
A ELEVAÇÃO DO PRAZO DE DURAÇÃO MÁXIMA DA PRISÃO PREVENTIVA, 
RELATIVAMENTE A CRIMES QUE NÃO ADMITEM A IMPOSIÇÃO DESSA 

MEDIDA DE COACÇÃO  
- A NORMA DO ARTIGO 215.º, N.º 2, DO C.P.P.

Algumas das alterações introduzidas pela Lei n.º 48/2007, de 29 de Agosto, ao Código de 
Processo Penal de 1987 são fonte de preocupantes perplexidades para quem tem o dever de o 
aplicar.

Entre elas destaco, hoje, pela sua particular relevância, a elevação do prazo de duração 
máxima da prisão  preventiva,  relativamente  a  crimes que não  admitem a  imposição dessa  
medida de coacção.

1.
De acordo com a norma do art. 215.º,  n.º 2,  do C.P.P.,  os prazos de duração 

máxima da prisão preventiva previstos nas alíneas a) a d) do n.º 1 do referido artigo, 
são elevados, respectivamente, para 6 meses, 10 meses, 1 ano e 6 meses e 2 anos, em 
casos de  terrorismo,  criminalidade violenta ou  altamente organizada, ou quando se 
proceder por crime punível com pena de prisão de máximo superior a 8 anos, ou por 
crime:

a) Previsto no artigo 299.º, no n.º 1 do artigo 312.º, no n.º 2 do artigo 315.º, no 
n.º 1 do artigo 318.º, nos artigos 319.º, 326.º e 331.º ou no n.º 1 do artigo 333.º do 
Código Penal;

b) De furto de veículos ou de  falsificação de documentos a eles respeitantes 
ou de elementos identificadores de veículos;

c) De  falsificação de  moeda,  títulos  de  crédito,  valores  selados,  selos  e 
equiparados ou da respectiva passagem;

d) De burla,  insolvência dolosa,  administração danosa do sector público ou 
cooperativo,  falsificação,  corrupção,  peculato  ou  de  participação  económica  em 
negócio;

e) De branqueamento de vantagens de proveniência ilícita;
f) De fraude na obtenção ou desvio de subsídio, subvenção ou crédito;
g) Abrangido  por  convenção  sobre  segurança  da  navegação  aérea  ou 

marítima.

2.
Para  além de  constar  deste  elenco a  referência  aos  artigos  312.º  e  315.º  do 

Código Penal, apesar de já revogados pelo artigo 2.º da Lei n.º 100/2003, de 15/11 1, e 
de  nele  se  incluírem  tipos  de  crime  que  desde  logo  integram  o  conceito 
“criminalidade altamente organizada” — os crimes de corrupção e de branqueamento 
—, vários dos restantes crimes referidos sob as alíneas a) a g), e que acima deixámos 
destacados, não admitem a imposição da medida de coacção prisão preventiva 2.

1Desde então, os correspondentes crimes passaram a estar previstos nessa lei.

2Ou nem sempre a admitem; assim, o crime de corrupção previsto no art. 373.º do C.P., o crime de 

furto qualificado de veículo de valor elevado, previsto no art. 204.º, n.º 1, do C.P., o crime de burla 



Efectivamente,  constituindo  eles  crimes  puníveis  com  pena  de  prisão  não 
superior a 5 anos e não sendo integradores de “terrorismo”, “criminalidade violenta” 
ou “altamente  organizada”,  a  prisão  preventiva  nunca  pode ser  imposta,  atento o 
disposto no artigo 202.º, n.º 1, do C.P.P.

Se a imposição da medida de coacção prisão preventiva é inadmissível, como 
compreender então que no artigo 215.º, n.º 2, do C.P.P., relativamente aos indicados 
crimes, se fale em prazos de duração máxima da prisão preventiva e que se preveja 
mesmo a possibilidade da sua elevação?

Ignoramos o que terá pretendido o legislador com esta norma, na parte relativa 
aos crimes que deixámos sublinhados.

Esta norma pode constituir um verdeiro “alçapão” para os que têm o dever de 
aplicar o direito.

Os  Magistrados,  Judiciais  e  do  Ministério  Público,  ao  atentarem  que  os 
indicados crimes constam do elenco dos referidos na norma do artigo 215.º, n.º 2, do 
C.P.P., podem ter sido induzidos a considerar que,  nela se prevendo a elevação dos 
prazos  de  duração  máxima  da  prisão  preventiva,  continua  a  ser  admissível  a 
imposição da medida de coacção mais gravosa 3.

Lisboa, 25 de Setembro de 2007
     Odete Maria de Oliveira

qualificada,  previsto no art.  218.º,  n.º1,  do C.P.,  o crime de fraude na obtenção de subsídio ou 

subvenção, previsto no art. 36.º, n.º 1, do Dec.-Lei n.º 28/84, de 20/01, etc., etc.

3Nas situações  a  que  alude  o  art.  257.º  do  C.P.P.  — detenção fora  de  flagrante  delito  —,  as 

autoridades policiais podem também ser induzidas a considerar, relativamente aos referidos crimes, 

que continua a ser admissível a prisão preventiva.


