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CONSELHO DE ESTADO 

Decreto Lei n9 . 4/93 
.. q~)3 de Outubro 

Este primeiro CÓDlGO PENAt GUINEENSE vem conhecer a 
luz do dia, .precisamente, numa. altura em que o Pais, a Guiné
·Bissau, comemora.o seu viF(ésímo aniversário de proclamação de 
Independêrícia Nacional e se prepara:phrà uma reforma Político
-Social que., cerlfl)Uel1te. será marcada sobo siJ~no" de democracia· 
multi parlid~r[a f,a,~çnda de um Estado-de-Direito De.mocrático. 

, 

Expõ~m-s~'d;~(â romia, os motivos e 11 r~.o<'iO de ser Político', 
-Histórico-Social da révogação do Código Penal herdádo do 
colonI7.ador. Diploma com, aproximadamente, um século e meio 
de exl.stêncía que,·tendd 'serVido aos Monarcas, também servira 
aos Republ!C<'lnos. Daí que, ~pesar das várias roupagens com que 
se veio' desfilando atrayês das sucessivas reformas. há que 
reconhecer que uma s~mples r~fon1!a não almejaria o espírito e a 
substância do novo pulsar Sqcio-Crhninal de uma Guine 
Independent.e e democrática. 

A ar.rescer a ludo isso eslá que o lexto do diploma dos 
me.ados do século dezanove já não corresponde ném à fllosofia 
dOlltrinal. nem II técnica Juridlro·crlmlnál hodierna. Aliás, fora 
um diploma ideal!t:ado e corporizado para uma comunidade 
cim.creta a Lusitana - e que só por razões políticas acabaria 
por vir a estender-se, a sua aplicabilidade. à então Colónia dr: 
Guiné, 

O presente diploma. é resultante da necessidade de 
modernização c da hanl1Qní7.açào da Justiça penal. 

Daí que o presente Código. apesar de súbslancial incorporl1.ação 
de matrizes sócio-culturais Guineenses. seja embebido. nos 
ensinamentos filosóficos Romano,Germànlcos .. e .. sobreludo, de 
jurlsprúdêncías e doutrinas portuguesas de'qu'éo nos~o direito é 
legatário. 

Tem o actual Código Penal com9 pressuposto basilar. no plano 
de ciência penal, a máxi~la segu ndaa qual <o mal nao se cura com 
outro mal mas, sim, com exemplo e a prática do bem!" 

Eis a razão por que na refregá entre leõrias etiológicas e 
ulililarislas, acabariÍl por se enveredar pela terceira via -
a ecléctica. 

Se é hoje um daqo- adquirido o desacordo. com a teoria do 
. .Homo:delit1quensl, não deixa de ser outro' <!:\9~' adquirido a 
repulsa da utilização do delinquente· comoétib;Úa tal como 
pretendem' él8teorías utllilarislas. Aliás tem vindo a set acelie. já 
maioritariamente. a .idei,! segundo a qual não ser <o mal·da pena 
que repara o dano do crime nem tão pouco previne. por .s! só a 
repHaçào dos ·danos. mas sim, uma Justa e ponderada 
coordenação de medidas em que o propósito' preventivo supera 
o repressivo., Daí que a tónica da prevençi\o especial. só, 
verdadeiramente, ganhe sentido e eficácia se houver uma 
participação real, dialogante e erectív~ do delinquente. 
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Estas as razões por que o presente Código se enveredou pela 
assunção da .desdramatizaçào do riluaI.. co-responsabilizando 
as enlidm!es penitenciárias no êxito ou fracasso ressocialí:tador. 

Constituem. assim, as traves mestras do diploma os 
consagrados princípios da legalidade e da culpa como limite da 
pena. 

E, i~,lo sem se olvidar ser nas medidas não detentivas que se 
cteposilám as mniM('''. esperanças. Aliás,nurila política criminal 
cuja tôr'lica se vem \'0Il<10do para uma pedagogia social e. sobretudo, 
de, resp'p,nsabiliiação de pais. educadores e todÇl a sociedade, em 
geral. olttro não seriade se esperar que lnis medidas, O recurso às 
medidas detentivas e outrqs que impliquem o cór!edas liberdades 
e iam:ntías surgem. assim. como ri última e extrema alternativa 
que se oferece.,:aQ, d<:cisor. 

Em suma; pugnamos pela tese segundo a qual a nossa maior 
segurança está ná/preservaçãO' da nossa liberdade, Não somos 
lívres porque somos fortes: ao contrário. somos fortes porque 
somos livres. 

, • " ,. ~ > • ,'. ' 

, " 

. ,'",\.;;.. ,,".. ' 

O Conselho de Estado decreta, nos termos do (Irt~ 133~ da . , 
, Constituição. o seguinte: 

ARTIGO l~ 

É ~provado o Código Penal. que faz parte do pr'es~~t~:Decie
to-Lei. 

, " 
ARTIGO 2~ ~ ~ \ \ , ,~~: ,I, : 

, ,~!: lI, 

Consideram-se feitas para as correspondentes disposições do' 

;';:!mrovado em 15 de Setembro de 1993, 
."';, 

':',~t9mlllga'do ~'l'!1'6 delOutubro de 1993, 
1 ): :. _'~f • ',', .: '.,', ,', " 

:\P(lblique:se, ' 

, 6:~resldent~ dO~C~~~'el~o de Estado, General João Bernardo 
Vieira. ' ; '')::'i;::(,.:' 

..",,-,· ... :..1-',, _. 

,'~:;;,t,}r\,.y,j <!:;, .;...-
,', '::i "':TífuLO I 

. '~1,; DA!t~J PENAL' 
" !Y'~-'~ '~. 1 .'.~;_;_: , ' '. 

,):';';~-:., :':1 ,ÇARJ:r u LO .. I·_·~ 
, 'DISPOSIÇÓES GERAIS 

; \;;·~i(;AR1lIGO I~ 
, ". APIi,"~"~~':'(f.?I,ei:penal, , , 

. ,·.'!:{;·}~{n,~.:r:-"~'\:,:-. -, 

Salvo os crimes essendalmf.~{e'~iÜtare5, as disposições deste 
Código, são aplicáveis a toda§,tástd.emaiS,infracções criminaIs. 
independentemente da lei que as (iPI'fi,Que;. ";,', . 

" .', ' ~R;;dJi~,';' ',' ", 
Pr! ncipio da'l~gàlt(tade 

, ',' :.- .. " .. !., .-. 

I, Só constitui crime o facto descrí'io: e declàrado como tal por 
lei ou que esta sancionar com umá; das penas. previstas no 
presente Código, 

2. ' A lei criminal só se aplica aO{'factos, praticados 
.. " .. ; " " i) I,~ •. ·. i}!'~·. -. 

posteriormente a sua entrada em vigor. ., ,. 
. .:. ',-',_. . . : .. ;.i .'k:': .. t;';:" -.' ~. 

,3. Afefque tipifique um facto como crime Q~,qile determinar 
a sanção' à'pllcável é insusceptível de aplí~ação ~nalógica mas 

• " Il {,,'o 1'" , 

llómite'lnterpretação extensiva. ,,' .:: .,: ".' , 
, ':\'. ~. I",· .' 

Códi~o Penaltodasi aS'femíssões para as normas do Código>, . ",> 1(:'; , ARTIG03~, :''',,>, " 
anterior contidas'cm leí'penais avulsas'i, ' !'\!)},\;;;:\~~~~~~~liVidade dll}~I:;p'e'~'ài _ , 

I.tARTIGO 3~ 
',' <' 1 

1, Com excepção dàs ;ií6rmhs:'relatlvas a contravenções. são 
. ;, ' I,: • I' 

revo~ados o Código Penaláprovado pelo Decreto·Lei de J6 de 
Setembro de 1886 e todas as disposições legais que prevêm e 
punem factos Incriminados-·pel6.hÓ\lO'Côdigo PenaL 

2. Continuam em vigor as normà's de Processo Pénal ,contidas 
nos tratados e cOnvenções internacionais. 

ARTIGO 4u 

r;1~M~m:-se\~ll,~~g~r as normas :de;çiiwo, substantí~q; ~ 
proces~~fíhelªHva~,a contravenções. ,Aos"l,i,!pites da multa ~ A 
prisão. ~m,:sua íl1ternaUva,qlp'licam-se pS: disposições de novo. 
Códígo,r~~~~\/; i,'. }. 

", : :;'\;'JfiJ::'" ' " , ':' · 
ARTIGO 5~ 

O presente diPtpma entra em':i~or no trigés(mó d!a a contar da 
data da sua pl,lbliqlÇão, 

, - , . . .! 

'<T'!!r:"Ajel'p~ntY,~~Z~t~b~'i:â prátlcà'de'u;n;(;~imesêrá'aplicada 
serhpre que serevêJ,ii,(~?riçietamente mais faVorável ao agente. 

2. OdlSposi~ ri6'~'ill~~dr&~titeríor é aplicável aos casos em que 
a deCiS&o,Já}enh.t Wá\:isttÃd~ em julgado mas a sanção ainda não 
tenha sídO;t~:mpric\~>nen\!decJarada extinta. 

, .' 'j- ,. - • - , 

, -.': ". I \. ; í - - ; ~", I' , 

3. O di~n~,s~o nos 'ot)rtiero's anteriores implica a aplicação 
global d,o regl~~J(~~~~MI1~r:~~W nova mais favorável., 

.... ,;::~~~I~~t)MM~~,·',~.tl~: do facto, 
, ,,(·Y2,~rr"i i) ), f! ~ 

O faelo consf~~t.~1~~!~~~i!f~a,â,n?,~,omento em que o agente 
actuou ou, rio' tag\~I,.!~~N()ilil\i~~~: deveria ter actuado, 
índependefltemente do" ' , em o resultado típico se 

, tenha produzido, ' :,' ' , . , , 
:,'1 

;''i'I 

'!'i'Klçi penal guineense 
{ê~r,t(?ri?,da GUiné-Bissau, , 
do, ágentê., ' ", 
, 1,;\ , ' 
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ARTIGO 6~ 
Crimes praticados a bordo de navios ou aeronaves 

Para efeitos do disposto no artigo anlerior consideram-se 
território da Guiné-Bissau os navios e as aeronaves de malrícula 
Oll sob pavilhão guineense. 

ARTIGO 7~ 
Factos praticados fora do território nacional 

I. Salvo tratado ou convenção em conlrário. a lei penal da 
Guiné-Bissau ê aplicável a factos praticados fora do território 
nacional desde que: 

aI Constíluam algum dos crimes previstos no título Vrl. no 
Capítulo [J[ cio título III Oll nos artigos 203~, 204v e 205º 
do Código Penal; 

b) Conslituam algum dos crimes previstos no título I ali nos 
arli~os 124v• 125~, 195~ e 196~ do Código Penal e o 
agente seja encontrado na Guiné-Bissau não sendo 
possive! ii SU(l 'extradição: 

, 
cl Se trate de factos praticados por guineenses, ou por 

eslran~eiros contra guineenses. sendo os agentes 
encontrados na Gui nê- Bissau. 

2. No caso previsto na alínea anterior. se o ap;ente não viver 
habitualmente na GlIiné-Bls~all ao tempo da prática cios factos. a 
lei penal guineense só se aplicará desde que: 

a) Tais fartos sejam criminalmente yunil'eis pela Iegislaçao elo 
IU)1;ar em que foram praUeados: 

b) Constituam crime que admita extradiçào e esta nào possa 
ser coneeélicla, 

ARTIGO 8~ 
Restrições à aplicação da Lei Guineense 

I. A lei penal gníneense só é apHcável a factos praticados fora 
do território naeíonal quando o agente não tenhasido julgado no 
lug:af da prática do facto ou. tendo-o sido, se subtrair ao 
cumprimento tolal ou parcial ela sanção. 

2. Sendo aplicável a lei penal guineense o facto será julgado 
se~undo a lei do lugar da sua prática se esta for concretamente 
mais favorável ao agente. A sanção aplicável será converl!da na 
que lhe corresponder no sislenlfl. penal ou. inexístíndo 
correspondência, na que a lei guineense prever para o facto. 

3. No caso de o af(ente ser julgado na Guiné-Bissau tendo-o 
sido anteriormente no lugar da prática do facto atender·se-á à 
pena que já lenha c:umprido no es[ran~eiro, 

ARTIGO gu . 
Lugar da prática do. facto 

O faclo consíde(a-se praticado tanto no lugar em que. tola! ou 
parrialmcnte. t' sob qualquer forma de comparticipação. o agente 
actual! 011. no caso de omissão. deveria ter actuado. como 
naquele ('111 que o resultado típico se Lenha produzido. 

TíTULO II 
DO CRIME 

CAPÍTULO I 
DOS AGENTES DO CRIME 

ARTIGO IO~ 
Pessoas singulares 

3 

As pessoas singulares apena's são susceptíveis de 
responsabilidade criminal a partir dos 16 anos 'i:le idade, 

ARTIGO Il~ 
Pessoas colectivas 

l. As sociedades e quaisquer pessoas colectivas de direito 
privado são susceptíveis de responsabilidadecriminaJ pelos crimes 
praticados com o objectivo de realizar fins próprios em execução 
de decisões tomadas pelos seus orgãos. 

2. Os titulares elos órgüos de uma sociec!iide ou de quaisquer 
pessoas cole clivas. ou quem actue em nome de terceiro. respondem 
índividtialmente pelos factos que praticarem como representante, 
no seu próprio interesse ou,com excesso de poder. 

ARTIGO 12~ 
Jovens deUnquentes 

Aos delinquentes com mais de 16 e menos de 20 anos será 
aplicável a pena abstracta correspondente ao tipo de ilícito violaelo 
especialmente atenuada. 

ARTIGO 13~ 
Inlmputabilidade em razão de anomalia psiq~ca 

É inimputável quem, no momenlo da prálica do facto. em 
virtude de uma anomalia psiqtiiCa não intencional. é incapaz de 
avaliar a ílicitude da sua conduta ou de se determinar de acordo 
com essa avaliação. 

ARTIGO 14~ 
Agentes do crime 

A participação na' prática de um crime pode assumir a forma 
de autoria, co·auioria Ou cumplicidade. 

ARTIGO 15" 
Autoria 

É punÍ\.:el como autor quem executa o facto, Dor si mesmo. 
por intermédio Íle outrem ou, dolosamente. ins(j~a um terceiro' 
à prática de LI m crime. 

ARTIGO 16u 

en-autoria 

1, Se vários alltores, por acordo, tácito ou expresso, tomarem 
par~e directa na execução Oil actuarem, conjuntamente em 
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> conjugação de esforços parn a prútícn do mesmo facto. 
responderão como co-autores. 

2. Salvo disposicãO le~al em contrário. a co-autoria é lima 
circunstância af(ravante de carâcter geral. 

ARTIGO 17~ 
Cumplicidade 

I, t punível como cúmplice quem. dolosamente e fora dos 
casos previstos nos arllgos anteriores, ajuda terceiro a praticar 
um crime. 

2, É aplicável ao cúmplice a p~na correspondente ao upa de 
ilícito, especialmente atenuada, 

ARTIGOI8~ 

Culpa na comparticipação 

Cada comparticípante é pun}clo' segundo, a sua culpa. 
independentemente da punição ou do grande culpa dos outros 
com par! iei pan \.es. 

ARTIGO 19~ 
Ilicitude na comparticipação 

A ilicitude 0\1 o grau de i1icHude .. qQ facto, quando depender de 
certas qualidades ou relações especiais do agente, reflecte-se na 
responsahilidade . criminal dos demais agentes que .lenham 
conhecimento de que essas qua1idad~s .ou .rel~ções, especiais se 
verificam num dos comparti ~ípantes, 

CAPÍTULO II 
DA CONDUTADO AGENT,E 

ARTIGO 20Y 

Equiparação da omissão à acção' 
. ,<' 

, .. , ' 

I. Salvo se outra for a intenção da lei.b tipo le~al de crime 
prevê não só a punição da acção adequada a produzir o resuI!ado 
típico, mas também ela omissão da acção adequada a evilã-lo 
sempre que existir um dever jurídiCo ql1e p~ssoalmente obrigue o 
omitellte a impedir o resultado, 

2, Ao úmítente é aplicável e pena correspondente a6 lipo de 
ilícito violado. atenuacla especialmente se as circullst.âilClas do 
caso o justifícarem. 

ARTIGO 21 D 

Responsabllldade penal 

I,' Regra ~eral.. o agente só é susceptível de s~r, plÍnido 
. criminalmente quando tiver agido eom' dolo. 

2, O faClo pratícaclo com neglígência só é punivel criminalmente 
. qllando a lei o determine expressamente. 

3. Quando a pena aplicável a um racto for agravada em função 
da l)fIv! iI ,10 ele um' resultado não intencional. fi agravação só ê 

relevanle se esse resultado puder ser impl1tado ao agente a 
título de neglil?:ência, 'pelo ménos. 

ARTIGO 22Q 

Espécies de dolo 

I. Age com dolo quem, representando um facto que preenche 
um lipo de i1icito, actua com intenção de o realiwr, 

2, Afi,c ainda com dolo quem representando a realização de 
facto que preenche um tipo ele ilícito como cOnSt'qlléncia necessária 
da sua conduta. o realiza. 

3. Quando a reali7-ação de um raclo ror representada como 
uma consequência po~sível da conduta, haverá dolo se o agente 
actuar conformando-se com aquela realização, 

ARTIG02~~ 
Espééles d~ ne,gHgêncla 

Age com negligência quem, pai nãO proceder eom cuidado a 
que, segundo as circunstâncias, e.stá obrigado e de que é capaz: 

al Representa como' po~"Sível a,,realização de um facto 
correspondente aum tipo de crime, mas actua sem se 
conformar com essa reall:m'ção:, 

I ,; •. f\ I" 

'1\ ," .,': l.'r'.i: I' . . , 

b) Não chega sequer a reprê'seritár apossibilldade da realiza~'ào 
do faclo.' 

.', t,.; 

'ÀR'bdo24~ 
" Erro ,soQrdadúalidade típica 

1. Erro sobre os elementos de f~cto ali de direito de um lipo 
de ilícito excluí o dolo, 'sempr~jtlízode· a conduta du agente 
poder ser punida a; titulo de negligência nos casos previstos na 
lei. 

2, O preceituado no número anterior abrange o erro sobre um 
estado de coisas que: a existir. excllliri~ a ilicitude do facto ou a 
culpa do agente. 

ARTIGO 25~' \ 
Erra sobre a protbiçiô 

1, O erro sobre a; proibição afasta. a clIlpa do agente sempre 
que lhe não for cen!\ll.rq~eL .'1.' ','" t· •. , / .. 

