessoa coletiva de-
signar e opera-se por comunicação a esse 
representante. A entidade que careça de per-
sonalidade jurídica é representada pela pessoa 
que aja como diretor, gerente ou administrador 
e, na sua falta, por pessoa escolhida pela maio-
ria dos associados. No caso de cisão ou fusão 
da pessoa coletiva ou entidade equiparada, a 
representação cabe aos representantes das 
pessoas cindidas ou fundidas, respetivamente. 
No caso de extinção e quando tenha sido de-
clarada a insolvência e até ao encerramento da 
liquidação, mantém-se o representante à data 
da extinção ou da declaração de insolvência. A 
pessoa coletiva ou entidade equiparada argui-
da nunca pode ser representada pela pessoa 
singular que também tenha a qualidade de ar-
guido relativamente aos factos que são obje-
to do processo. Também as disposições sobre 
outros casos de constituição de arguido, direi-
tos e deveres processuais e obrigatoriedade 
de assistência se aplicam também às pessoas 
colectivas – Título III do CPP.

Em matéria de prova, o representante da 
pessoa coletiva ou entidade equiparada no 
processo em que ela for arguida está impe-
dido de depor (artigo 133.º CPP), e o membro 
do órgão da pessoa coletiva ou da entida-
de equiparada que não é representante da 
mesma no processo em que ela seja arguida 
pode recusar-se a depor (artigo 134.º CPP). 
No caso de revista ou busca o consentimento 
para o efeito só pode ser colhido junto do re-
presentante (artigo 174.º CPP). É devidamente 
adaptada às particularidades de uma pessoa 
coletiva, aquando da produção de prova, a 
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identificação do arguido por parte do tribu-
nal prevista no artigo 342.º CPP (perguntar a 
identificação social, sede, etc) e a confissão 
prevista no artigo 344.º CPP (feita pelo repre-
sentante dentro dos seus poderes).

Quanto às medidas de coação a aplicar às 
pessoas colectivas ou equiparadas, o juiz 
pode impor obrigação de prestar caução (ar-
tigo 197.º CPP), a suspensão do exercício de 
atividades, da administração de bens ou emis-
são de títulos de crédito, do controlo de contas 
bancárias, do direito de candidatura a contra-
tos públicos e do direito a subsídios, subven-
ções ou incentivos outorgados pelo Estado, 
regiões autónomas, autarquias locais e demais 
pessoas coletivas públicas (artigo 199.º CPP) 
e a proibição de contactos, a proibição de ad-
quirir ou usar certos objetos e a obrigação de 
entrega de certos objetos (artigo 200.º CPP) 
– porém apenas se no momento da aplicação 
da medida, existir perigo de perturbação do in-
quérito ou da instrução do processo ou perigo 
de continuação da atividade criminosa (artigo 
204.º) – neste caso a adoção e implementação 
de programa de cumprimento normativo deve 
ser tida em conta na avaliação do perigo de 
continuação da atividade criminosa, podendo 
determinar a suspensão da medida de coação.
 
O TIR previsto no artigo 196.º é, à semelhan-
ça das pessoas singulares, sempre aplicável 
aquando da constituição de arguido, contu-
do, no caso das pessoas colectivas ou equi-
paradas, deve conter a identificação social, a 
sede ou local de funcionamento da administra-
ção e o representante designado para os efei-
tos da constituição de arguido – sendo que este 
representante pode requerer a sua substituição 
quando se verificarem factos que impeçam ou 
dificultem gravemente o cumprimento dos de-
veres e o exercício dos direitos da sua repre-
sentada, ainda que a substituição do represen-
tante não prejudique o termo já prestado pela 
representada; e, no caso de cisão ou fusão, os 
novos representantes legais prestam novo ter-
mo. Deste termo consta que foram dadas as 
seguintes informações:

   “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 má-
ximo de 5 dias as alterações da sua iden-
tificação social, nomeadamente nos casos 
de cisão, fusão ou extinção, ou quaisquer 
factos que impliquem a substituição do 
seu representante, sem prejuízo da eficá-
cia dos atos praticados pelo anterior re-
presentante;

    c)  Da obrigação de indicar uma morada onde 
possa ser notificada mediante via postal 
simples e de que as posteriores notifi-
cações serão feitas nessa morada e por 
essa via, exceto se comunicar uma outra 
morada, através de requerimento entre-
gue 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 admi-
nistração sem comunicar a nova sede ou 
local de funcionamento da administração;

   e)  De que o incumprimento do disposto nas 
alíneas anteriores legitima a sua repre-
sentação 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.”

Ora, as notificações à pessoa coletiva, novos 
números 16 e 17 do artigo 113.º CPP, são fei-
tas na morada indicada no TIR ou por contacto 
pessoal com o seu representante e, não sendo 
possível proceder à dita notificação, procede-se 
à sua notificação edital, mediante a afixação de 
um edital na porta da última sede ou local onde 
funcionou normalmente a administração da 
pessoa coletiva ou entidade equiparada e ou-
tro nos lugares que a junta de freguesia desse 
mesmo local destine para o efeito, seguida da 
publicação de anúncio na área de serviços digi-
tais dos tribunais.

Na ponderação da suspensão provisória do 
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processo contra a pessoa coletiva são opo-
níveis as injunções e regras de conduta seguin-
tes:

   • Indemnizar o lesado;
   •  Dar ao lesado satisfação moral adequada;
   •  Entregar ao Estado, a instituições privadas 

de solidariedade social, associação de utili-
dade pública ou associações zoófilas legal-
mente constituídas certa quantia ou efetuar 
prestação de serviço de interesse público; 

   •  Não ter em seu poder determinados ani-
mais, coisas ou objetos capazes de facilitar 
a prática de outro crime;

   •  Qualquer outro comportamento especial-
mente exigido pelo caso; e,

   •  Adotar ou implementar um programa de 
cumprimento normativo com medidas de 
controlo e vigilância idóneas para prevenir 
crimes da mesma natureza ou para diminuir 
significativamente o risco da sua ocorrência 
– esta regra é sempre oponível no caso de 
se tratarem de processos por crime de cor-
rupção, de recebimento ou oferta indevidos 
de vantagem ou de criminalidade económi-
co-financeira!

Elucida, ainda, o novo e aditado artigo 491.º-B 
do CPP, quanto à responsabilidade de tercei-
ros, que “nos casos de responsabilidade civil 
de terceiros pelo pagamento das multas e in-
demnizações em que a pessoa coletiva ou en-
tidade equiparada for condenada, na falta de 
bens penhoráveis suficientes, o Ministério Pú-
blico promove imediatamente a execução con-
tra os responsáveis solidários ou subsidiários, 
de acordo com as disposições do Código de 

Processo Civil para a execução por indemni-
zações.”

Por fim, é também é aplicável às pessoas co-
lectivas ou entidades equiparadas o disposto 
em relação:

   •  À desistência da queixa do artigo 116.º CP, 
no caso de responsabilidade cumulativa de 
pessoa singular e coletiva ou entidade equi-
parada;

   •  À conexão dos processos do artigo 24.º CPP 
no caso de responsabilidade cumulativa do 
agente do crime e da pessoa coletiva ou en-
tidade equiparada a que o mesmo crime é 
imputado;

   •  À notificação do despacho que designa dia 
para a audiência do artigo 313.º do CPP;

   •  À declaração de contumácia do artigo 335.º, 
sendo a notificação edital feita nos termos 
do n.º 17 do artigo 113.º CPP;

   •  Às medidas de garantia patrimonial, caução 
económica e arresto preventivo dos artigos 
227.º e 228.º CPP, respetivamente; e,

   •  Ao processo abreviado e processo sumarís-
simo dos artigos 391.º-A e 392.º CPP, res-
petivamente.

Ora, outro vector deste diploma, prende-se 
com o combate à morosidade existente do 
processo penal.

Inicialmente, tal corresponde, obviamente, a 
alterações quanto à conexão e separação 
dos processos – artigos 24.º e 30.º do CPP, 
que, desde logo, passam também a ser com-
petência do Ministério Público – artigo 264.º/5 
CPP. Ora, assim sendo, como novo requisito 
(negativo) a conexão não opera quando seja 
previsível que origine o incumprimento dos 
prazos de duração máxima da instrução ou 
o retardamento excessivo desta fase pro-
cessual ou da audiência de julgamento. No 
mesmo sentido, o tribunal faz cessar a conexão 
se esta representar um risco para a realiza-
ção da justiça em tempo útil (agora também 
no interesse do assistente), e possa pôr em ris-
co o cumprimento dos prazos de duração 
máxima da instrução ou retardar excessiva-
mente a audiência de julgamento. Ainda, é 
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ordenada a separação caso a conexão venha 
a afetar gravemente e de forma despropor-
cionada a posição de qualquer arguido (bem 
visível no caso dos megaprocessos). Ainda o 
n.º 6 do artigo 107.º CPP sobre o aumento dos 
prazos nos procedimentos de excecional com-
plexidade nos casos previstos (e abarcando, 
além dos atos já previsto, também a acusação 
pelo assistente, o novo despacho de apresen-
tação de contestação e a resposta ao recurso), 
o aumento passa a ser sempre de 30 dias, 
sendo que, quando a excecional complexidade 
o justifique, o juiz, a requerimento, pode fixar 
prazo superior.