2, Se o agente, act:~ahdocoma no(iriâl~ilígência, pudesse ter 
evitado o erro, será punído'c'óml a pênà'êorápondente ao tipo de 
í1íci\.o doloso especialmente at;ell,uada, 

. I:.;) '; I!/\' 

,. ' (, t, AB1,IQ.Q: \~M :.,') , , 
Erro na exee~çio do facto 

, 
O agente que actua par?,ref\I!~<!.r, ult), ~et~rminado tipo de ilícito 

mas que, por erro na exe~u.çàp! ~ern.~~i.lngir um objecto diferente 
do pretendido será punidoi,aPena~ pelo crime consumado ou 
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peios crimes efectivamente tentado e consumado. conforme 
exista alI nilo identidade lípíca do valor protegido criminalmente. 

ARTIGO 27~ 
Actos preparatórios 

Os actos preparatórios 080 S80 puníveis. salvo disposiçao em 
conlrÚrio. 

ARTrGO 28" 
Tentativa 

J. Há tenlalíva quando o a~enle pratica aclos ele execução de 
tlIH crime que decidiu cometer. sem que. por facio independente 
da sua vontade. o crime se chegue a consumar. 

2. A lentaUva é puní\'elnos crimes dolosos a cuja consumação 
correspondél pena de prisão superior a 3 anos e nos demais casos 
que a lei expressamente determinar. 

3. Si1!vo chspoSiçao em contrário. a tentativa é punível com a 
pena corresponelÉnte ao crinJe consumado, especialmente 
a[enuada. 

ARTIGO 29~ 
Não punibilidade da tentativa 

!. A tentativa n110 é. pllní\,('! se o meio empregue for inapto ou 
o objecto (or lntdóneo para a COnSlll1laç{w cio crime. 

2. A tentativa Mo é plln[\'el se o ap:ente voluntariamenLe 
nbandonar a execll(ilO da resolu('tlO criminnl. ali, terminada a 
exe.cuçào, impedir a consumação do crime. Oll. eonsumndo este. 
obstar a verif'ícaçilo do resullado não típiCO, 

3. Nos cnsos de comparticipação a c!esi~[ênciil da tentativa só . 
ilfasla a puníçao se o desíslenie. independentemente dos dC!llilÍS 

cOlllparUcipan!es persistirem na excuçfio do desígnio criminoso. 
impedir ou nc[mr de forma a obSIM ú consumac·fto ou 
fi verifica('üo do resultado né10 típico. 

ARTIGO 30~ 
Concurso de crime 

O número de crime determina-se pelo número de tipos de 
crimes efecUvélmenle cometidos, ou peto número de vezes que o 
mesmo lípo for preenchido pr!n conduta do agente, 

ARTrGO 3P 
Crime continuado 

Constítlli um só crime continllado a realização plúrima do 
mesmo tipo de crime Oll de vários típos de crime que 
fundamentalmente protejam o mesmo bem jurídico, executada 
por formil essencialmente homogénea e no quadro da solíciLação 
ele UllH1 mesmél sítuaçuo exterior que díminlla consideravelmente 
a clllpa do a~enle. 

CAPíTULO !lI 
DAS CAUSAS DE EXCLUSÃO DA ILICITUDE E DA CULPA 

ARTIGO 32~ 
Princípio geral 

O facto não é criminalmenle punível ttllando a sua ilicitude for 
excluída pela ordem Jurídica conSiderada na sua totalidade. 

ARTIGO 33r 

Legitima defesa 

5 

I. A actuaçáo do agente cm legítima defesa exclue a ilicitude 
da condula. 

2. Considera-se legitima defesa a actuação necessária ao 
afastamento de uma agressão ilícita, iminente ou em início de 
execução mas ainda não terminada, a quaisquer interesses 
protegidos pcln ordem juridica e pertencentes ao agente ou n 
terceiro. 

AHT1GO 34;! 
Excesso de legítima defesa 

I, A concluta elo agente é ilícita se empregélr meios que peia sua· 
espécie e grau de ulílização forem manifestamente excessivos para 
a acçilo defensiva. mas a pena pode ser especialmente alenuad,). 

2. O excesso de meios utilizados devido a perlurbação, medo 
ou susto compreensiveis, exclui a culpa do agente, 

ARTfGO 35~ 
Estado de necessidade justificante 

Nuo é ilícito o facto praticado corno meio ndequado para afastar 
um perigo actual que ameace interesses juridicamente protCi~idos 
cio agente ou ele terceiro, quando se verifiquem os seguinl es 
requisitos: 

a) Não ter sldo volunt miamenle criada pelo agente i1 sítuaçfto 
de peri.'(o. salvo tratando-se prolcp;er o interesse ele 
terceiro: 

1)1 Haw.r sensível superioridade cIo inlereS5e a '!1nlvagllarclar 
relàt[vamen(e ao inleresse sacrificado: 

cl Ser f(17,óavel ímpar ao lesado o sacrifício do seu inleresse em 
alcnçrio fi r1atureza ou ao valor do interesse ameaçado. 

ARTIGO 36;) 
Estado de necessidade desculpante 

\. A.'(e sem culpa quem praticar um facto ilícito adequar! a 
afastar um perigo nelua!. e náo removível de outro 1l1(l(!t !Ii(' 

amCélce a viela, a integridade l'ísicfl, a honra ou a liberdade cio 
agente ou de terceiro, quando não seja razoável exip:!r dele, 
segundo as circu!1stãncias do caso, comportamento diÍerenle. 

2. Se o perigo ameaçar interesses jurídicos diferentes dos 
referidos no número anterior, e se se verilkarem os restantes 
pressuposlos ali mencíonéldos, pode a pena ser especialmente 
atenuada ou"excepcíonalmente, o agente ser deía isento. 

ARTIQO 37~ 
Conflito de deveres 

I. Náo é !lícito o facto de quem. no caso de conilito no 
cumprimento ele deveres jurídicos ou de ordens lep:íUmas da 



6 SUPLEMENTO AO BOLETIM OFICIAL DA REPÚBLICA DA GUINÉ-BISSAU l·r 41 ----------------------------
autoridade, satisfaz o dever ou a ordem de valor igualou 
superior ao do dever ou ordem que sacrificR. 

2. o dever de obediência hierárquicn cessa quando conduz à 
prática de um crime. 

TÍTULO 111 
DAS CONSEQUÊNCIAS JURíDICAS DA INFRACÇÃO 

CRIMINAL 

CAPíTULO I 
DAS PENAS 

SECÇÃO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

ARTIGO 38~ 
Regras gerais 

L NinJ:(uem pode ser submetido a penas ou tratamentos 
cruéis. desumanos ou degradantes. 

2, A execução elas sanções criminais far-se-á respeitando a 
dignidade humana dos condenados. 

3, São proibidas as sanções criminais de duração ilimitada. 

4. As sanções criminais são pessoais e inlransmissiveís. 

ARTIGO 39~ 
Sanções criminais 

2. No caso da acumulação de infraccõt's em que a soma 
material das penas concretamente aplicadas ultrapassar 50 anos 
de prisão. pode a pena única resultante do cúmulo jurídico ser 
fixada até ao máximo de 30 anos de prisão. 

ARTlGO 42!! 
Substituição da prisão por multa 

I. A pena de prisão não superior a 6 meses será substituída 
por multa sempre que as exigências de prevenção de futuros 
crimes não imponham o cumprimento da prísão e. face às 
circunstâncias do caso. o tribunal entenda não dever suspender 
a execução. 

2. A duração da multa substituUva i.:: igual ao tempo de prisão 
que tiver sido aplicada. 

3. É aplicável li multa subsUll.lUva da prisão o regime dos 
art~s, 44~ e 45g • 

ARTIGO 43~ 
Subs'tituiçáo da prisão por trabalho sodal 

A pena de prisào nào superior a um ano pode ser substituída 
por prestação de trabalho social sempre que, por razões de 
prevenção criminal, o tribunal não deva decretar a suspensão da 
pena de prisão e o delinquente aceite expressamente prestar o 
trabalho. ' 

ARTIGO 44~ 
Pena de multa 

1. A pena de multa é fixada em tempo. no mínimo de 10 dias 
No presente Código encontram-se previstas as seguintes e máximo de três anos. 

sanções: 

a) Penas principais: a prisão. a multa, a prestação de 
trabalho social e a admoestação: 

bl Medidas de segurança: internamento em estabelecimento 
hospitalar. interdição de profissão e expulsão de 
estran~eiros: 

c) Penas acessórias: suspensão temporária de profissão, 
demissão e expulsão de estrangeiros. 

AHTIGO 40~ 
Penas aplicheis às pessoas colectivas 

As penas aplicáveis às pessoas colectivas e sociedades são: a 
multa. a exclusão t.emporária de concurs.os públicos ou de acesso 
a subsídios estatais ou de organizações supra estaduais. o 
encerramento temporária e a dissolução. 

SECÇÃO fi 
PENAS PRINCIPAIS 

ARTIGO 41~ 
Duração da pena de prisão 

1, A pena de prisão tem a duração minima de 10 dias e máxima 
de 25 anos. sem prejuízo do que se vier a estabelecer sobre a prisão 
perpetua. 

2, Um mês de mlllta corresponde a 30 dias e um ano a 365 
días. 

3. Cada dia de multa corresponde a uma quantia entre 
5.000.00 pesos e 50.000.00 pesos que o tribunal fíxará em função 
da situação económica e financeira do condenado. 

4. Sempre que as circunstâncias do caso o justifique. o 
tribunal poderá autorizar o pagamento em prestações até ao limite 
de dois anos subsequentes à condenação. 

5: O não pagamento injllstíficado de uma das prestações 
importa o vencimento de todas. 

6. Se o Upo legal do crime não Indicar aduração da multa, esta 
será correspondente à pena de prisão fixada no tipo. 

ARTIGO 45~ 

Prisão alternativa ê. pena de multa 

A decisão que aplicar a pena de mulla fixará prisão em 
alternativa peta tempo correspondente à multa reduzido a dois 
terços. 
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ARTIGO 46~ 
Substituição da multa por trabalho social 

I. A requerimento do réu ou do Ministério Público, o tribllnal 
substituirá a penade multa. não superior a um ano, por trabalho 
social. 

2. O requerimento. sob pena de indeferimento. conterá a 
indicação das condições em que se oferece a prestação de trabalho 
social. 

3. A decisão de substituir a multa por trabalho pode ser 
proferida na sentença ou em despacho posterior. desde que o 
requerimento tenha sido apresentado antes de ordenada a penhora 
no processo de execução instaurado por falta de pcí~amento da 
multa. 

ARTIGO 4r 
Prestação de trabalho social 

1. O trabalho social consiste na prestação gratuita de trabalho 
em or~anismo público Oll a outras entidades que o tribunal repute 
de interesse comunitário. 

2. A duração do trabalho que o delinquente deva prestar é 
fixada pelo tribunal em função do lipo de serviço prestado e 
respectivo vencimento se devesse ser rem unerado, mas sem nunca 
ultrapassar metade doiempode prisão. 

3. O trabalho a prestar poderá ser computado em horas, dias 
ou meses. ser prestado durante ou fora cio horário normal de 
serviço, de forma eontinua ou não consistir em determinado 
resul!ado, de modo a que não seja afectada a sobrevivência do réu 
nem cios seus familiares. 

, 4. Compete ao orl1:anísmo a quem for prestado o trabalho social 
velar pela observância das prescrições técnicas e das normas de 
trabalho relativas à actividade em referência. 

5. A recusa. injustificada em efectuar a prestação de trabalho 
depois de aceite, implíca o curnprimento da prisão aplicada 
inicialmente. 

ARTIGO 48~ 
Isenção ou redução de pena 

1. Se o condenado em multa ou em prestação de trabalho social 
não cumprir a pena deVido a circunstâncias posteriores à 
condenàção que ímpossibllitem ou dificultem o seu cumprimento 
e lhe não sejam imputáveis, {} tribunal poderá decretar a redução 
aLI a isenção da pena. 

2. O disposto no número anterior é aplicável à pena de multa 
que substitui a prisão. 

ARTIGO 49~ 
Admoestação 

Se o delinquente for considerado culpado pela práUca de crime 
a que, concretamente. corresponqa pena de prisão não superior a 
3 anos ou multa até ao mesmo limite. o tribunal poderá limitar-se 
a admoestá-lo desde que: 

alO dano causado pela conduta criminoso tenha sido reparado: 

b) Se trate de delinquente primário: 

7 

c) A prevenção criminal e a recuperação do delinquente se 
bastem com a admoestação. 

ARTIGO 50" 
Execuçã.o da pena de admoestação 

1. A admoestação consiste numa solene e adequada repreensão 
oral feita pelo tribunal ao réu. após trânsito em julgado 9a decisão 
que a aplicar. 

2. A admoestação ê executada em audiéncia publica e não se 
confunde com a alocução linal. 

SECÇÃO lI! 
PENAS ACESSÓRIAS 

ARTIGO 51~ 
Suspensão temporAda 

L O tribunal que condenar um réu a pella de prisão efectiva 
decretará a suspensão do exercício de qualquer cargo público que 
exerça. pelo período de cumprimento da pena, 

2, Durante o período de suspensão o condenado perde os seus 
direitos e regalias inerentes ao exercício afectivo da fnnção. 

ARTIGO 52~ 
Demissão 

J. O funcionário público condenado pela prática de crime a que 
corresponda pena de prisão superior a 3 anos poderá ser demitido 
da função púbiica se ocorrer alguma das seguintes situações: 

alO crime ter sido pralícado com flagrante e wave abuso do 
cargo que exerce: 

bJ Ter havido grave Violação dos deveres inerentes ao cargo ql1e 
desempenha: 

cl As circunstâncias do caso revelarem que o agente é incapaz 
ou indigno de continuar a exercer a função em que está 
investido. 

2. A pena de demissão não importa a perda do direito à 
aposentação ou à reforma nos lermos gerais. 

3. O funcionário demitido poderá ser reabilitado para o exercício 
de cargos públícos se, decorridos três anos após a condenação. 
o requerer e demonstrar comportamento adequado ao exercício 
de funções públicas. 

ARTIGO 53~ 
Expulsão 

I. OS cidadãos estrangeiros condenados pela prática de crime 
a que corresponda pena de prisão superior a três anos poderão ser 
expulsos do território nacional se nele residirem há menos de 15 
anos: 

a) Por úm período até 2 anos se residentes há mais de 10 e 
menos de iS anos; 



" SUPLEMENTO AO BOLETIM OFICIAL DA REPÚBLICA DA GUINÉ-BISSAU N" 41 

b) Por um período até 5 anos se residentes há mais de 5 e 
menos de 10 anos; 

c) Por um período até J O anos se residentes há menos de 5 
anos. 

2. A pena de expulsão será executada independentemente do 
cumprimento talaI ou parcial da pena principal e será suspensa se 
i.l pena principal também líver sido. 

SECÇÃO IV 
PENAS APLICÁVEIS ÀS SOCIEDADES 

E PESSOAS COLECTIVAS 

ARTIGO 54~ 
Pena de multa 

1. Os limites mínimo e máximo previstos no artV 44~, nU I e 
n~. 3. são elevados para o triplo sempre que se refim ii multa ii 

apHcéIf às sociedades e pessoas colectivas. 

2. A pena de multa é susceptível de ser ,íplicável a todos os 
tipos de crime praticados por sociedades ou por pessons colectivas. 
independentemente da moldura abstracta prevista para a pena de 
prisão ou Upo violado. 

ARTIGO 55~ 
Dissolução 

I. A pena ele dissolUÇão só será aplicável se a sociedade Otl a 
pessoa colectiva praticar Llmtipo ele crime a que corresponda pena 
de prisão máxima superior fi nove anos e, atentas as circunstâncias 
do caso, a pena de multa for manife.slamente insuficiente. mesmo 
aplicada corvuntílmente com as demais penas, pam prevenir a 
prática de futuros crimes. . 

a fixar entre um e cinco anos. n contar do trânsito em julgndo ela 
decisão. 

2. A suspensão será decretada se o tribunal concluir que a 
simples condenação conslilui advertê~cia suficiente para que o 
réu. futuramente, não cometa outros crimes. 

3. A decisão conterá os fundamentos que determinarnm a 
suspensão, nomeadamente, a personalidade do agente, as 
circunstâncias em que foí pratícado o crime, o comportamento 
anterior e, muito especialmente. a previsibilidade da conduta 
futura e as condições de vida. 

ARTIGO 58~ 
Suspensão da prisão condicionada a deveres 

I. O tribunal deverá condicionar a suspensão da execuçãO da 
pena de prisão ao cumprimento de certos deveres não humilhantes 
que facilitem ou reforcem o afastamento do agente da prática de 
futuros crimes. 

2. Podem condicionar a suspensão, nomeadamente, os 
seguíntes deveres: 

aI Reparação ou garantia de reparação dos prejuízos causados 
pelo crime em prazo ~etermhiiido; 

bl ApresentaçãO pú~líca, de desculpas ao ofendido: 
c) Desempenho de. determinadas tarefas conexas com o 

crime praticado; 
d) Entrega de quantia simbólica ao Estado ou instituição de 

beneficiência. ,. ' 

3. É correspondentemente aplicável o disposto no arF 572, 

2. A dissolução implica a suspensão de toda a actividade. ng • 1. 
cancelamento do alvará, arrolamento dos bens propriedade da 
sociedade OH pessoa colectiva e a liquidação a cargo de pessoa 
idónea nomeada pelo tribunal. 

3. O remanescente, efectuada a líqttidaçào, será declarado 
perdido a favor do Estado ou reverterá para os sócios, conforme 
tenha ou não ficado provado a sua origem criminosa. 

ARTIGO 56~ 
Exclusão e encerramento temporário 

Nos crimes puníveis com prisão de limite máximo superior a 
três anos, acessoriamente à pena de multa. o tribunal poderá 
decretar o encerramento tempor'ário do estabelecimento ou 
instalações da pessoa colectiva ou a exclusão de concursos e 
subsídios públicos por tempo determinado. se tais medidas se 
revelarem necessária para prevenir a prática de futuros crimes. 

SECÇÃO V 
/ SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA 

ARTIGO 57E 

Pressupostos e duração 
. ' 

I. S~mpre que a pena de prisão aplicada nao for superíor a três 
anos o tribunal poderá suspender a sua exec'tl.Ção por um período 

ARTIGO 59~ 
Suspensão com acompanhamento social 

1. Quando a suspensno simples ou condicionada da pena de 
prisão for insuficiente para garantir a recuperação do delinquente 
e o seu afastamento de actividades criminosas. o tribunal 
decretará a suspensão sujeitando o réu ao acompanhamento por 
serviço social enquanto o periodo de s,tlspensão durar. 

• ! 