No mesmo seguimento, surgem artigos relacio-
nados com a informatização e modernização 
do sistema:

   •  Obrigando à gravação áudio ou audio-
visual da audiência de julgamento (artigo 
364.º CPP);

   •  Facilitando o acesso durante o inquérito, 
por consulta em formato papel ou digi-
tal, dos extratos, cópias ou certidões e 
o acesso ou obtenção de cópia das gra-
vações áudio ou audiovisual de todas as 
declarações prestadas - requeridas pelo 
arguido, o assistente, o ofendido, o lesado e 
o responsável civil (artigo 89.º CPP); e,

   •  Criando um novo mecanismo de presta-
ção de declarações por parte de residen-
tes fora da comarca do MP responsável 
(não arguidos) - noutros serviços do MP ou 
nas instalações de entidades policiais, por 
videoconferência ou outros meios telemá-
ticos adequados que permitam a comuni-
cação, por meio visual e sonoro, em tempo 
real (novo artigo 275.º-A CPP).

Sucede que, e porque falamos em “tempo”, 
decide este diploma proceder a significativas 
alterações no que toca aos prazos de prescri-
ção previstos no artigo 118.º do CP – incluindo 
no lote de crimes cuja prescrição é de 15 anos 
os relacionados com a dita Estratégia Nacional 
Anticorrupção: prevaricação, peculato, partici-
pação económica em negócio, abuso de pode-
res, violação de segredo, oferta ou recebimento 
indevida de vantagem e casos de agravação, 

corrupção ativa e passiva militar e associação 
criminosa com finalidade em alguns destes cri-
mes.

Ora, na senda já recorrente do aumento do 
âmbito de aplicação do próprio sistema penal 
surgem as seguintes alterações: são aditados 
aos casos da alínea c) do artigo 5.º CP, em que 
a lei penal portuguesa é aplicável ainda que se 
tratem de factos cometidos fora do território na-
cional os crimes da secção da corrupção (arti-
gos 372.º a 374.º CP) e o tráfico de influências 
(antes integrava os casos da alínea a)).

Num conjunto que poderemos relacionar com 
direitos e salvaguardas são apresentadas as 
seguintes transformações:

   •  No artigo 40.º do CPP, impedimentos por 
participação em processo, além do já dis-
posto, o juiz fica vedado, também, de inter-
vir em julgamento no caso de ter praticado, 
ordenado ou autorizados atos do juiz de ins-
trução (artigos 268.º e 269.º CPP) ou caso 
a tenha dirigido. Ao próprio juiz de instrução 
fica vedada a possibilidade de intervir na 
instrução também no caso dos artigos 268.º 
e 269.º CPP e no caso de ter recusado o ar-
quivamento em caso de dispensa de pena, 
a suspensão provisória ou a forma suma-
ríssima por discordar da sanção proposta. 
Finalmente nenhum juiz poderá participar 
em julgamento dos crimes de falsidade de 
depoimento ou declaração e falsidade de 
testemunho, perícia, interpretação ou tradu-
ção (artigos 359.º e 360.º CP) cuja origem 
em certidão por si ordenada;

   •  No artigo 86.º do CPP, quanto à publicidade 
do processo e segredo de justiça, é adi-
tada uma protecção à pessoa publicamente 
exposta: se, através dos esclarecimentos 
públicos for confirmado que a pessoa em 
causa assume a qualidade de suspeito, tem 
esta pessoa o direito de ser ouvida no pro-
cesso, a seu pedido, num prazo razoável, 
que não deverá ultrapassar os três meses, 
com salvaguarda dos interesses da investi-
gação;

   •  No artigo 194.º do CPP a audição do argui-
do aí referida, que precede a aplicação do 
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TIR, tem agora que ser presencial;
   •  No artigo 225.º do CPP, da indemnização 

por privação da liberdade ilegal ou injus-
tificada, é feita remissão para o direito à 
liberdade e à segurança previsto no artigo 
5.º da Convenção Europeia dos Direitos Hu-
manos.