2, Incumbe ao serviço social ou funciol"!ário a' indicar pelo 
Ministério da Justiça. carUuntamente com o réu .. o MP e o juiz da 
condenação, elaborar um plano de readaptação social que, apro· 
vado pelo tribunal, terá de ser cumprido pelo condenado com a 
assistência do referido funcionário ou serviço social de rein· 
serção. 

3. Do plano de reàdaptação social ~everão conslar lodos os 
deveres a que o condenado fica stijeúq .d~lrante o período de 

I. !., \ ::í' , , 

suspensão e, se necessário, a, 0rr!~~5áo, ,de internamento ou 
tra.tamento em estabelecimeNQs;f~~r~u~dos. sempre que as 
circunstâncias Q exíjam.:, 

4, É correspondentemente apHcá,,~r o disposto no art~ 57U• 

n~ 1. 
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ARTIGO 60~ 
Suspensão da execução da pena de multa 

I, A pena de multa só poderá ser suspensa se o condenado 
não tiver posSibilidade de a pa~ar e estiverem preenchidos os 
demais pressupostos eonsa~rados no arlQ 57~. 

2. Não é aplicável à pena de multa o regime dos art~s 58~ e 59Q
• 

ARTIGO 61 2 

Pessoas colectivas 

Salvo dispositio de lei em contrtlrio, o re~ime da suspensão 
da execução da pena não é aplicável às sociedades e pessoas 
colectivas. 

ART1GO 62U 

MOdificação do regime de suspensão 

Se duranle o período de suspensão o agente não cumprir 
clolosamente os deveres impostos na sentença ou fpr jlll~aclo e 
condenado por outro crime o tribunal, atentas as circunstâncias, 
poderá alterar o re,gíme de suspensão inicialmente fixado, 
modificar os deveres impostos ou advertir solenemente o 
condenado. 

ARTIGO G3~ 
Revogação da suspensão 

I. A suspensão será sempre revogada se. durante o respecUvo 
periodo. o condenado cometer crime doloso por que venha a ser 
punido com pena de prisélo. 

2. Se o condenado reincidir no ndo cumprimento doloso Oll nos 
casos em que não fõr possível Otl se revelar insuficiente a 
modificação do regime. o tribunal também revogará a sllspensao, 

3. A re\'o~açào da suspensão não dá ao condenado o direito 
de exil'(ir a restituição de prestações efectuadas durante a 
suspensão e por causa dela. 

ARTIGO 64 v • 

Extinção da pena 

A não revogação da suspensão determina a extinção da pena 
e dos seus efeitos. 

CAPÍTULO II 
DA DETERMINAÇAO DA PENA 

SECÇÃO I 
MOLDURA ABSTRACTA DA PENA 

ARTIGO 65~ 
Escolha da pena 

I. Em princípio. O tribunal aplicará a pena não privativa da 
liberdade. sempre que o tipo legal o admitir. como alternativa à 
pena privativa .. 

9 

2. Nestes casos. o tribunal só aplicará a pena privativa de 
liberdade qllando a não privaliva não satisfazer as exl~éncias de 
reprovação e prevenção criminal ou se mostrar insuficiente para a 
recuperação social do delinquente. 

ARTIGO 66~ 
Circunstâncias agravantes mQdificativas 

I. A circunstância do agente de um crime ser reincidente ou 
manifestar tendência para a prática de factos criminosos opera a 
modificação da moldura penal prevista no tipo legal violado. 

2. Estas circunstâncias operam o seu efeito na moldi.lra 
abstracta da pena posteriormente às circunstâncias 'de faclo que 
apenas qualificam determinados tipos le~ais. se concorrerem no 
mesmo caso. 

ARTIGO 67v 

Reincidência 

I. Todo o a~enle que. em consequência da prática de um crime 
doloso. tiver cumprido pena de prisão e, posteriormente. praticar, 
sob qnalquer forma, um novo crime a que corresponda pena de 
prisão. será declarado reincidente se as circunstâncias do caso 
mostrarem que a condenação anterior não constituiu suficiente 
prevenção contra o crime. 

2. Se entre as práticas do's crimes referidos no número anterior 
mediarem mais ele quatro anos não se verifica a reincidência: para 
o prazo referido não conta o tempo em que o a~ente tiver cumprido 
pena privativa de liberdade. 

3, Em caso de reincidência o limite minimo da pena apltcável 
ao crime é eievado de um quarto da diferença entre os límit~s 
mínimo e máximo da referida pena. 

ARTIGO 68~ 
Especial tendência criminosa 

, ' 

L Todo o agente que praticar um crime doloso a que devesse 
aplicar-se. concretamente, pena de prisão efectiva superior a um 
ano será declarado delinquente com especial tendência para o 
crime se. cumulativamente, se verificarem os seguintes 
pressupostQs: 

al Ter praticado anteriormente três Ou mais crimes dolosos a 
qlle tenha sido aplicada prisão; 

bl Ter decorrido menos de quatro anos entre cada um dos 
crimes referidos e o seguinte; 

c) A avaliação conjunta dos factos e da personalidade do agente 
revelar acentuada tendência para o crime; 

d), Esta tendêncía subsistir no momento do jul~amento. 

2. A pena aplícável ao agente é a do crime cometido elevando
-se o limite máximo de um terço da diferença entre os lImHes 
mínimo e máximo ,da pena preVista no tipo !egaJ violado. 
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3. O disposton~ste ARTIGO prevalece sobre as regras próprias 
da punição da reincidência. 

ARTIGO 69º 
Sociedades e pessoas colectivas 

As dísposlções relativas à reincidência e aos agentes de especial 
tendência criminosa são' aplicáveis às sociedades e pessoas 
colectivas. 

ARTIGO 70u 

Circunstâncias atenuantes modificativas ou especiais 

1. As círcunstânclas de facto que atenuam especialmente a 
pena abstracta do tipo legal somam os seus efeitos apenas em dois 
graus. 

2. As circunstâncías que ultrapassem esses dois graus revelam 
como circunstâncias de carácter geral na determinação da pena 
concreta. 

ARTIGO 712 

Atenuação especial da pena 

l. O tribunal pode- atenuar especialmente a pena' para além 
dos casos expressamente previsto§ na lei, quando existam 
circunstâncias anteriores ou. posteriores ao crime. o'u 
contemporâneas dele que di ninuam por forma ac.entuada ailicítude 
do facto ou a culpa do agente. 

2. Serão consideradas para este efeito. entre outras, as 
circunstâncias seguintes: 

a) Ter o agente actuado sob a influência de ameaça grave ou 
sob o ascendente da pessoa de quem depende ou a quem 
deve obediência; 

bl Ter sido a conduta do agente determinada por motivo 
honroso. por forte solicitação Ou tentação da própria 
vítima ou por provocação injusta, ou ofensa imerecida; 

c) Ter havido actos demonstrativos do arrenpendimento 
sincero do agente. nomeadamente a reparação. na medida 
possível. dos danos causados: 

dI Ter decorrido muito tempo sobre a prática docríme. 
mantendo o agente boa conduta: 

e) Ser portador de imputabilidade sensivelmente diminuida. 

ARTIGO 72~ 

Graus da atenuação especial 

1. Nos casos dê atenuação especial dá pena' o limite máximo 
será. sucessivamente. diminuido de um terço. 

2. Quanto' ao limite mínimo atender·se-á às seguintes 
alterações: 

aI Se o limite mínimo da pena for de dez anos ou mais de prisão. 
passará a sê-lo de três anos de prisão; 

bl Se o limite mínimo da pena for de três anos ou mais, mas 
inferior a dez anos, passará a ser o mínimo legal da pena 
de prisão; 

c) Se o limite mínimo da pena coincidir com o mínimo legal, 
substituir-se-á a prisão por multa dentro dos. limites 
legais desta: 

dI A pena de multa será reduzida conforme for razoável aié 

ao limite mínimo legal; 
el Se. devendo atenuar-se especialmente a pena por duas 

vezes. não for possível em nenhum dos casos diminuir o 
seu limite. isentar-se-á o agente dela. 

3. Nos casos em que não for possível repercutir o efeito 
atenuativo no limite mínimo da pena deve o tribunal atender ã 
esse facto na determinação concreta da pena. 

ARTIGO 73~ 
Punição do crime continuado 

O crime continuado ê punível com a pena correspondente à 
conduta mais grave que integra a continuação. 

SECÇÃO II 
MOLDURA CONCRETA DA PENA 

ARTIGO 74~ 
Determinação concreta da pena 

1. Encontrada a mol~ura abstracta da pena nos termós dos 
ARTIGOs anteriores. o tribunal avaliará todas as circunstâncias 
que. não fazendo parte do tipP. agravem ou diminuam a 
respon~abilidade do agente. 

2. Com base nestas circunstâncias fixar-se-à. <lentro dos 
limites legais da pena. o máximo exacto que o tribu.!,lal considere 
necessário para sancionar a culpa do agente. 

3. A pena aplicada ao agente não poderá. em circunstância 
alguma. ultrapassar o limite adequado à culpa mas. atendendo 
à necessidade de prevenção de futuros crimes por parte' do 
agente. poderá ser inferior àquele limite. 

ARTIGO 752 

Cúmulo jurídico das penas de prisão 

1. Quando alguém tiver praticado vários crimes antes de 
transitar em julgado a condenação por qualquer deles. será 
condenado numa única pena. 

2. Se o éonheclmento da prática dos crimes em relação do 
concurso for posterior à decisão transitada. proferlr-se-á nova 
sentença detenntnativa dâpena única. i" 

3. A pena única será detenntnada com base na avaliação 
conjunta dos factos e da' personalidade do agente. 

4. A pena única tem como limite mínimo a pena mais grave e 
como limite máximo a soma das diversas penas com respeito pelos 
flmites fixados no artQ 41º. 
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5. As penas acessórias permanecem inalteráveis nos casos de 
cumulação jurídica de penas de prisão. 

ARTIGO 76~ 
Cúmulo das penas de multa 

As penas de multa cumulam-se materialmente entre si e 
permanecem independentes da pena de prisão. 

CAPÍTULO !li 
DAS MEDIDAS OE SEGURANÇA 

ARTIGO 77~ 
Medida de segurança de internamento 

Quando um faeto descrito num tipo legal de crime for pratící1do 
por indivíduo inimputável nos termos do art~ 13º, será este 
mandado internar pelo tribunal em estabelecimento adequado, 
sempre que. por virtude da anomalia psíquica da natureza e da 
gravidade do facto praticado, houver fundado:receio que venha a 
praticar outros factos típicos graves. 

ARTIGO 78Q 

Duração 

1. Se o facto praticado pelo inimputável [ar punível com pena 
de prisão atê três anos o Internamento não poderá durar mais de 
um ano. 

2. Se o facto praticado pelo inimputável for punível com pena 
de prísão superior a três anos O internamento terá a duraçào 
máxima de seis anos sempre que a pena aplicável for iguai ou 
superior aesle limite e. nos demais casos, a duração correspondente 
ao limite máximo da pena. 

ARTIGO 79~ 
Cessação da medida 

A medida cessa quando ceílsar o estado de perigosidade 
criminal que a originou ou, mantendo-se este, quando for 
atingido o limite de duração máximâ dll' medida. 

ARTIGO 80~ 
Substituição da medida de internamento 

1. A medida de internamento pode ser substituída pela 
expulsão do território nacional quando aplícável a estrangeiros. 

2. É correspondentemente aplicável o disposto no art2 53~, 
nQ 1. 

ARTIGO 8F 
Medida de' interdição profissional 

Quando um individuo ínifllpulável por anomalia psíquica 
praticar um ado previsto num tipo legal de crime. relaCionado com 
a actividade profissional que exerce e existir fundado receio de; 
enquant.o mantiver essa ocupação. continuar a praticar factos 
idênticos, o tríbunal pode proibi-lo do exercício da respectiva 
actividade por um período de um a cínco anos, atendendo ás 
circunstância,'> do caso e ã personalidade do agente. 
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CAP~TULO IV 
OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME 

ARTIGO 829 

Perda dos objectos do crime 

L Serão declaJados perdidos a favór doEstado os objectos que 
sirvam Ou estavam destinados a servir paJa a prática de um crime, 
ou que por esle forám produzidos. quando pela suá natureza ou 
pelas circunstâncias do caso ponham em perigo a segurança das 
pessoas. a moral ou a ordem pública, 0\.1 ofereça:m sérios riscos de 
serem utilizados para o cometimento de novos crimes. 

2. ricam salvaguardados os díreitos de terceiro que não tenham 
concorrido nem tirado vantagem de utilização dos objectos de que 
sejam proprietários. 

3. O tribunal fixará o destino dos objecLOS declarados perdidos 
sempre que a lei o não fizer. 

ARTIGO 83º 
Perda de vantagens consequenclado crime 

Todas as coisas, direitos ou vant.agens adquiridas em 
consequência da prática de um crime,.de forma directaou indirecta. 
serão declarados perdidos a favor do Estado. 

ARTIGO 84 Q 

Indemnização pelos danos u.u:s&dos 

1. A indemnização de perdas e danos emergentes de um crime 
ê obrigatório e oficiosamente decretada pelo tribunal. 

2. Os pressupostos e o cálculo da indemnização regulam-se 
pelas normas de direíto civil substantiVo. 

3. O responsável peja indemnização pode efectuar transacção 
da mesma dando disso conhecimento ao tribunal, sob pena de 
ineficácia do ado. 

TÍTULO IV 
DA EXTINÇÃO DA RESPONSABILIDADE CRIMINAL 

CAPÍTULO I 
EXTINÇÃO 00 DIREITO DE QUEIXA 

ARTIGO 85~ 
Prazo para o exerddo do direito de queixa 

1. Quando o procedimento criminal depender de queixa esta 
deve ser apresentada nos seis meses àpôs o titular ter tomado 
conhecimento do facto, sob pena de extinção do '~lireito de queixa. 

2. Se no decurso desse prazo. vier a falecer o titular do direito 
ou a ficar in<;apaz. sem o exercer, inicia-se no,:a contagem de 
prazo, a partir da morte ou da data da incapacidade. 

3. O prazo conta-se autonomamente para cada um dos vários 
titulares da queixa. 

ARTIGO 86º 
O direito de queixa na comparticipação 

Se o direito de queixa tiver de ser exercido contra váriOS 
comparticipantes num crime, o não exercício tempestivo da queixa 
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relativamente a um deles extingue o procedimento criminal em 
relação aos oulros. mesmo que contra est/ts lenha sido 
lempestivamente exercido aquele direito. 

CAPíTULO Il 
PRESCRiÇÃO DO PROCEDIMENTO CRIMINAL 

ARTIGO 87~ 
Prazos de prescrição 

1. O procedimento criminal extingue-se, por efeito de prescrição, 
logo que sobre a prálíca do crime liverem decorrido os seguintes 
prazos: 

a) Vinle anos, qmmdo se Iralar de crimes puníveis com pena 
de prisão cujo limite máximo for superior a dez anos; 

bJ Quinze anos. quando se Imtar de crimes puníveis com 
pena de prisão cujo limite máximo for superior a cinco 
anos. mas que não exceda dez anos; 

c) Setc anos. quando se tratar de crimes puníveis com pena 
de prisão cujo limite máximo for superior a um ano, mas 
que não exceda cinco anos: 

dI Três anos. nos restantes casos. 

2. Quando a lei estabelecer para qualquer crime. em alternaliva. 
pena de prisno ou de multa. só a primeira é consíderada para efeito 
ela fixação do prazo de prescrição do respectivo procedimento 
criminal. 

ARTIGO 88~ 
Contagem do prazo 

L O prazo de prescrição do procedimento criminal corre desde 
o dia em que o facto se tiver consumado ali desde o dia do último 
acto de execução quando se tratar de ('rime não consumado, crime 
continuado ou crime habitúal. 

2. Nos crimes permanentes o prazo de prcscri~'ão conla-se 
desde o dia em que cessar a ('onsllmação. 

3. No caso de cumplicidade atender-se-á ao facto do autor. 

ARTIGO 89u 

Suspensão da prescrição 

I. A prescrição do procedimento crimÍnal suspende-se, para 
além dos casos especialmente prt'vistos na h i. durante o tempo em 
que: 

a) O procedimento criminal não pudcr lrgalmente iniciar-se 
ou continuar por falta de autorização legal ou de sentença 
a proferir por tribllnal não penal. ou por efeito da 
devolução de uma queslüo prrjudicíal a juizo não penal; 

b) O delinquente cumprir, no estran~eiro, pena ati medida de 

segurança privativas dn liberdade. 

2. A prescrição volla a correr a partir do dia em que cessar a 
causa dn sllspfnsâo. 

CAPÍTULO III 

PRESCRIÇÃO DAS PENAS E DAS MEDIDAS 
DE SEGURANÇA 

ART1G09()9 
Prazos de prescrição das penas 

I. As penas prescrevem nos segllintes prazos: 

a) Vinte e cinco anos. se forem sllperiores 11 dez anos de prisão: 
b) Vinte anos. se forem superiores a cinco anos de prisão, mas 

não ultrapassarem os de7- anos: 
c) Doze anos, se forem superiores ti dois anos de prisão. mas 

não ultrapassem os cinco anos: 
dI Cinco anos, nas restantes penas de prisão; 
el Três anos, nas penas de multa. 

2, O prazo de prescrição das penas conta-se a partir do 
trânsito em jtilgado da decisão que a aplicar. 

ARTIGO 91 9 

Prescrição das penas acessórias 

A prescriçâo das penas acessórias fica sujeita ao regime da 
prescrição da pena principal de qlle for dependente. 

ARTIGO 92~ 

Prazos de prescrição das medidas de segurança 

L As medidas de se~urança prescrevem nos seguintes prazos: 

al Quinze anos, sc privativas de liberdade; 
b) Cinco anos. se não prÍ\'ati\'as de liberdade; 
c) Dois anos. nos casos restantes. 

2, Ê correspondentemente aplicável o que díspõe o art~ 89[' 
nQ 2. 

ARTIGO 93~ 

Suspensão de prescrlçáo 

1. A prescrição das penas e das I11felidas de segurança 
suspende-se, para além dos casos especialmente previstos na 
lei, durante o tempo em que: 

a) Por força da leI. a execução não puder começar ou conUnuar: 
b) Após a evasão do condénado de estabelecimento prisional 

ou de internamento em que cumpre a sanção. enquanto 
não for recapturado: 

c) O condenado estiver a cumprir outra pena ou medida de 
segurança privativas de liberdade; 

d) Perdurar a dilação do pagamento da multa; 
eJ O condenado estiver temporar!amente impedido de prestar 

o trabalho soCiaL 

2. A prescrição volta a cessar a partir do dia em que cessa a 
causa da suspensão, 
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CAPÍTULO IV 
OUTRAS CAUSAS DE EXTINÇÃO 

ARTIGO 94~ 
Outras causas 

Para além cios casos· especialmente previstos na lei. a 
responsabilidade criminal exUngue~se ainda pela morte, pela 
amnistia, pelo perdão ~enérico e pelo indullo. 

ARTIGO 95~ 
Morte do 'agente 

A morte do agente extingue o procedimento criminfJ.I como 
sanção criminal que lhe tenha sido aplicada. 

ARTIGO 96~ 
Amnistia 

i. A .amnislia extingue o proeedimento criminal e faz cessar a 
execução da sanção ainda não cumprida na totalidaOe. bem como 
os seus efeitos e as penas acessórias na medida em que for 
possível. • 

2, A amnistia não prejudica a indemnização ele perdas e danos 
que for devida. 

3: A amnistia pode ser aplicável sob condição. 

4.' Regra geral. a amnistia não aproveita aás reincidentes ou 
delinquentes com especial tendência criminosa. 

ARTIGO 97~ 
Amnistia e concurso de crimes 

Salvo disposiçao em contrário, a amnistia é aplicada a cada um 
elos crimes a que foí concedida, 

ARTIGO 98~ 
Perdão genérico 

I. O perdão genérico extingue, total ou parcialmente a pena, 

2. O perdão genérico, em caso de cúmulo juridico, incide 
sobre a pena única, salvo disposição em contrario. 

ARTIGO 99~ 
Indulto 

1. O induHo extingue a pena. no todo ou em parte, ou substitui
a por outra prevista na lei e mais favorável ao condenado. 

2. É corresp~ndentemente aplicável o que dispõe o ilrt ~ 95~. n ~ 
2 e n~ 4, 

PARTE ESPECIAL 

TiTULO I 
DOS CRIMES CONTRA A PAZ, A HUMANIDADE E A LIBERDADE 

ARTIGO lOO~ 
lncitamento a guerrá 

I, Qucm. por qualquer meio, pública e repetidamente, incitar 
ao ódio contra uma raça, um povo ou lima nação, com intenção de 
provocar uma guerra ou de impedir a convivência pacífica entre 
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as diversas raças, povos ou nações, é punido com pena dé prisão 
de um a cinco anos. 

2. Na mesma pena incorre quem aliciar ou recrutar Cidadãos 
gllineenses para, ao serviço de grupo ou polência estrangeira, 
efecluar uma guerra contra um Estado ou para derrubar o Governo 
legitimo doulro Estado por meios violentos. 

ARTIGO 101~ 

Genocidio' 

1. Quem, com intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo 
nacional. étnico, racial ou religioso, praticar: 

al Homicídio ali ofensa fi integridade física grave de elementos 
do grupo: 

. b) Por qualquer meio, actos que impeçam à procriação ou o 
nascimento no grupo; 

c) Separação por meios violentos de elementos do grupo para 
out ro grupo: 

dl SÍljeição do grupo a condições de existência ou a 
tratamentos cruéis, degradantes ou desumanos. 
susceptíveis de virem a provocara sua destruição, total 
ou parcial: 

el Confisco ou apreensão generalizada dos bens propriedade 
dos elementos do grupo: 

f) Proibição de determinadas aClÍvidades comerciais, 
industriais ou profissionais aos elementos do grupo: 

g) Difusão de epidemia susceptível de causar a morte ou 
ofensas graves ã integridade fisica de elementos do grupo: 

hl Proibição, omissão ou impedimento por qualquer meio a 
que seja prestada assistência humanitária aos elementos 
do grupo, adequada a combaler situações de ePidemia ou 
de grave carência alimentar: 

é punido com pena de prisão de dez a vinte e cinco anos, 

2. Quem, pública e directamente, incitar à prática de algumas 
das acções anteriormente descritas é punido com pena de prisão 
de um ii dez anos, 

1. Quem: 

ARTIGO ) 02" 
Descriminação racial 

a) Fundar ou cqnstituir organização ou desenvolver 
actividades de propaganda organiíada que incitem à 
discriminação, ao ódio ou à violên'cia raciais. ou que a 
encoragem. ou 

b) Participar na organização ou nas actividades referidas na 
alínea anterior ou lhes prestar assistência, incluindo o seu 
financiamento: 

é punido com pena de prisão de um a oito anos. 

2, Quem, em reunião pública, por escrito destinado à divulgação 
ou através de qualquer meio de comunicação social, com a 
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inlençào de incHar fi discrirllinnção racial Oll de· n enconljac 
provocar actos de violência conlrn !lrssoa OH ~rupo de pessoas 
por cansa da sua mça cór ou oriJ;;t'!ll étnica, é punido com pena 
de pri~âo de Uni a cinco anos, 

ARTIGO I03~ 

Actos contra a liberdade humana 

l. Quem, lendo por função n prevençflo. a ínvesti~açào, a 
deels;)o, relativamente a qualquer tipo de infracção, a execução 
das respectivas sançóes ou a prolecç,1o, gllardaoll vigi1ància ele' 
pessoas detidas ou presas: 

nl A torturar ou tralnr de forma Crllrl. degradante ou 
desumana; 

hl A casli~ar por acto cometido ou supostamente cometido 
por ela ou por outra pessoa; 

cl A intimidar ou para intimidar out rCl pessoa, 011 

di Obter dela Otl ele Oli!rn prssoa confissào, depoimento, 
declara(~ào ou informação: 

é punido com pena de priSClO de 11m (I oito anos, 

2, Na lllesma pena incorre qllem, por sua iniciativa, por ordem 
de supertor ou ele acordo com a enl idade competente para exercer' 
a função referida no número nnterior, assumir o desempenho 
dessa função p/aticando qualquer dos aclos aí descritos. 

3, Considem-se lOrl'lra, trntamenlo cruel, degradante ou 
desumano o acto que consista em ínfrínf,(ir sofrimento físico ou 
psicológico agllclo, cansaço físico Oll psicoló~iCO gfCIve ou no 
emprego de produtos químicos, drog;as ou outros meios, naturnis 
Ou artificiais, com inlençao de perl mbar a eapacidade oe 
delfflllinaçào ou a livre mani[{'staçâo de I'ontade da \'ítima. 

4. O disposto no número anterior não abrange as consequên
cias limitativas da liberdade de c1elerminaçào decorrentes da 
normal execução das, sanções ou medidas previstas no n~ L 

ARTIGO I04~ 

Agravação 

I. Quem, nos termos r concli(ões referidas 110 ARTIGO anterior: 

a) Produzir ofensa j(rav\. à integridade física: 
b) Elllpre.gar meios ou métodos de tortura particl.!larmenle 

graves, designadamente espancamento. electrochoque. 
simulacro de execuçflQ, subslâncias alucínatàrias, abuso 
sexual Oll ameaça sobre familiares: 

c) Praticar taís actos como forma de impedir ou difícultar o . 
livre exercício de direitos políticos ou sindicaís 

. consUlucionalmente consagrados; 
dl Praticar habitualmente os actos referidos no ARfIGO 

anterior. 

é punido com pena de prisão de quatro a q~inze anos, 

2, Se dos factos dellcrilos neste AHTIGO ali no Clnterior resultar 
suicídio ali morte da vítima, o agente é punido com pena de prisão 
de cinco a vinte anós, 

ARTIGO I05~ 

Omissão de denúnda 

1, O superior hierárquico que, lendo conhecimento da prática, 
por subordinado. de alguns dos factos descritos nos arl~s 103e e 
J 04 ~, wio fizer a denúncia nos três dias imedial os ao conhecimento 
do facto, é punido COI11 pena de prjsão de um a cinco anos, 

2. Todo aqllele a quem, por razões profissionais e oficialmente, 
for dado conhecimento da prática de factos descritos nos arFs 
1 03~ e J04~ e não comunicar ímediLllarnenle CIO snperior hierárqllico 
ou efectuar a respeclivil denúncia, é punido com a pena prevista 
no número anterior especialmente atenuada, 

ARTIGO I06~ 

Escravatura 

1. Quem, por qualquer meio, colocar outro ser humano na 
situaçáo de escravo, se servir dele nessa condição 011, para manter 
a referida situação, o ceder ou receber doutra pessoa, é punido 
com pena de prisão de cinco a quinze anos. 

2. Se os actos referi cIos no número anterior foram praticados: 

a) Como forma de facilitar a exploração ou o uso sexual dn 
vítima, pelo próprio agente ou por terceiro; 

bl Sendo a vítima menor de dezasseis anos de idade, Oll 

cl Desempenhando o agente'o cargo que lhe confiro auloridClde 
pública ou religiosa perante um grupo, região ou 
totalidade do país, 

o agenlc é punido com penade'prisáo de cinco 53 vinte anos, 

TíTULO II 
DOS CRIMES CONTRA AS PESSOAS 

CAPÍTULO I 
CONTRA A VIDA 

ARTIGO 107~ 

Homicidio 

Quem tirar a vida a outra pessoa é punido com penil de prisão 
de oito a dezoito anos, 

ARTIGO I08Q 

Homicidio agravado 

Se no caso concreto, a morte for: 

aI Relativa a alguém cuja função social ou o lípo de relação 
existente entre a vítima e o agente acenlUflm de forma 
especial e altamente significativa o desvalor ela acção: 

bJ Resultante de um modo de preparação ou ôe execução do 
acto ou de meios utilizados que revelam um especial e 

, elevado grau de ilicilude; , 
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cl Di,termillada por moti\'os ati por finalidade que patenteiam 
um especial aumento da culpa do a~el1te: 

este é punido com pena de prisão de ({oze a tlinte e cinco anos, 

ARTIGO I09~ 

Incitamento ao suicídio 

I. Quem incitar outra pessoa ti suicidm-se. ou lhe prestar 
ajuda para esse fim, é punido com pena de prisão até três <lnos 
ou pfnfl de Illulta. se o sllicicHo vier efecti\'amente a ser tentado 
ou ti consumar-se. 

2. guem. por q(lalquer forma adequada e repetidamente fizer 
a apologia pública de suicídío, ê punido com pena de prisâo até 
um ()!lO ou com pena ele multa. 

ARTIGO 110' 
Infanticídio 

I. A mae. o pai ou os avôs que. clumnte o primeiro mês de 
vida cio· filho ou do neto. lhe Hrnrem a vida po'r ç,ste ter nascido 
com manifesta deficiência fisÍ<'n Ol! doença. ou 
compreensivelmente inlluencindos por usos (:' costumes que 
vigorarem no grupo étnico a que perten(:i1lll. são punidos com 
pfna de pristio ele doí~ a oilo anos. se t(lis círcl!l1stânClas 
{"(.'velarem uma climinui,ão acentuada da culpa. 

2. A màe que timr a vida do filho durante o parto. ali loí.(o 
<lpÓS este e ainda sob a sua inOu&ncia perturbadora. f: punida 
COIll pena de prisào (Ir;> um a CjltalrO anos. se o fizer C01110 forma 
dr encobrir a desonra ou \·eq.(onlla social. 

ARTIGO 11 j~ 
Homicídio negligente 

1. Quem. por negligência, Lírar a vida a outra pessoa. é punido 
com pena de prisão alé três anos ou com pena de multa. 

2. Nos casos em que o agente actuar C0111 neglígência grosseira 
é punido com pena de. prisão até quatro anos. 

ARTIGO 112!! 
Aborto 

L Quem provocar aborto em mulher grávida eontra ou sem 
consentimento. se fõr possÍ\'el oblé·lo. é punido com pena de 
prisflo de lrê€. a dez anos. 

2. Quem erectuar aborto fora das instalações clínicas. 
ndt'ql1adas ol! sem que pftrfl lul se encontre profiSSionalmente 
fwbilitado é pllflido com pena de prisão de dois a seis flllOS, 

indepen<lentelllente do resultado. 

3. A mulher grávida que cosentir ao aborto nas condições 
descritas no número anterior é aplicada a pena ele prisão ai 
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referida. especialmente atenuada se il conduta tiver por objeetivo 
ocultar a desonra. 

ARTiGO ! 13~ 
Abandono ou exposição 

L Quem. intencionalmente, colocar em perigo a vida de outra 
pessoa: 

a) Expondo-a em 111gar que a sujeite a lima sl!unçao de que 
ela sô por si, não possa defender-se, ou 

b) Abandonando-a sem defesa. em razão da idade, deficiencia 
física ou doença. sempre que ao a/.(ente coubesse, o dever 
de a g:uardar. vi~jar ou assistir: 

é punido com pena de prisão de um u cinco anos, 

2. Se do fneto resultar: 

aI Uma ofensa ~rave para a inte~ridade física, o a~ente é 
punido com pena de prisão de um a oilo anos: 

bl li morte. o a,!;ente é'punido com pena de prisão de quatro 
a doze anos, 

CAPÍTULO II 
CONTRA A INTEGRIDADE FíSICA 

ARTIGO lW 
Ofensas ~orporais simples 

1. Quem ofender o corpo ou a saúde de olltra pessoa é punido 
com pena de prístl.O até tres anos ou com pena de multa. 

2. O procedin\enlO Crill1inal depende de queixa. ---

ARTIGO 115~ 
Ofensas corporais graves 

l. Quem ofender o corpo ou a saúde de oulra pessoa com a 
inlenção de: 

a) A privar de importante ÕfJ~àó ou membro; 
bl A clesn~urar ~ra\'e e permanentemente: 
c) Lhe afectar a capacidade de trabalho. as capaCidades 

intelectuais, Ou de procriação de maneira grave e dumdoíra 
ou definiLivamente: 

dI lhe provocar doença permanente ou anomalia psíquiea 
incurável. ou 

el Lhe criar perigo para a vida: 

é punido com pena de prisão de dois a oito anos. 

2. As intervenções e outros tratamentos médicos feitos por 
quem se encontra profiSSionalmente habilitado não se consideram 
ofensas corporais: porém. da Violação das '/egis artis- resultar Ulll 

peri~o para o corpo, a s(Jllde ou a vida do paciente, o agente será 
plll1ido com prisão de seís meses a três anos. 
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ARTIGO 116~ 

Agravação pelo resultado 

I. Quem. querendo tão só ofender o corpo ou a saúde de outra 
pessoa: 

al Lhe causar a morte por negllgfncia é punido com pena de 
prisão (Ie LÍm a cinco anos: 

bl Lhe causar as ofensas previstas no art ~ 115Q é punido com 
pena de prisão àté quatro anos. 

2. Quem. querendo causar a outra pessoa al..;uma das ofensas 
previstas no art~ 115~ é punido com pena ele prisão de dois a del 
anos. se por ne~ligêncía. lhe vier a produlir a morte. 

ARTIGO I ! 7é' 

Ofensas privilegiadas 

QlIem, habilitado para efeito e devidamente autorizado, efectuar 
a circuncisão ali excisão sem proceder com cuidados adequados 
para evitar que se produ7,am os efeitos. previstos no n~ I do art~ 
115\' OH a -morte da vítima, e estes sobrevierem. é punido, 
respectivamente, com pena de prisão até três anos e de um a 
cinco anos. 

ARTIGO 118~ 

Ofensas corporais negligentes 

I. Quem, por negligência, ofender () corpo ou a 
saúde de outra pcss(ja é punido com pena de prisão 
até um ano ou com pena de multa. 

2. O procedimento criminal depende de queixa. 

ARTIGO 119~ 

Ofensas corporais recíprocas 

1. Quando duas pessoas se ofenderem. reciprocamente, no 
corpo Oll na saúde, não agindo nenhuma delas em legítima defesa 
e não ocorrendo nenhum dos efeitos previslosno artV 144~ nem a 
morte dalgum dos intervenientes, si'lo pünidos com pena de prisão 
até dois anos ou com pena de multa. 

2. O procedimento criminal depende de queixa. 

'ARTIGO 120~ 
Participação em rixa 

I. Quem intervier ou tomar. parte em fixa de dois Ou mais 
pessoas, donde resulte morte ou ofensa corporal grave, é punido 
com pena de prisão até dois anos ou com pena de múlta, 

2. A participação em rixa não é punível quando fOf determinada 
por motivo não censurável, nomeadamente quando visar reagir 
contra um ataque, defender outrem ou separar os contendores. 

ART[GO 121~ 

Ofensas corporais por meio de substãncias venenosas 

1. Quem ofender o corpo ou a saüde de outrem ministrando
lhe substâncias venenosas Oll prejudiciais fi saúde física ou 
psíquica é punidq com pena de prisão de um a cinco anos. 

2. Se sobrevier alguma das éonsequências previstas no arl~ 
1 I 4~ ou a morte da vítima, o agente ê punído, respectivamente, 
com pena de prisão de um a oilo anos e de dois a dez anos. 

CAPÍTULO I!I ' 
CONTRA A LIBERDADE PESSOAL 

ARTIGO 1222 

Ameaças 

I. Quem ameaçar outra pessoa com a prática de um crime de 
forma a que lhe provoque medo ou inquietação ou a prejudiCar 
a sua liberdade de determinaçào é punido com pena de prisão 
até um ano ou com p~na de multa. 

2. O' procedimento crimilJal depende de queixa. 

ARTIGO 1232 

Coacção 

L Quem, por meio de violência ou de ameaça que não 
. constitua crime, constran~er oulra pessoa a lima omissão, ou ti 

suportar lima actividade, é punido com pena de prisão até três 
anos ou com pena de multa, 

2. Se a coacção for reitHzada mediante a ameaça de um crime 
ou por funcionário abusando grosse{ramente das suas funções 
a pena é de prisão até três anos. 

3. A tentativa é punível. 

ARTIGO 124~ 
Sequestro 

I. Quem, fora dos casos previstos na lei processual penal, 
detiver, prender, mantiver presa ali delida outra pessoa, ou de 
qualquer outra forma a privar da liberdade é punído com pena 
de prisão até três anos ou com pena de multa. 

2. A pena aplícâvel é de dois a oito anos de prisão se a 
privação ela liberdade: 

a) Durar mais de setenta e duas horas; 
b) For efectuada por meio de ofensa à integridade fisica, 

tortura ou qualquer outro tralamento crueL degradante 
ou desumano; 

c) Vier a callsar, por negligência dp agente, a morte da vitima 
ou tiver como resultado o suícidio desta; 

d} Respeitar a autoridade pública, religiosa ali política. 

ARTIGO 125~ 
Rapto 

I, Quem por ,qualquer meio. raptar outra pessoa para obter do 
próprio Ou de lerceiro um resgate, a prática ou omÍssào de um 
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faelo ou a suportar uma actividade, é punido com prisão de dois 
a dez anos, 

2, A pena aplicável é de três a doze anos de prisão se o rapto 
for efecI uado com violência ou se verificar al~llma das 
circunslâncias previstas no art~ 124~. n~ 2. alíneas b) e el, 

CAPÍTULO IV 
CONTRA A HONRA' 

ARTIGO 126~ 

Difamação e injúrias 

I. Quem. publicamente e na ausência ela vítima. de viva voz, 
ou por qualquer outro meio ele comunicação, imputar a outra 
pessoa um facto Otl emitir um juí/.O ofensivo da sua honra e 
consideração, Oll transmitir essa imputnç.ào Oli jui/.O a tereeiros 
se não tiver sido produzida pelo a~ente. é punido COIl! pí.'na de 
prisão até um ano ou com pena de multa. 