Dentro da temática da prova e sua produção:

   •  No artigo 79.º do CPP o novo número 3 dita 
que no caso de o valor do pedido exceder 
a alçada da relação em matéria cível, não 
podem ser arroladas mais de cinco tes-
temunhas por facto;

   •  No n.º 7 do artigo 283.º do CPP é elimina-
da a regra que obrigava a, no caso de se 
excederem o número de testemunhas vali-
damente, se enunciar no respetivo reque-
rimento os factos sobre os quais as teste-
munhas iriam depor e o motivo pelo qual 
têm conhecimento direto dos mesmos;

   •  No artigo 291.º do CPP prevê agora que 
possa ser requerida a repetição de atos 
e diligências quando a sua repetição se 
revelar indispensável à realização das fi-
nalidades da instrução; e,

   •  O ato da confissão do arguido, previsto no 
artigo 344.º do CPP, passa a ser admissí-
vel a qualquer momento.

Em matéria de recursos, surgem no artigo 400.º 
do CPP, duas novas exceções às decisões que 
não admitem recurso: 

   “c)  De acórdãos proferidos, em recurso, pe-
las relações, que não conheçam, a final, 

do objeto do processo, exceto nos casos 
em que, inovadoramente, apliquem 
medidas de coação ou de garantia pa-
trimonial, quando em 1.ª instância te-
nha sido decidido não aplicar qualquer 
medida para além da prevista no artigo 
196.º;

   d) […];
   e)  De acórdãos proferidos, em recurso, pelas 

relações, que apliquem pena não privativa 
da liberdade ou pena de prisão não supe-
rior a 5 anos, exceto no caso de decisão 
absolutória em 1.ª instância;”

E, as remissões das exceções aos poderes de 
cognição do STJ que surgiam no artigo 434.º 
do CPP passam agora a integrar as alíneas a) 
e c) do artigo 432.º, das decisões que se recor-
rem para o STJ, consequentemente coadunan-
do-se devidamente o dito texto.

Em termos processuais (puros) também este 
diploma veio modificar o panorama processual 
penal.  Vejamos.

Logo de início se refira que as circunstâncias 
relevantes para a atenuação especial da 
pena que deve ser aplicada ao arguido ou 
para a dispensa da pena em que este deve 
ser condenado fazem agora parte do rol de 
elementos obrigatórios a apresentar na acu-
sação do MP – nova alínea c) do n.º 3 do artigo 
283.º do CPP.

Mais ainda, é criado um novo elemento pro-
cessual – o Despacho para apresentação de 
contestação - o que evidentemente vem a afe-
tar outras relacionadas normas. Surgem então 
dois novos artigos: 311.º-A e 311.º-B e revo-
ga-se o artigo 315.º com repercussões diretas 
nos artigos 113, 313.º e 335.º, todos do CPP.
 
Após saneado o processo, o presidente orde-
na, por despacho para que venha o arguido 
proceder à apresentação de contestação, 
sendo esse despacho também notificado ao 
defensor (artigos 311.º-A com remissão para o 
113.º/10, ambos do CPP), do qual não há re-
curso. São elementos obrigatórios deste des-
pacho, sob pena de nulidade a indicação dos 
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factos e disposições legais aplicáveis, o que 
pode ser feito por remissão para a acusação ou 
para a pronúncia, se a houver; cópia da acusa-
ção ou da pronúncia; a nomeação de defensor 
do arguido, se ainda não estiver constituído no 
processo; e a data e a assinatura do presiden-
te. Assim este despacho autonomiza-se do 
despacho que designa dia para a audiência 
do artigo 313.º CPP que passa apenas a ter 
esta mesma finalidade posteriormente, notifi-
cando essa data ao MP, arguido e seu defen-
sor, assistente, partes civis, seus advogados e 
representantes pelo menos 20 dias antes des-
sa mesma data (sendo que na versão anterior 
deste artigo o prazo de antecedência era de 
pelo menos 30 dias). 

Consequentemente, de acordo com o novo ar-
tigo 311.º-B e revogando o artigo 315.º, em 20 
dias contar da notificação do despacho re-
ferido no artigo anterior, apresenta, sem for-
malidades especiais, querendo, a contesta-
ção, acompanhada do rol de testemunhas, 
peritos e consultores técnicos que devem ser 
notificados para a audiência, bem como qual-
quer outra prova que entenda adequada à sua 
defesa -contando para efeitos de prazo a noti-
ficação que ocorrer me último – 113.º/14 CPP.

Este diploma repleto de inovações a introduzir 
no ordenamento jurídico português entra em vi-
gor 90 dias após a sua publicação, isto é, a 21 
de março de 2022.
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