2. Quem. na presença da vítima. proferir palavras. praflear 
ou lhe imputar qunlquer outro facto lesivo ~a sua honra e 
consideração. é punido com pena de prisão até seis meses 01I 

com pena de multa. 

3. O procedimento criminal depende de queixa. 

ARTIGO t27~ 
Agravação 

I. Se os factos descrit.os no ARTIGO ant~rior forem praticados: 

aI Por meio de ôrf.(ão de comunicação SOCial; 
bl,Conlra quem desempenhar fllnçôes públicas. relir-;iosas ou 

políticas. no exercício dessas funçôes e por causa delas: 

o agente é punido com pena prel'is!Cl nesse artigo agravadas 
de um terço no seu limite nl!ÍI:imo. 

2. A af.(ravàção senúle metade do limite mãximo se oeorrerem 
cumulativamente as circunstâneias referidas no número anterior. 

ARTIGO 1281' 
Prova da verdade dos factos 

Tratando-.se de imputação de fados, se o af.(ente provar a 
verdade dos mesmos, a eonclula não será punível, 

ARTIGO 129º 
Injúrias discriminatórias 

I. Se a inJuria consistir em expressões ou consideraçôes que 
visem discriminar a vítima por eausa da raça, religião Oll etnia. 
ofendendo-a na sua honra e consideração, o agente e punido 

. com pena de prisão até dois anos Oll mulla. 

2. O procedimento criminal depende de queixa, 

ARTIGO 130~ 
Ofensa ao prestigio de pessoa colectiva ou equiparada 

l. A prática dos factos cleseritos no art U 126~ e a difusão de 
faclos inveridicos susceptíveis de abalnr a credibilidade, confiança 
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ou prestígio devidos às pessoas colectivas ou quaisquer outras 
instÚlliçóes sociais, é punida com pena de prisão até seis meses 
Oll com pena de multa. 

2. O procedimento criminal depende de queixa. 

ARTIGO 131~ 

Ofensa a. mem6ria de pessoa falecida 

1. Quem, por qualquer forma. ofender gravemente a memória 
de pessoa falecida, é punido com pena de prisâo até seis meses 
ou com pena de multa, 

2. É correspondentemente aplicável o disposto no ar(2 127~. 

3, O procedimento criminal depende sempre de queixa. 

ARTIGO 132~ 

Publicidade da sentença 

Sempre que os crimes previstos nesta secção tenham sido 
pralícéidos com recurso a órgãos de comunicação social o tribunal 
determinará a publicidade de sentença condenatória pelo mesmo 
órgão de eomunicaçâo, sob pena de desobediência, 

CAPÍTULO V 
CONTRA A LIBERDADE SEXUAL 

ARTIGO 133~ 
Violação 

1. Quem. através de violéncia, ameaça grave ou qualquer oulra 
forma de coacção. mantiver cópula com mulher ou a constranger 
àter com terceiro. é punido com pena de prisão de três a doze anos. 

2. Na mesma pena incorre quem, por alguma das formas 
descritas no ARTIGO anterior. praticar qualquer outro aclo sexual 
Significativo com homem ou mulher ou obrigar a que o tenha 
com terceiro, 

3. Nos casos em que a pouca idade. a inexperiência da vida. 
a afectaçáo por anomalia psíquica ou a diminuiçào física ou 
psíquica. temporária Oll permanente da 'vitima tenha sido 
aproveitada pelo agente para mais facilmente praticar os factos 
descritos nos números anteriores a pena aplícável será agravada 
de um terço no limite máximo, 

. 4. Se a vitima, pelo seu comportamento. tiver contribuldo de 
forma sensível para o facto. a pena é atenuada especiahnenle. 

ARTIGO 134~ 

. Abuso sexual 

1. Quem praticar cópula com mulher com mais de 12 e 
menos de 16 anos de idade aproveítando-se da sua inexperiência 
011, inàependentemenle da idade, se aproveitar do facto de a 
vitima sofrer de anomalia psíquica ou se enconfrnf (Iilllinuida 
física ou psiquicamente, temporária ou permai".I'(i mente, é 
punido com pena de prisão de dois a oito anos. 

2. Se o agente tiver ado sexual significativo com homem ou 
mulher, de idade superior a 12 anos. aproveitando-se de alguma . ~ 
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das circuflstâncias descritas no nÚJllero anterior. é punido com 
pena de prisão de Ulli ~I <:inco anos. 

3. Se o agente. sem recurso a violência. ameaça grave ou 
coacçno. tiver cópula ou acto sexual sig:nificativo com pessoa de 
sexo feminino ou este último C0111 pessoa do sexo masclllfno. de 
12 allos ou menos de idade. presume-se. até ser funclaclamenle 
poslo em causa. que se aproveitou da incapacidade de 
determinação sexual da vítima sendo o agente punido com pena 
ele prisão de dois a dez anos. 

ARTIGO J 35'1 
Exibicionismo sexual 

1. Quem. publicamenle, import llnai' oulra pessoa com a 
prMira de actos dr carácter sexual. é punido com pena de prisáo 
até t rés anos ou multa. 

2. Na mesma pena incorre· quem praticar acto sexual de 
relevo ou cópula peranle outra pessoa. conlra a vontade desta e 
mesmo que em privado. 

3. A tentativa é punível. 

ARTIGO 136~ 

Exploração de actividade sexual de terceiro 

1. Quem. com intenção lucrativa ou fazendo disso modo de 
vida. fomentar. facilitar ou de qualquer modo contrihuir para 
que outra pessoa exerça a prostituição ou pratique aclos sexuais 
de relevo é punido com pena dE' prisão até trés anos Oil pena de 
Illtlll a. 

2. Se o af.(ente se aproveitar dalj:(lIma das circunstâncias 
segilinles: 

ai Exploração de si! uaçâo ele abandono ou de necessidade 
económica da vítima: 

. bl Exercendo violência. ameaça ~rave Oll coacçâo sobre a 
vítima. ou 

cl Deslocando a vitima para país estran~eiro: 

é punido com pena de prisão dr dois a dez anos. 

3. A tentativa. no caso do n~ J. é punível. 

ARTIGO 137~ 

.Agravação 

I. As penas previstas nos art ~s J 33~ e 134~ são a~ravadas de 
UIll terço. nos seu.s limites. se: 

ai A vítima estiver numa situação de dependência familiar, 
subordinação hierárquica ou sob vigilânCia ou confiado à 
~uarda do a~enle: 

bl O agente tiver transmitido à vítima doen('a \'enéria, 
sifilítica ou o sindroma de imuno-deflciência adquerida: 

c) Em consequência dos factos a vítillla tenlar ou consumar o 
suicídio Oll resultar a mort.e. 

2. concorrerem mais do que uma das circunstâncias., 
anteriores 'só a primeira releva como agravante modifícativíl e as 
demais serâo valoradas na determinação da pena concrela. 

ARTIGO 138~ 

Proce4imento criminal 

1. O procedimento criminal pelos crimes previslos nos arl~s 
l33~. I34~ e 135~ depende de queixa. salvo quando resulta a 
morte Oll suicídio da vitima. 

2. Se o agente do crime for o único titular do direito de queixa 
compete ao Minist.ério Público decidir do seu exercício, atento o 
interesse da vítima e ouvida esta. 

CAPiTULO VI 
CONTRA A VIDA PRIVADA 

ARTIGO 139Q 

Violação de domicílio 

I. Quem, sem consentimento. se introduzir na habitação de 
outra pessoa ou. autoril.ado a entrar, nela permanecer depois de 
intimado a retirar-se é punido com pena de prisão até ul11 ano Oll 
com pena de l1lulta. 

2. Se o agente. para mais facilmente comeler crime. se aproveilar 
da noite, do faclo de a habitação se siluar em lugar ermo. de serem 
três ou mais pessoas a praticar o faclo. utilizar arma, usar ele 
violência ou ameaça de violência ou actuar por meio de escalamento. 
arrombamenlo ou chave falsa, é punido com pena de prisão alé 
trés anos ou com pena de multa. 

3. Se existirem pessoas no interior da habitação quando o 
agente cometer o crime é aplicâvel a mesma pena do número 
anterior que será af(ravada de um terço do limite máximo se 
ocorrer. simultaneamente. alf(uma das circunslânciaj referidas. 

4. A tenlativa é punível. 

ARTIGO 140~ 

Introdução noutros lugares vedados ao público 

l. Quem. nas circunstâncias descritas no n~ 1 do ARTIGO 
anterior. antrar ou permanecer em qualquer ll1gar fechado ou 
vedado e não livremente acessível ao públieo, é punido com pena 
de prisão até seis meses 0\1 com pena oe multa. 

2, Se se verificar alguma oas circunstãncias referidas no art~ 
139~.n~ 2. o agente é punido com pena de prisão até um ano ou 
com pena de multa. 

3. O procedimento criminal depende de queixa .. 

ARTIGO J41 e 

Violação de correspondência ou de teh~rl' ""micações 

I. Quem, sem consentimento Oll fora dos caso~ i' ,!ti' 

admissíveis. abrir encomenda. carla ou qualquer Olll! ú escrilo 
destinado a outra pessoa,ou tomar conhecimento dO'seu conlelldo. 
ou impedir que seja recebida pelo seu deslínatãrío. é puniclo com 
pena de prisão até um ano ou com péna de multa. 
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2. Na mesma p('na incorre quem. nas mesmas circunstâncias. 
se intrometer OLl [omar conhecimento do conteúdo de comunicação 
telefónica. telel'(ráríca ou por qualquer outro meio de 
(elecom unícaçiio. 

3. Quem diVlllF!ar o conteúdo ele cartas. encomendas. escritos 
rechélClos. telefonemas Oll outras comunicações referidas nos 
números anleriort;s é punido com pena de prisão alé um ano 01\ 

eom pena de mul!a. ainda que lenha tido conhecimento desse 
conteúdo de rorma licíla. 

4. Se o agente que proceder à divulgnçào líver pratícac!o 
al~uns dos fac los descrito no n'; I e n~ 2 como meio de aclquerir 
o referido conhecimento do conteúdo que c1i\'ul~ar, é punido. por 
ambas as condutas. com pena de prisflo até deZoHo meses Oll 

eom pena llIulta. 

5. Se os fados descritos nos números .anterlores forem 
prntieac!os por 'funcionário de serviços dos eorreios. telét:(rafos. 
telefones oú t.élecomunicaçàes as penas aplic{lveis são elevadas de 
um terço nos seus limites. 

6. O procedimento criminal depende ele queixa. 

ARTIGO 142;' 
Violação de segredo 

I. Quem. sem consentinu:~\1to, revelar segredo alheio ele que 
tenha tomado conhecimento em razão do sel! eSl(\clo. ofício. 
el1lpre~o. profissão ou arte. é punido COI11 pena ele prisão alé um 
ano ou pena de multa. 

2. O procedimento criminal depende de queixa. 

ARTIGO 143~ 

Devassa da vida privada 

I. Quem. por qllalquer 'meio mesmo licito. tomar 
conheCimento de factos relativos à intimidade da vida privada de 
outra pessoa e os di\'ull.(ar publicamente sem justa eausa. é 
punido com pena de [)risào atç trés meses ou multa, 

2. O procedimento criminní depende de queixa. 

CAPÍTULO VI! 
DIVERSOS 

ARTIGO 144~ 

Omissão de auxílio 

I. Quem. em caso de grave nec.essidade de oulra pessoa que 
se encontrar em perif(o de vida. deixar de fi socorrer directamente 
ou por inlermédio de terceiros. quando o pudesse fazer sem 
qualquer risco pessoal grave. é punido com pena de prisão até 
um ano ou com pena ele multa. 

2. Se o agente for médico ou profissional de saúde é punido 
com pena de prisão até lrês anos ou com pena ele mul!a. 

]f.) 

3. No caso previsto no número anterior. acessoriamenle. 
poderá ser decretada a suspensão da actividade profissional do 
agent~ por um período de tempo até um ano. 

4. O procedimento criminal depende de queixa. 

TÍTUW fi[ 

DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÓNIO 

CAPíTULO I 
CONTRA A PROPRIEDADE 

ARTIGO 145~ 

Furto 

I. Quem. com ilegítima intenção de apropriação para si ou 
para outrem, sublrnir coisa móve.1 alheí<l é punido com pena de 
prisão até três anos ou com pena de mul!a. 

2. A tentativa é pun[vel. 

I. Se: 

ARTIGO [46~ 

Furto qualificado 

a) A coisa móvel alheia possuir elevado valor científico. artístico 
ou histórico. ou for importante para o desenvolviemnlo 
tecnolÓl.(íco ou económico; 

bl A coisa móvel alheia for um veículo. lransportadn em veículo 
ou por passa~eiro de transportescolecUvos. ou se encontrar 
no eais ou gare ele embarque ou desembarque: 

c) A coisa móvel for eabeça de gado: 
d) A eoisa móvel alheia estiver afecta ao culto religiOSO ou à 

veneração da memória dos mortos e se encontrar em IUj:(ar 

dcsUnado ao cullo ou em cemitério: 
el A vitima near em situação económica difícil: 
O O agente aproveitar a noilepara mais facilmente se introduzir;' 

em habitação. estabelecimento comercial ou industria!. 
com a intenção de furtar: 

g) O agente usar chaves falsas. escalamento ou arrombamenloi 
na concretilação do seu desígnio: 

h) O agente se aproveitar da situação de especial debilidade da 
viUma de desastre. acidente ou ealamidade pública: 

i) O agente fizer da prática de furtos modo de vida, ou 
j) O erime for praticado por três ou mais pessoas, incluindo o 

agente; 

este é punido com pena de priSão até cínco anos. 

2. Se ocorrer alR;uma das circunstâncias descrUas no número 
anterior e a coisa furtada tiver um valor superior a dez veles o 
saláriO correspondente ii letra <Z. da Função Pública. o agenle é 

punido com pena de prisão de seis meses a sete anos. 

3. Se verificada alguma das círcunstâncias descritas no n~ I a 
coisa furtada tiver um valor superior a vinte vezes o salário 
correspondente à letra .ZI da Função Pública. o agente é punido 
com pena de prisão de um a dez anos . .. 
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4. Se. verificada algllllla das eírcunslâncias descritas no nV J. 
o valor da coisa fllrjada for superior a quarenta vezes o salário 
correspondenle à ietra ,2> da Função Pública. o a~enle é punido 
com pena de prisão de dois a doze anos. 

5. Se concorrerem mais do que uma das circunstàncias 
descritas no n~ 1 só é revelante como circunstãncia mocliHcalíva 
uma delas. sendo as demais ponderadas na determinação concreta 
da pena. se não puderem consUtuir crime autónomo. 

6. Se o valor da coisa furtada for superior a um décimo do 
salário correspondente ii letra fZ. daF'unção Pública, as 
circunstâncias descritas no número um funcionarão como 
agravantes de carácter geral. 

ARTIGO 147~ 

Abuso de confiança 

1. Quem. ílegíUmmnenle se apropriar de coisa móvel que lhe 
lenha sido entregue por título não translativo da propriedade é 
punido com pena de prisão até três anos ou com pena de mlllta. 

2. A tentativa é punível. 

ARTIGO 148~ 

Abuso de confiança qualificado 

I. Se a coisa referida no ARTIGO anterior for de valor superior 
n der. vezes o saJário correspondente á letra ,Z. da Função 
Pública. o ngente é punido com pe,na de prisão até cinco anOS. 

2. Se n coisa referidfl tiver um valor vinle vezes superior ao 
salário correspondente á letra <Z> ela função públíca. o agenle 
é punido com pena de prisão de um a oilo anos. 

3. As penas previstas no art~ 14 7~ e nos números anteriores 
são agravadas de um terço no Iímil e mínímo e máximo se o 
agente tiver recebido a coisa em depósito imposlo por lei em 
raJ.ào de oficio. emprego ou profissão. ou na qualidade de tutor. 
curador ou depositário judicial. 

ARTIGO 149~ 
Arrependimento activo 

Quando, após a prâtica dos crimes, previstos nos arPs 145~ 
a l48~ e antes de iniciada a audiência de julgamento. o agente 
praticar actos que visem a restituição ou a reparação. inte){raJ 
ou parcial. dos prejuízos causados e demonstre um sincero 
arrependimento. a pena pode ser especialmente atemmda. 

ART1GO J50~ 

Furto de uso 

1. Quem utilizar automóvel ou outro veiculo motorÍi:ado. 
aeronave, barco ou bicicleta , ,sem autorização de quem de 
direito, é punido com pena de prisão ale dois anos ou com pena 
de multa., 

2. A tentntíva é punível. 

3. O procedimento criminal depende de queixa. 

ARTIGO 151 e 

Roubo. 

1. Quem. com ilefl:ítima intenção de apropriação pnra si ou 
para oulra pessoa. subtrair, ou constran~er a que lhe seja 
entregue. coisa móvel alheia, por meio de violência conlra uma 
pessoa, de ameaça com perifl:o iminente para a vida ou para a 
inte~ridade física ou pondp-a na impossiblidade de resistir é 
punido com pena de prisáo ele UIl1 fi dez anos, 

2. Se o valor da coisa flpropriada for superior a dez vezes o 
salário correspondente fi letra «z, da função Pública ou se 
verificar alguma das circunstâncias previstns no art~ 146~. n~ 1. 
o agente é punido com pena de prisâo de dois a dez anos. 

3. Se da condula do agente resultar perigo para a viela da 
vítima ou lhe forem causadas ofensas à íntef!ridade física ~raves. 
o agente é punido com pena de prlsão- de dois fi doze anos. 

4. Se do facto vier a resultar a morte de outra pessoa. o 
a~ente é punido com pena de prisão de três a quinze anos. 

ARTlGO 152~ 

Violência após a subtracção 

Quem. surpreendido em na~rante delito de furto, actuar da 
forma descrita no ARTIGO anterior para conservar ou impedir a 
restituição das coisas apropriadas é punido com as penas de 
crime de roubo. 

ARTiGO 153~ 

Dano 

1. Quem, Lotai Ou parcialmente. destruir, danificar. desn~urar 
ou tornar inutilizável coisa alheia é punido com pena. de prisáo 
até três anos ou multa. 

2. A tentativa é puníveL 

3. O procedimento erimínai depende de queixa. 

ARTIGO 154~ 
Dano qualificado 

J. Se a coisa danificada: 

a) Se destinar fi lISO e utilidade pública; 
b) Tiver um valor superior a dez vezes o snlário correspondente 

à letra 'z' da Função Püblica, ou 
c) Tiver um importante valor cientifico, 'artístico ou histórico 

ou possuir ~nmde importância para o desenvolvimento 
tecnológico ou Científico; 

d) for meio de conlllnícação ou transporte ele í?:rande 
importância SOcial: 

o agente é punido com pena de prisão ele um a oito anos. 
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2. Se: 

ai O a~ente a~ir com violência contra lima pessoa. com ameaça. 
com peri~o iminente para a vida ou a ínle~ridade física, ou 
pondo-a na impossibilidade de resistir, Ou 

bl A coisa danificada tiver valor superior a vinte vezes o salário 
correspondente ti letra ,Zl da funçào Pública; 

o agente é punido com pena de prisão ele dois a doze anos. 

ART!GO l55Q 

Dano involuntãrio 

I. Quem, por negligencia. praticar os factos descritos no art ll 

i 53~. é punido com pena de prisão até três meses ati com pena 
de multa. 

2. Se o valor da coisa danificada for superior a vinlc vezes o 
salário correspondente â letra .Z. da Função Pública, o agente 
é pnnido com pena de prisáo até seis meses ou com pena de 
multa. 

3. O procedimento criminal depende de qneixa. 

ARTIGO 156~ 

Queimada fora ela época 

I. Quem efectuar queimada prematura fora dos meses de 
Novembro e Dezembro, de que resul!e a destrlliçflo de 110resta, 
plantação ou culturas é punido com prisão ale dois anos ou eom 
pena de multa. 

2. Quem efectuar queimada nos meses de Novembro ali 
Dezembro e por ne,f!;ii,e;ência provocar os factos descritos no 
número anterior é punido com prisão até um ano ou com pena 
de ll111ita. . 

ARTIGO 157~ 

Queimada intencional 

Quem, independentemente da época do ano. utilizar o f01-(o 
para a prodllção de carvão, na exlracção de mel. para eaçar. 
para ilbrir cnminho Oll por qualquer outro molivo fizer queimada 
provocando incêndio de que resulte a destruição de floresta, 
plantações ou culturas é punido com prisão atê cinco anos. 

ARTIGO 158~ 

Agravação 

Sç os factos descritos no ARTIGO anterior forem relativos a 
parques nacionais. florestas estabelecidas Oll sob a protecção o 
agente é punido com pena de prisão de um a seis anos, 

ARTIGO 159~ 
Incêndio qualificado 

I. Quem. querendo provocar incêndio em casa, edificio, 
estabelecimento. meio de transporte, Ooresta, seara ali qualquer 
oulro bem e. desta maneira, criar perigo de rida, integridade física 
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ou bens patrimoniais de valor superior a cem ~ezes· o salário 
correspondente â letra .Z, da Função Pública é punido com prisão 
de dois a dez anos. 

2, Se a condula descrita no número anterior for praticada por 
negligênCia o agente com pena de prisão de um a cinco anos, 

3, Se apenas o perigo referido no número um for criado por 
negli~ência o a~ente é punido com pena de prisão de um a seis 
anós. 

ARTIGO 160~ 

Usurpação de coisa im6vel 

I. Quem, por meio de violência ou ameaça grave sobre outra 
pessoa, invadir Oll ocupar coisa imóvel alheia, ou. pelos mesmos 
meios. aí pretender continuar depois de inUmado a reUrar-se. 
com intenção de exercer direito de propriedade, posse, LISO ou 
servidão não tutelados por lei. sentença. contrato ou acto 
administrativo. é punido com pena de prisào até trés anos ou 

. com pena de multa. 

2. Se o meio empregue constituir crime punível com pena 
superior à referida no ARTlGO anterior será essa pena aplicã\'eL 

3. A tentativa é punível. 

4. O procedimento criminal depende d'e qlléixa. 

ARTIGO 161~ 
Alteração de marcos 

I. Quem, com intenção de apropriação, total oU..llarciaL de 
coisa imóvel alheia. para si ou para outra pessoa, arrancar ou 
alterar marco ou qualquer outro sinal destinado a estabelecer 
limites de propriedades é punído com pena de prisão até seis 
meses ou com pena de I1lUUa. 

2. O procedimento criminal deperide de queixa. 

ARTIGO 162~ 
Procedimento criminal 

No caso dos ar!~s 1459
• 147'1 e 15F. o procedimento criníinal 

depende de queixa se o proprietãrio da coisa for cônjuge. 
ascendente. descendente, adoptante, adoptado, parente ou afim 
até ao 2~ watt 

ARTIGO 1632 

Arrombamento, Escalamento e éhav~s falsas 
J 

1. É arrombamento o rompimento, fractura ou destruição. 
no todo ou em parle. de disposítívo destinado a fechar ou 
impedir a enlrada. exterior ou interiormente, de casa ou de lu~ar 
fechado dela. dependente. 

2. É escalamento a introdução em casa ou em lugar fechado 
dele dependente, por local não destinado normalmente â entrada 

.. 
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ou por qUéllquer dispositivo destinado a fechar Oll impedir a 
entrada ali n passa~em. 

3. São chaves falsas: 

al As imitadas, contrafeitas ou alteradas: 
b) As verdadeiras quando, fortuita ou sub-repticiamente, 

estiverem fora do poder de qtlenÚí\'t~r o direito de as usar: 
e. 

c) As ~azuas Ott quaisquer instrumentos que possam servir 
para abrir fechaduras Oll outros dispositívos de 
se~urança. 

CAPÍTULO II 
CONTRA O PATRIMÓNIO EM GERAL 

ARTIGO 164~ 

Burla 

I. Quem. com intenção de obter para si ati para terceiro 
enriquecimento ile~ilimo. por meio de erro Otl engano sobre 
factos que astuciosamente provocou, determinílf outrem fi prática 
de actos que lhe causem. ou causem a outra pessoa. prejuízo 
patrimonial e punido com pena de prisúo até. três anos ou com 
pena de multa. 

2. A tentativa ê punível. 

3. Ê correspondentemente aplicável o disposto no are! 149'). 

i, Se: 

ART1GO 165~ 
Burla qualificada 

a) O prejuízo causado for dc valor superior a vinte vezes o 
salário correspondente à letra .2. da Função Pública: 

b) O a~ente fizer modo de vida da prática da burla: ou 
cl A pessoa prejudicada ficar em difjcil Situação económica: 

o agente é pUllido com pena de prisão de Hill (l dez anos, 

2. Ê correspondentemente aplicável o que dispõe a art~ 149D• 

ARTIGO 1662 

Extorsão 

L Quem, com intenção de conse~lIir para si ou para terceiro 
enriquecimento ilegítimo, constranger outra' pessoa, por meio 
de violêIlCia ou de ameaça com mal importante. a uma disposição 
patrimonial que acarrete,. para ela ou para outrem. prfjufzo. é 
punido com pena de prisão de um a seis anos. 

2. Se se verifícarem os pressupostos consagrados no artU 

151 Q. n~ 2. n~ 3 e n2 4. a conduta do agente é punido com penas 
aí previstas. 

ART!GO !67~ 

Receptação 

1. Quem. com intenção de obter, para si Otl para outra pessoa, 
vantagem patrimonial. dissimular coisa que foi obtida por outrem 
mediante crime contra o património, a receber. a empenhar, a 
adquirir por qualquer título, a detiver. conservar, transmitir ou 
contribuir para a t ransmilir, ou de qualquer outra forma asse~urar. 
para si ou' para outra pessoa. a sua posse ou o valor ou produto 
directamente dela resultantes. é punido com pena de prisão de ul11 

a oito anos, 

2. Se: 

al O a~ente fizer de receptação modo de vida, ou a pratique 
habitualmenle; 

b) Os bens, valores ou produtos tiverem um valor superior a 
dez vezes o salário correspondente à letra ,z' da função. 
Pública: 

é punido com pena ele prisão ele dois a doze anos. 

ARTIGO 168~ 

Receptação atenuada 

Quem. sem previamente se ler assegurado da Sl1a le~í!ima 
proveniência. adquirir Oll receber.a qualquer título. coisa que. 
pela sua natureza ou pela sua qualidade de quem a delem ali lha 
oferece. Oll pelo monlante do preço ou 'condiçõe~ de venda. ali 
oferta. faz suspeitar a uma pessoa medianamente dilí~ente que 
provém de condutas criminosas contra o patrimõnio de outra 
pessoa. é punido com pena de prisão áté dois anos ou com pena 
de muHa, 

ARTIGO 169~ 

Ajuda ao criminoso 

Quem, após a prática de um crime contra o património. 
ajudar o a,.;enle do crime a aproveitar-se da coisa assim obtida 
ou de beneficio directamente resultante ela coisa apropriaóa, é 
punido com pena de prisão até dois anosoú com pena de mulla. 

ARTIGO 170Q 

Administração danosa . 

1. Quem estiver encarregado de dispor ou de administrar 
interesses, serviços ou bens p'~lri11l0nias alheios, mesmo sendo 
sócio da SOciedade ou pessoa colécUva a que pertençam esses 
bens. interesses ou serviços. : e por ter infringido intencional
mente as regras de controle e de: ~estão ou por ter actuado com 
grave violação ç deveres. Inerentes a função causar dano patri
monial economicamente- significativo. é punido com prisão até 
cinco. anos. 

2. Se os bens, interesses ou'serviços pertencerem ao Estado. 
a pessoa colectiva de utilidade pública. a uma cooperativa ou 
associação popular a pena aplicável é de seis meses a seis anos 
de prisão. 
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3. As mesmas penas são aplicáveis a quem se apropriar Ou 

permitir que se aproprielllilegHi!llall1enle de coisas de que apenas 
podiam dispor no âmbito e com as finalidades próprias de qllem 
mim inis( ra património alheio. 

ARTIGO !71~ 

Administração abusiva 

!. Quem. eslando nas condições desrritas no n~ I do ART!GO 
anicrior. cuusa ~rave dano patrimonial por não a~ir com diligência 
a que se~llndo as circunstâncias estava obrigado e ele que era 
capaz é punido com pena de prisiio ale UIl1 ano ou com pena de 
multa. 

2. Se a sittlnçâo for relativa a bens OLl ('oisas pertencentes ao 
Es! ado. pessoa colecliva de utilidade Pública. cooperaliva ou 
nssocinçào popular ti pena ap li Cc1ve I é agravnda de metade no 
seu limite l1u\.xil11o. 

3. O procedimento criminal depende ele queixa. 

~RTIÇO 17..2~ 
Falênclá ou iítsolvêneia' intenéional 

I. Quem. por qualquer meio. conduzir uma SOCiedade à 
situaçâo de falência ali se colQrar na situação de insolvente, com 
iníenç:ão de prejudicar os credores. se a falência ou insolvência 
for declarada. é punido com pena de prisão ele um a oito anos, 

2, Se os facto.s descritos no número anterior. respeitarem a 
empresas públicas ou coopera(h'as a pena é a!:(ravada de um 
tE'rço nos seus limílcs. 

ARTIGO 173~ 
Falência ou insolvência negligente 

Quem provocar falência ou insolvência por ~rave incúria ou 
imprudência. prodip;alidade ou despesas manifestamente 
exageradas, ou ~rave neglif(ênciano exercício da sua aCI{vídade. 
é punido com pena de prisào ate um ano ali com pena de multa. 
se a falência ali insolvência forem declaradas, 

CAPíTULO II[ 
CONTRA A ECONOMIA NACIONAL 

ARTIGO 174~ 

Fraude fiscal 

I. Quem. para não pagar ou permitir a terceiro que não pague. 
total ou parcialmente. qualquer imposto. taxa Otl outra obrigação 
pecuniária fiscal deVida ao Estado: 

ai Não declarando os factos sujeitos a tributação ou ,os 
necessários à sua liquíd~ção; 

bJ Declarar incorrectamente os factos ~m que se funda a 
tributação: Ou 

e) lmpedir por qualquer meio ou sonegar os elementos· 
necessários a uma correcta nscaliznção da acti\íidade ou 
factos sujeitos à lributação; 

é punído com pena de prisão de um Q cinco anos: 
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2. Se a quantia deVida e não pa~a por agente ter actuado nos 
lermos descritos no n~ anterior for superior a dez vezes o valor do 
::ialúrio correspondente à letra ,z, da Função Pública. o agente ê 
punido com pena de prisão de um a tlito anos. 

ARTIGO 175º 
Perturbação de acto publico 

Quem, com inlençiio de impedir ou prejudiCar os resultados de 
arrematação judiciai ou contraa arrematação ou concurso públicos. 
conseguir. por meio ele dúvida. promessa. violência ou ameaça. 
que algucm não lance ou não concorra ou que, embora lançando 
e arrematando. o faça em condições de faita de liberdade na 
prática daqueles aclos. é punido com prisào até três anos ou com 
pena de multa. 

ARTIGO 176~ 
Contrafacção de moda 

I .. Quem praticar contral'acção de moeda ou depreciar moeda 
mêtálíca le~itíma. com intenção de a pôr em circulação como 
verdadeir(l é pUOldo com prisão de trés a doze anos. 

2. Se o agenle além de praUcar os factos descritos no número 
anterior. colocar efectivamente a moeda em circulação a pena ê 
agral'ada de um terço no seu valor máximo, 

S. Quem. por acordo com o físcaUzador. expuser à venda. 
puser em circulação ou por qualquer outro meio difundir a 
moeda referida no n~ I, é punido com pena de prisão de três a 
doze anos. 

ARTIGO 177~ 
Passagem de moda falsa 

Quem. fora dos casos previstos no n~ 3 do arl~ anterior, 
adquirir para pôr em circulação ou puser efectivamente em 
circulaçâo. vender ou por qualquer meio difundir a moeda 
contrafeita ou depreciada. como se de verdadeira se tratasse. é 
punido com pena de prisão de um a seis anos. 

ARTIGO 178~ 

Contrafacção de valores selados 

L Quem. para os vender, utilizar ou por qualquer outro 
modo os puser em Circulação como le~ítimos. praticar 
contra.facção Oll falsificação de valores selados ou timbrados 
cujo fabrico e fornecimento pertença éxclusívamente ao Estado· 
Guineense. é punido com prisão de dois a oito anos. 

2. Quem pratica~ os fados descritos nó número anterior 
relativamente a est.ampllhas postais em uso pelos Correios da 
Guiné-Bissau ê punido com pena de prísão até três anos ou com 
pena de multa. 

3. Quem utilizar os valores selados ou timbrados ou as 
estampilhas fiscais com as características referidas nos números 
anteriores é punido com pena de prisão até três anos Oll com pena 
de muita. 

. . 
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4, A tentativa é punível. ARTIGO 184~ 

ARTIGO 179~ 
COlltrafacçAo de selos. cunhas. marcas ou chancelas 

l. Quem. com intenção de os empregar comó autênlítos ou 
intactos. adquirir, contrafizer ou falsificar selos. cunhos, marcas 
ou chancelas de qualquer autoridade ou repartição pública é 
punido com pena de prisão de um a seis anos. 

2, Quem u!iliZflr os objectos referidos no número anterior 
sabendo-os falsificados ou sem autorização de quem de direUo. 
para callsar prejuízo a ontra pessoa ou ao Estado. é punido com 
prisão até três anos ali pena de multa, 

3. Se quem utilizar os referidos objectos fõr o próprio falsificador 
a pena do n~ I será agravada de um t.erço no límite máximo. 

4. No caso do n~ 2 a tentativa é punível. 

ARTIGO 180~ 

Pesos e medidas 

I. Quem. com intenção de prejudicar outra pessoa ou Eslado 
falsificar ou por qualquer ontro meio alterar ali utilizar depois de 
praticados tais actos. pesos, medidas, bal,anças ou outros 
instrumentos de medida. é plmído com prisãó até três anos ou com 
penn de multa. 

2. A tentatIva é punível. 

ARTIGO 181Q 

A:Jreensao e perda 

Serão apreendidas e postas fora de uso Oll detruídas as 
moedas contrafeitas. falsificadas ou cliferen.ciadas, e objectos 
equiparados. assim como os pesos. medidas ou todo e qualquer 
inslrumento destinado fi prâtíca dos crimes previslos neste 
capí t 1I10. 

TÍTULO IV 
DOS CRIMES RELATIVOS AO PROCESSO ELEITORAL 

. ARTIGO 182~ 
Fraude no recenseamento 

I. Quem impedir outra pessoa que sabe ler dire[[o. a inscrever
se Iher constar faclos que sabe não verdadeiros. omitir factos que 
c\evin inscrever ou por qualquer outro meio falsificar o 
recenseamento eleitoral é ptlnic~O com pena de prisão até três anos 
ali com pena de multa. 

2. Se a pessoa for impedida de se inscrever ou (~onvencida a 
inscrever -se por meio de víolência ou engano asluciosamente 
provocado a pena aplicável é a de prisão até cinco anos. 

3."A tentativa é punível. 

ARTIGO 183~ 

Candidato inelegível 

L Quem, sabendo que não lem capacidade eleitoral para ser 
eleito, apresentar a sua candidatura, é punido com pena de prisão 
até três anos ou com pena de multa. 

2. A tentativa é punível. 

Falta de cadernos eleitorais 

Quem. para impedir a realização de aclo eleitoral, estando 
encarre~ue da elaboração ou correcção dos cndernos eleitorais. 
não proceder à sua execução ou impedir que o substituI o le~al o 
faça. é punido com pena de prisão até trés anos aLI com pena de 
mulla. 

ARTIGO 185~ 
Propaganda eleitoral ilícita 

1. Quem usar meio de propaganda leg;almente proibido ou 
conlínuar a propa~anda eleitoral para além do prazo le~almenle 
estabelecido Oll cm local proibido é punido com prisão até seis 
meses Otl com pena ele multa. 

2. Quem impedir o exerCÍcio do direito ele propélg;anda eleitoral 
ou proceder â sua destruição Hegitima é punido com penél de 
prisão até dois nnos ou com pena de mu!tél. 

ARTIGO 186" 
Obstrução ê. liberdade de escolha 

" 
1. Quem por meio de violência, ameaça de violência ou mediante 

engano fraudulento tonstranger oulrapessoa a não votar ou a 
volar num delermim\do sentido é punido com prisão ate Irês anos 
ou com perta de' multa: 

2, É aplicável a mesma pena ii quem solicitado a auxiliar na 
votação pessoa invisual ou quem le~almente a t,al tiver direito. 
desrespeitar o senlido de voto que lhe for comunicado. 

3. A tentativa é pllnível. 

ARTIGO lSr 
PerturbaçãO' dO' actO' eleitO'ral 

I. Quem, por qualquer meio. perlurbar o funcionamento da 
assembleia de voto é pllnido com prisão ~té seis meses ou com 
pena de multa. 

2. Se a perlllfbação resultar de: 

a) Violência ou ameaça de violência: 
bl Tumulto ou ajuntamento populaCional junto ela assembleia: 
c) Corte intencional de energia eléclrica: 
dI Falta de alguém indispensável ao aClo, ta realização do acto 

deva considerar-se gravemente afectada se se iniciar ou 
continuar: 

o agente é punido com pena de prísão de um a seis anos. 

3. É correspondentemente aplicável o disposto nos números 
anteriores ao apuramento dos resultados após o aelo eleitoral. 

ARTIGO 188~ 
Obstrução à fiscalização do acto eleitoral 

J. Quem. por qualquer modo, impedir ° representante de 
qualquer força política, legalmente constituída e concorrente ao 
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acto eleitoral.. de -exercer as suas competências fiscalizadoras é 
punido com prisão até três anos 0\1 com pena de muIta, 

2 . A tentativa é punível. 

. ARTIGO !89~ 

Fraude na votação 

l. Quçm votar sem ter direito de voto ou o fizer mais de UIlla 
vez relativamente ao mesmo ado eleitoral é punido com pena de 
prisão até três anos ou com pena de .multa. 

2. Na mesma pena incorre quem permitir, dolosamente. a 
práUca dos factos descritos no número anterior. 

3. A tentativa é punível. 

ART!GO 190" 
Fraude no escrutí~io 

iJuem. por qualquer modo. \'iciar a contagem dos votos no aclo 
de apuramento OH publicação. dos resultados eleitorais é punido 
com pena de prisão de um a cinco anos. 

ARTIGO 191~ 

Recusa de cargo eleitoral 

Quem fór nomeado para faler parte das mesas das assembleias 
de votos e. injustifieadamen!e. recusar assumir ou abandonar 
essas (unç.ôes é punido com pena de prisftO até seis l11E'ses Otl com 
pena de multa. 

ARTIGO 192~ 

Violação do segredo do escrutínio 

Quem elll acto eleitoral realizado por escrutínio secreto, violar 
lal segredo, tomando ou dando conhecimento do sentido de voto 
doutra pessoa é punido com pena de prisão até um ano ou com 
pena de multa,' ' • 

A'RTIGO ! 93~ 
Agravação 

. Se quem praticar all4um dos crimes previstos no presente 
mulo desempenhar funções públicas, nomeadamente no Go\'erno; 
na Assembleia Nacional Popular. no Conselho de Estado, nas 
Forças Armadas. como Ma~istrado Judícial Oll do Ministério 
Públieo nas díversas forças policiais ou nos órgãos administrativos 
re~ionais é punido com (JS sanções previstas no tipo preenchido 
elevados os respectivos límites para o dobro. 

TlTUWV 
. DOS CRIMES CONTRA A VIDA EM SOCIEDADE 

CAPÍTULO I 
A FAMíLIA, A RELIGIÃO E O RESPEITO PELOS MORTOS 

ARTIGO 1942 

Falsificação do estado civil 

\. Quem fizer OH omilír de.clnrações em que se baseie o regísto 
de aelos civis com a intenção de alterar, privar Oll encobrir o 
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estado civil ou a posição jurídica familiar doutra pessoa é punido 
com pena de prisão até dois anos ou com pena de multa. 

2. Na mesma pena incorre o. funcionário que efectuar o registo 
de tais faclo, sabendo-os não verdadeiros. 

ARTIGO !95~ 
Não cumprimento de obrigação alimentar 

Quem estiver obri~ado a prestar alimentos, tenha condições de 
o fazer e deixar de cumprir a obrigação de maneira a colocar em 
perigo a satísfaç:ií.o das necessidades fundanientaís do 
alimentando. é punido. com pena de prisão até três anos ou com 
pena ele multa, mesmo que o auxilio prestado po.r outrem afaste 
o referido perigo. 

2. O procedimento criminal depend~ de qllelxa. 

ARTIGO .196~ 
Subtracção de menor 

i, Quem subs[rair ou se recusar a entregar menor à pessoa a 
quem estiver confiada a sua guarda ali determinar o menor a fugir, 
é punido com prisão até três anos ou com pena de mulla, 

2. Se os faclos descritos no número anterior forem praticados 
com violência ou qU(J!quer outra ameaçasignificaUva. o limite 
máximo da pena é aumentada de um terço., 

3. O procedimento criminal depende de queíxa, 

ARTIGO 197~ 

Perturbação de exercício religioso 

I. Quem. por meio de violência ou de ameaça t:(~ave perturhar 
Oll impedir a realização de actos de culto religioso é punido com 
prisào'sté seis meses ou com pena de mulla. 

2. Na mesma pena incorre quem profanar lugar'ou objecto de 
culto ou veneração religiosa de forma a causar perturbação da 
tranquilidade pública, 

3. O procedimento criminal depende de queixa. 

ARTIGO 198~ 

Perturbação de cerimónia fúnebre 

1. Quem, por Illeio ele violência ou ameaça grave, perturbar ou 
ímpedir a realizaçao de cerimónia fúnebre é punido com prisão até 
seis meses ou com pena de multa. 

2. Na mesma pena incorre quem profanar ILl~ar ou objectos 
destinados ao cerimonial fúnebre ou profanar o cadáver. 

3. O procedi mente criminal depende de queixa. 

CAPÍTULO II 
FALSIFICAÇÕES 

ARTIGO 199~ 
!l'alsificação de documentos ou notação técnica 

L Quem, com intenção de causar prejuílO a outra pessoa ou 
ao Estado, ou de obter para si ou para outra pessoa, beneficio 
ilegíiímo: ' 

'\. 
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a) fabricar documentos. ali notflçíío técnica falsos. falsificar 
ou alterar documento ou abusar da asslmllura ele outra 
pessoa para elaborar documento falso: 

b) fizer constar falsamente de docl;mento ou notação técnica 
facto juridicamente relevante; 

cl Atestar falsamente, com base em conhecimentos 
profis~ionals, técnicos ou científicos. sobre o estado ou 
qualidade Tisica ou psíquica de pessoa. animais ou coisas; 
ou 

dI Usar qualquer dos documentos ou notações téCnicas referidos 
. nas alíneas anteriores. fabricado ou falsificado ou emitido 

por outrem; 

é punid.o com pena de prisão alé lrês anos ou com pena de 
multa. 

2. É equiparada à ffllsificação de notação técnica a acção 
perturbadora sobre aparelhos técnicos Oll automáticos por meio 
da qual se influenciem os resultados da notação. 

3. A tentativfl é punível. 

ARTIGO 200~ 
Falsificação qualificaM 

J. Se os factús referidos no n~ I do ARTIGO anterior respeitarem 
a docllmenlo autêntico ou com igual força. a testamento cerrado: 
a vale de correio, a letra de câmbio, a cheque; outros documentos 
comerciais transmissíveis por endosso ou a notação técnica 
relativa à identifícação. em parte ou Lodo. de veículos automóveis. 
aeronaves ou barcos. o agente é punido com prisão de dois a oito 
anos. 

2. Se os factos descritos no número anterior ou no nV I do 
ARTIGO 193~ forem praticados por funcionário. no exercício das 
suas fnnções, o a/;;ente é punido com prisão de dois a oito anos. 

ARTIGO 2Qlv 
Uso de documento de identificação alheia 

Quem. com intenção de causar prejuízo a outra pessoa Oll ao 
Estado. utilizar documento de identificaçãO de que é titular outra 
pessoa. é punido com pena de prisão até seis meses ou com pena 
de multa. 

ARTiGO 202~ 
Falsificação por funcionário 

O funcionário que, no exercício das suas funções: 

aI Omitir facto que o documento a que a lei atribuir fé pública 
se desUna a certificar ou autenticar; ou 

b) intercalar acto ou documento em protocolo. regísto aLI livro 
oficial sem cumprir as formalidades legais. com intenç.ão 
de causar prejuízo ri outra pessoa ou ao Estado. ou de 
obter para si ou para outra pessoa beneficio ilegítimo; 

é pllnido com pena de prisão até quatro anos. 

TíTULO Vi 
OOS CRIMES CONTRA A PAZ E A ORDEM PÚBLICA 

ARTIGO 203~ 
Organização terrorista 

l. Quem promover. fundar. fln,anciar. chefiar ou dirigir grupo. 
orgao-izaçào ou associação terrrorisla ê punido com pena de 
prisào de cinco a vinte anos. 

2. Considera·se grupo, organização ou associação terrorista 
todo o agrupamento de duas ou mais pessoas que. actuianclo 
concertadamente. visam prejudicar a integridade ou a 
independência nacionais, impedir. alterar ou subverter o 
funcionamento das institUições do Estado· previstas oa 
Constituição. forçar a autoridade pública a praticar um acto, a 
obster-se de o praticar ou a tolerar que se pratique. ou a intimidar 
certas pessoas, grupo de pessoas ou a população em geral mediante 
a prática de crime. 

3. Quem aderir ao grupo, organização ou associação terrorista 
ou de qualquer outra forma ajudar a executar ou executar os -actos 
referidos no número émlerior é punido com prisão de três a quinze 
anos. 

4. Quem pratícar aclos preparatórios da .. conslítuição de 
~rupo. organização ou,associação terrorista é punido com pena de 
prisão di: um a dez anos. 

ARTIGO 204u 

Tomada de refém 

I. Quem para realiiar qualquer das finalidades descritas no 
artigo anterior. ~Ia violência 01,1 ameaça de violência. privar outra 
pessoa da liberdade a mantiver. conlra vontade, em determinados 
locais ou a. impedir de livremente a abondonar Otl contactar com 
outTa pessoa é punido com pena de prisão de dez anos a vinte e 
cinco anos. 

2. Os actos preparatóris são punidos com prisão de um a dez 
anos. 

3. Se o sujeito passivo da conduta descrita no n~ I fõr titular 
de algum órgão de soberania a pena de prisão é de cinco a vinle 
anos. 

. ARTIGO 205~ 
Desvio ou tomada de navio ou aeronave. 

1. Quem se apoderar ou desviar da sua rota normal navio Otl 

aeronave é punido com pena de prisão de dois a doze anos. 

2, Se o navio ou aeronave transportar pessoas na altura em 
que forem \ praticados os factos descritos no nÍlmero anterior a 
pena de prisão ê de cinco a quinze anos, 

3. Se da condllta referida nos números anteriores resultar 
perigo grave para a vida das pessoas a pena de prisão é de cinco 
a vinle anQs. 
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ARTIGO 206~ 
Armas proibidas 

L Quem. fora das prescrições If'gais. fahricar. importar, 
transportar. vender ou ceder a outrem armas de fogo, armas 
químicas. munições para aquelas armas ou qualquer Upo de 
explosivo. é punido eom prisão até três anos Ou com pena de 
multa. 

2. QllCll1 praticar os factos descrilos no número anterior 
relat ivamenle a armas de ~uerra é punido com prisão de dois a oito 
anos. 

3. A Simples detençào. porte Oll uso de arma de fOF(O em que o 
a~cnle não esteja le~all1lente autorizado é pllní\'el~om pena de 
prisão até um ano ou com pena de multa. 

ARTIGO 207~ 
AssociaçAo criminosa 

I. Quem promover ou fundar grupo. or~ani7,ação ou associação 
cuja. finalidadde 011 activídade seja diriwda à prática de crimes é 
punido com pena de prisão de trê a dez anos. 

2. Quem ,aderír:apoíar ou· parHcipar em qualquer das 
actividades de tais ~rupos é punido com a pena de um a seis anos 
especialmente atenuada se as circunstâncias juslílkarem. 

3. Quem chefiar ou dirif(ir os grupos refe.riclos nos números 
anteriores é punido com pena de prisão de dois a oilo anos. 

ARTIGO 208~ 
Instigação â pratica de llrime 

L Quem. publicamente e por qualquer meio. incitar à prática 
de um crime é pünido com pena de prísàp. até doís anos ou com 
pena de multa. 

2. Quem. também publicamente, elo~íar Otl recompensar quem 
tiver praticado algum crime ele modo a que, com tal conduta. incite 
à prática de idênticos crimes é punido com prisão até dois anos ou 
com pena de multa. 

3. Se no caso dos números anteriores vier a ser pratieado o 
crime cuja prática o a~ente Unha instigado. a pena aplícável. se 
outra mais grave lhe 'não corresponder por força de disposiÇãO 
le~aL é de um a cinco anos de prisão. 

, ARTIGO 209~ 
Atentado contra a saúde pública 

L Quem colocar à venda. administrar ou ceder por' qualquer 
forma a outra pessoa produtos alimentares ou farmacêuticos 
deteriorados e susceptíveis de pôr em perigo a viela é punido com 
prisào de mil a dez anps. 

2. Se sObtaevier a morte por causa do consumo rle lais produtos 
a ptna de priSão é a~ravada de um terço nos seus limites. 

ARTIG'O 21O~ 
Proibição de comercialização 
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I. Quem. sem estar habilitado, vender. administrar ou ceder 
por qualquer forma. habitualmente. a outras pessoas, produtos 
farmacêllticos ou outros cujos comércio e prescrição sejam 
reservados a profissionais da saúde é punido com pena de prisão 
até três anos ou com multa. 

2. Ná mesma pena incorre qúem. sem estar habilitado ao 
exercicio profissional de actos médicos os praUcar de forma 
habitual. 

3. Se em consequência da prática dos factos descritos no 
número anterior resultar perigo para vida doutra pessoa a pena é 
de um a cinco anos de prisão. 

, ARTIGO 211 u 

Atentado contra a segurança dos transportes 

I, Quem praticar qúalquer fact~ adequadp a provocar a falta 
ou a diminUição da segL1rança em meio de transporte e, deste 
modo, vier a criar um perigo para a vida ou para a integridade 
física de outra pessoa é punido com pena de prisão de um a dez 
anos. 

2. A negligência relativamente à condu La ou ao perigo referidos 
no número anterior ê punido com pena de prisão até três anos ou 
com pena de multa. 

ARTIGO 2122 

Condução perigosa 

I. Quem c9nduzír qualquer veículo em via pública e: por não 
estar em condições de o fazer em segurança ou por violar 
grosseiramente as regras de Circulação rodoviária. Criar perigo 
para a vida ou para a integridade física de outrém é punido com 
prisão de um a cinco anos. " 

2. E correspondentemente aplicável o disposto no n2 2 do 
ARTIGO anterior sendo a pena aplicável "de prisão até um ano Oll 

multa. 

ARTIGO 213~ 
Participação em motim 

I. Quem tomar parle em motim público. durante O qual forem 
cometidas colectivamente' violências contra pessoas ou 
propriedades, será punido com prisão de seis meses até um ano. 
se outra pena mais grave lhe não couber pela p~rticipação no 
crime cometido. 

2, A pena de prisão será je um a três anos, se o agenle 
provocou ou dirí~iu o motim. 

3. Os limites mínimos e máximos ele pena elevar-se-ão no caso 
dos números anteriores ao dobro se o molím foi armado. 
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ARTIGO 214~ 
Exercicig, de direitos políticos 

Quem impedir, por violência Ol! ameaça. a outrem ele exercer 
os sells direítos políticos é punido com pena de prisão de Irês 
meses até UlIl ano. 

TÍTULO Vil 
DOS CRIMES CONTRA A SEGURANÇA DO ESTADO 

ARTIGO 215~ 
Traição ã Pátria 

Quem, por meio de violência. ameaça de violência. usurpação 
Óll abuso de funçóes de soberania, impedir ou tentar impedir o 
exercício da soberania Ilacional no território Oll em parte do 
território da Guiné-Bissau ou puser em perif;;o a inle~ridade do 
território nacional. como forma de submissão Otl e~lrega ii 
soberania estrangeira é punido com pena de prisão de de;.; a vinle 
anos. 

ART!GO 216~ 
Serviço ou colaboração com forças armadas inimigas 

I. 9 cidadão guineense que colaborar com pais ou ):;rupos 
estrangeiro ou com os seus representantes. DU que sen'ír debaixo 
da bandeira do país estrangeiro durante ~uerra ou acção armada 
contra a Guiné-Bissau é punido com pena de prisáo de cinco a 
vinte élrJOS. 

2. Os actos preparatórios reléltivos flOS factos descritos no 
nllmero anterior são punidos mm pena de prisão de dois a doze 
flnos. 

3. Quem. sendo guineense OU residente no território nacional. 
praticar actos adequados a ajudar ou facílitar qUéllquer ac.ção 
armadél ou ~t1erra contra él Guiné· BisSflll por país Oll grupo 
eslrang:eiro é punido com pena de prisão de Cinco a quinze anos. 

.' ARTIGO 217[' 
Sabotagem contra a· defesa nacional 

Quem destruir. danificar ou tornar não. ulíli7,ável. talaI ou 
pnrcialmente: 

a) Obras ou materiais próprios ali afeclos às forças armadas; 
b) Vias Otl meios de comunicélção ou de transporte: 
c) Quaisquer outras instalélções relaCionadas com 

comunicilçôes ou lransport~s: 
d) Fàbricas ou depósitos. com intençflO de prejudicar ou 

colocar em perigo a defesa nacionfll; 

é punido com pena de prisão de cinco a quinze anos 

ARTIGO 218~ 
Campanha contra esforço pela paz 

Quem, sendo gllíneénse Oll resjde~te no território nacional, 
em tempo de preparação Otl de f(uerra. difundir por qualquer 
meio. de modo a tornar público, rumores ou afirmações, próprias 

ou alheias, que saiba serem. total Oll parcialmente. falsas. para 
prejudicar o esforço pela paz dél Guiné· Bissau ou para auxiliar o 

ínimi~o estrangeiro é punido com prisão d~ dois a oito anos. 

ARTIGO 219.~ 
Violação de segredo do Estado 

I. Quem ,pondo em perigo o interesse do Estado guineense 
relativo à sua segurança exterior ou à conduçãO da sua politica 
externa, transmitir, tornar acessível a pessoa nào autorizada ou 
tornar público facto, documento, plano, obje.cto, conhecimento Oll 

qualquer outra informação que devessem. por causa daquele 
interesse, permanecer secretos em relação fi país estrangeiro, é 
punido com pena de prisáo.de um ,mês a dez anos. 

2. Quem colaborar c0lT! governo ou grupo estrangeiro com 
intenção de praticar os factos referidos no número anterior ou 
recrutar ou auxiliar outra pessoa encarregada de os praticar é 
punido com a mesma pena do número anterior. 

3. Se o agerite que praticar os faclos descritos nos númi.''fo.s 
anteriores exercer qUillquer função política. pública ou militar 
que. pela sua natureza, devesse Inibi·lo de praticar tais faclos 
mais fortemente do que ao Cidadão comum. é punido com pena de 
prisão de um a quinze' anos. 

ARTIGO 220~ 
InCidelidade diplom.ática 

Quem, representando oficiosamente o Estado guineense, com 
intenção de prejüdicar direitos OLl interesses' nacionais: 

ai Conduzir negócio de Estado com governo eslran~eiro ou 
organi7,ação, internacional: OtL ..... :'" . 

bl Assumir com!3romissos em nome da Guiné-Bissau sem para 
isso estar devidamente autorizado. é punido com pena de 
prisão de dois a doze anos. . -

ARTIGO 221~ 
Alteração do Estado de direito 

J. Quem. por meio de violência Oll ameaça de v!olência, tentar· 
destruir. alterar ou submeter o Estado de direito 
consUtucio.nalmente estabelecido é pllnido com prisão ele cinco a 
quinze anos. 

2. Se o faclo anterior for praticado por meio de violência 
armada. o agente é punido com prisão de dnco a quinze anos. 

3. O incitamento público Otl a distribuiçãp de armas para a 
prática dos factos. referí,d~s. nos números anteriores é: 
respectivamente. punido com pe~a de correspondência à tentaUVil. 

ARTIGO 222~ 
Atentado contra o Chefe de Estado 

L Quem atentar conJra a, vida. a inte~ridade fisica ou a 
liberdade do Chefe de Estado. de quem constilucionalmente o 
substituir ati de qUé'iTI tenha sidoeleilo para o cargo. mesmo antes 
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de tomar posse, é punido com pena de prisão de cinco a quinze 
anos, se ao facto não corresponder pena mais ~rave por força de 
outra dispOSiÇão legal. 

2. Em caso de consumação de crime contra a vida. a integridade 
fislca ou a liberdade. o agente é punido com a pena correspondente 
ao crime pralicado agravado de um terço nos seus limites. sem 
prej llízo do disposto nos ARTIGOs 41 ~ e 44~. 

ARTIGO 223Q 

Crime contra pessoa que goze de protecção 
internacional 

I. Quem praticar qualquer crime conlra pessoa que p;oze de 
protecção internacional quando esta se encontrar no desempenho 
de funções oficiais na Guine-Bissau. é punido com a pena 
correspondente ao crime agravada de um terço nos seus limites. 
sem prejuízo do disposto nos ARTIGOs 41 ~ e 44e. e desde que haja 
reciprocidade no tratamento penal de tais fados quando as 
vitimas representarem outros Estados. 

, 
2. Gozam de protecção internacional para o efeíto do disposto 

no presente ARTIGO: 

a) Chefe de Estado. Chere do Governo ou Ministro dos Ne~óctos 
Estranp;eiros e membros de família que os acompanhem. 

bl Reprçsentante ou funcionário de Estado estrangeiro ou 
agente ele organização internacional que, no momento do 
crime, gozam de protecção especial segundo o direHo 
internacional e família que os acompanhem. 

ARTIGO 224~' 
Ultraje de símbolos nacionais 

Quem, publicamente, por palavras, gestos ou divulgações de 
escrito. ou por outTO meio de comunicação com público. ultrajar 
a República. a bandeira ou hino nacional, as armas OLl emblemas 
da soberania t;uineense ou faltar ao respeito que lhe é devido, é 
punido com prísão até três anos. 

TíTUW VllI 
OOS CRIMES CONTRA A REALIZAÇÃO DA JUSTiÇA 

ARTIGO 225~ 
Falsidade por parte de interveniente em acto processual 

1. Quem, num processo judicial perante tribunal ou funcionário 
competente como meio de prova, declaração, informa~'ões. relatórios 
OlI quaisquer outros documentos, prestar depoimento de parte, 
intervier como assistente. lestemunha. perilo temico, tradutor ou 
intérprete 011 prestar declarações à identidade antecedente 
criminais na qualidade de suspeito, prestando declarações e 
informações falsas ou elaborando relatório ou quaisqller outros 
documentos falsos. é punido com prisão alé quatro anos. 

2. Na mesma pena incorre quem. sem justa causa, se recusar 
a prestar declarações e informações Oll a elaborar relatórios Otl 

quaisquer olltro docllmenlo. 
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3. Se o agente praticar os factos referidos nos números 
anteriores depois de advertído das consequências penais a que se 
expõe, a pena é de um a cinco anos de prisão, 

4, Se. em consequência das condutas anteriormente descritas 
al~uém for privado da liberdade o a~ente é punido com prisão de 
dois a oito anos, 

ARTIGO 226~ 
Arrependimento 

O arrependimento e a retracção do agente que tiver praticado 
algum dos factos descritos no ARTrGO anterior antes de falsidade 
ter sido tomada em conta na decisão ou ter causado prejulzo a 
outra pessoa, equivale à desistência. 

ARTIGO 227~ 
Suborno 

Quem convencer Oll tentar convencer outra pessoa, através de 
dádiva ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial, 
praticar qualquer dos factos referidos no art ~ 204º, sem qlle este 
venha a ser praticado, e punido com pena de prisão at.é três anos. 
ou com multa. 

ARTIGO 228~ 
Coacção sobre Magistrado 

1. Quem, aproveitando-se do faclo de estar investldo em car~o 
de natureza politica, pública. mililar ou poliCial ameaçar al!2:UOl 
mag;istrado de qualquer mal ou por qualquer outro meio actuar de 
forma a ímpedí-lo de exercer livremente as suas funções é punido 
com prisão de dois a dez anos. 

2. Se. em consequencía da condut.a descrita no número anterior. 
o magistrado omitir ou praticar acto em Violação de lei expressa e 
de que resulte prejllí7,o para terceiros a pena e de três a doze anos 
de prisão. 

ARTrGO 229v 

Obstrução à actividade jurisdicional 

I. Quem. por qualquer meio, se opuser, dificultar óu impedir 
o cumprimento ou execução de alguma decisão Judicial transitada 
emjulgado é punido com pena de prisão de um a cinco anos .. 

2. Se o agente que particar os factos descritos no número 
anlerior for alg;llm dos referidos no artigo 219~. n~ 3, a pena é de 
dois a dez anos de prisão. 

ARTIGO 230~ 
Denúncia caluniosa 

I. Quem. por qüalquer meio, perante autoridade ou 
publicamente. com a COl<sciência da falsidade da imput.ação. 
denunciar ou lançar sobre determinada pessoa a suspeit.a da 
prática de um crilÍle, com a intenção de que contra ele se Instaure 
procedimento criminal. é punido com pena de prisão alé três anos 
ou com l11ulla. 
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2. Se n fnísa imputflção se referir a ilícito conlrfl-ordt'nacíonnl. 
Otl disciplinar il pena será t'specialml'I1le a!el1uáda. 

3. Se os factos referidos nos números ,mteriores forem 
dolosal1\ente promovidos por al~ul11 funcionário encarrel4ado de 
instnurfU o respect Ivo procedimento as penas aplicáveis são 
a~r(wadas de um terço nos seus limites. 

ARTIGO 231 u 

Não promoção 

L Quem tendo conhccimfnlo dfl práticfl de um crime público 
por determinada pessoa e, estando obrigado a participâ·Jo. não o 
fizer. é punido com n pena correspondente no crime que encobriu. 
especialmente aI enllada. 

2, Não é de aplicar alt'nuaçílo especial referida no número 
anterior se o crime encoberlo for algulll dos rel4ulados. 

ARTIGO 232" 
Prevaricação 

I. O funeionário que em qualquer fase dum processo 
jurisdicionaL com intenção ele beneficinr, 011 prejudicnr outra 
pessoa. pmticnr Cjunlquer nclo no ãmbilo dos poderes f\lneionais 
dr que & IiI\1Jnr. conscienlenlt'llle e contrn direito. é pllnido com 
pena ele prisão de UIIl a seis I1n05. 

2, Se do facto descrilo no número nnterior resultar a privação 
da liherdade de uma pess')f\ ou se o (lclose trnduljr numa situação 
de prisão ou detenção ilegal a pena é (k dois a dez anos de prisão. 

ARTIGO 233u 

Prevaricação do advogado ou solicitador 

l. O ndvogildo solicitador qUf intencionalmente (Vrejlldicar 
causa t'ntregue ao seu patrocínio é punido com pena ele prisão até 
cinco anos. 

2. O advo~ado Oll solicitador que. nn mesma cnusa, ndvogar ou 
exercer soliciladoria relativamente a pessoas ClyOS interesses 
estejnlll em conllito, com intençào de actunr em benefício ou 
prejlliw (Ie algum deles é punido com prisão de um a cinco anos. 

ARTIGO 234~ 
Simulação do crime 

I. Quem. sem o imputar a pessoa determinada, denunciar 
crime 01I fizer criar suspeita da sua prâlica à autoridade 
competente. sabendo que se não verificol1, é punido com pena ele 
prísáo alé dois anos ou com ml11ta, 

2. Se '0 facto respeitar a contravenção. contra-ordenação ou 
ilícílo diseiplinar, o agente é punido com pena de prisão até seis 
meses ou com multa, 

3. Se os factos descritos nos números anteriores forem 
prallcmlos por funcionários encarregues de instaurar o respeeth'o 
procedimento. as penns..aplieáveis são agrm'ac!as de um terço nos 
seus límites. 

ARTIGO 235g 

Favorecimento pessoal 

I. Quem. toLal Oll parcialmente, impedir prestar ou iludir 
actividade probatória OH preventiva ele autoridade competente, 
com intenção Oll com consciência de lentar que outra pessoa, qne 
praticou um crime seja sllbmeUda a pena ou medida de se~lIrnnça, 
é punido com pena de prisão até três anos 011 com multa. 

2. A lentativa é punível. 

3. Se o favorecimenlo. for praticado por funcionário que 
intervenha ou tenha eompetência para iQtervir no processo ou que 
seja encarre~lle de execlltar pena ou medida de se~urança Oll para 
ordenar a má execução a pena é de um a cinco anos de prisão. 

. ARTIGO 236~ 
Não punibilidade do favorecimento 

O a~en(c. que procllrar com a práliea do faeto evilar que 
contra SI seja aplicatla ou C'xeculada. penaollll1edida de segurança 
Oll Que il~ir para beneficio do cõnju~e. ascendente. descendente. 
parente ou afim até ao 2~ ,grau não é punivel. 

ARTIGO 237" 
Violação do segredo de justiça 

Quem. sem justa callsa. tornnr público o teor de aelo pocessual 
pennl abran,gido pelo segredo de jusUça ou em que tenha sido 
decidido excluir a publicidade. é punido com pena de prisão ele 
seis meses C' três anos ou com pena de multa. 

TÍTLJW IX 
DOS CRIMES CONTRA A AUTORIDADE PÚBLICA 

ARTIGO 238~ 
Obstrução à autoridade públi.c.a 

I. Quem, por meio de violência ou ameaça ~rave contra 
funcionário ou agente de forças militares. militarizados ou policiais, 
se opuser à prática de acto relativo ao exercício das suas funções 
ou constranger à prática de acto contrário aos seus deveres é 
punido com pena de prisào de um a seis anos. 

2, Se o aclo referido no número anterior for efectivamente 
praticado ou impedido ele ser praticado a pena é de um a dezoito 
anos de prisão. 

ARTIGO 23g~ 
Desobediência 

1. Quem. depois ele advertido de que a sua condlllaé susceptível 
de gerar responsabilídade eriminaJ, faltar ou persistir na falta à 
obediêneia devida a ordem ou mandado legítimos, re~ularmente 
comunicados e provenientes de entidade competente, é punido 
com pena de prisão até dois anos ou com mllHa, 

2, Nos easos em que a disposição !e~al qualificar o facto como 
desobediência qualificada a pena é de três anos de prisão ou 
multa. 
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;), Desobediência a concretas proibições ou interdiçôes 
> cominadas em sen(e:nça criminal como pena ncessória OH medidas 

ele segurança não privativa de liberdade é punível com a pena 
referida no n~ 1. 

ARTIGO 2,lO~ 
Tirada de presos 

I, Quem. por meios ile~ais, libertar OH, por qualquer meió, 
auxiliar a evasão de pessoa legilllllenle privada da liberdade, é 
punido com prisão de UIll a seis anos, 

2. Se os factos descritos forem praticados com uso de violência, 
u!l1i7,ando armas Oll com H eolaboraç50 de mais de duas pessoas 
ii pena é de prisilo de um a oito anos .. 

ARTIGO 2~1~ 
Evasão 

1. Quem encontralldo-se lef!almcl1\r privado da líberdade. se 
evadir é punido com pena c!f pristlO atê três anos. 

2. Se a evasão for conseguídíl por algum dos meios descritos 
no n~ 2 elo ARTIGO anterior a pena é de um a cinco anos ele prisão. 

ARTIGO 242Y 

Auxilio de funeionãrlo à evasão 

I. O funcionário que auxilie na prática de algum dos factos 
c!('srrítos nos art ~s 233~ (' 23·\ ~ é punido com as pen:1s aí indicadas 
agril\'adas elr 11m terço nos Sel1S Iilllites. 

2. Se o funcionário devesse t'xercer ii gunrda ou \'igilância 
sobre o evadido e, mcsmo assim. ti\'cr aux!!inclo naqueles factos í\ 

pena e agravllda de um qUilflo 110S seus !imi(es. 

3. No caso cio número a!l{erior se a e\':lsno for devida a 
negligência grosseira por parte do funcionário encarregue da 
guarda ou da vigiliHlCia cio evadido a pena é de prisãO até três anos 
ou multa. 

ARTIGO 243~ 
Motim de preso 

I. Quem. (,!lcontrando-se legrllnH:'ntc pri\'ado da liberdade, 
eoneerlac!a {' em comunltào de ('~rorç'os COIll outra pessoa nas 
mesmas eirCllIlstàncias. atacnrem ali al1lenç'arCIlI com \'íolencia. 
quem estiver encarre~aclo ela sua \'i~ilâ!leia Oll guarda, para 
conseguirem n SUil evasão ou a de terceiro. OH para obrigarem a 
prática de acto ii abstenção da sua priÍlica. é punido com prisão 
de ulll a oilo anos, 

2. Se forem conseguidos os inlentos de rvasào própria ou 
alhefa a pena é de dois a cltz anos ele prisão. 

Quem: 

ARTIGO 244'1 
Usurpação de funções públicas 

a) Para tal nào estiver autorizado. exercer funções Oll praticar 
aclo~ próprios de funciollúrios, de ronwndo militar ou de 
força polícial, arro)"{nndo-sc, cxprcssn Ott (:\('l10111('nle, essn 
qualídade: 

3/ 

b) Cant inuaf no exercicio de funções públicas, depois de lhe 
ter sido oficialmente notificada demissão ou suspensão de 
funções; 

é punido com pena de prisCto até ({ualro anos, 

ARTIGO 245~ 
Descaminho ou destruição de objectos sobre 

poder público 

Quem destruir. danificar ou inutilizar, Lolal ou parcialmente, 
ali por qualquer forma. subtrair ao poder público, a que está 
sujeilo, documento ou ontro objeclo móvel. bem como coisa que 
!i\'er sido arres! ada. apreendida ou objecto de providência cautelar, 
é punido com pena ele pri,ão de um a seis anos, se pena mais grave 
lhe não couber por força de outra disposição legal. 

ARTIGO 24G~ 
Quebra de Marcas e Selos 

Quem abrir. romper Oll inutilizar, tolaI ou parcialmente, marcas 
Oll selos, aposto~ le,gHimalllrnte por funcionário competente ;para 
identificar olll1lanl er im'íoliÍvel qualquer coisa, Oll para certificar 
que sohre esta recaiu arresto, apreensão ou providência cautelar 
ê punido cooi· pena de prisão ele três anos ou com pena ~e lIlulta. 

TÍTULO X 
DOS CRIMES COMETIDOS NO EXERCíCIO DAS FUNÇÕES PÚBLICAS 

ARTIGO 247g 

Corrupção passiva 

I. O funcionário que por si. por interposta pessoa com o seu 
consentimento Ou raUncaç,ío, so!icitnrou aceitar, pata si Oll para 
terceiro, sem que lhe seja del1ida, vantagem patrimonial ou não 
par rimonial_ ou a &ua promessa, como contrapartida de afio ali ele 
omissão contrários aos deveres do cargo, é punido com pena de 
prisão de doi::; a dez anos. 

2, Se o faclo náo for executado o ngente é punido com pena de 
prisão até (rés anos OH com prlla de lllulta, 

3_ Se os faclo~ drscritos no n~ I do presente ARTIGO o forem 
como contrapart ida de aclo ou de omissão não contrárias aos 
deveres do car~o, o funeíonárío é punido com pena de prisão alé 
Ires anos ou com mulla. 

4, Se o a~enle. antes ela prúlica do fado. volul1{aríanH'nle 
r('pudim o oferecimento ou promessa que ("ecitar, ou restituir a 
\'anta~et1l, olllralalldo-se de coisa flll1p:1\'ct. o seu valor. não scrá 
punido. 

ARTIGO 248~ 
Corrupção adiva 

1. Quem por si. por interposla prssoa, como seu consentimento 
ou ralifi{·<lçào. der ou prometer ii funcionário, OH a terceiro COI1l 

conhecimento daquele, vantagem patrimonial ou não patrimonifll 
que ao func!ClIlúrlo II:io sejn tinIda. é flllllido com pena de priSão 
de um mrs a cinco anos. 

, , 
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2. Se o fim for o indicado no art ~ 242~. n~ 3. o a~ente é punido 
com pena de prisão até dois anos ou com pena de multa. 

ARTIGO 249~ 
Peculato 

1, O funcionário que í1e~itimamente se apropriar. em proveito 
próprio ou de outra pessoa. de dinheiro ali qualquer coisa móvel, 
pública ou particular. que lhe lenha sido entregue, esteja na sua 
posse Ol~ lhe seja acessível em razào das suas funções. é punido 
com pena de prisão de dois a doze anos. se pena mais ~rave lhe não 
couber por força de outra disposição legal. 

2. Se o funcionário der de empréstimo, empenhar ou. de 
qualquer forma, onerar valores ou abjectos referidos no n~ ). é 
punido com pena de prisão até lrês anos ou com pena de multa, 
se pena mais grave lhe não couber por força de outra disposição 
le~aL 

ARTIGO 250u 

Peculato de uso 

O funcionário que fizer uso ou permitir que outra pessoa faça 
uso para fins alheios àqueles a que se desUnem, de veículos ou de 
outras coisas obter. para Si ou para lerceiro. beneficio ilegítimo ou 
causar prejuÍzo a outra pessoa, é punido com'prisão atê três anos 
ou com multa, se pena mais grave, lhe não couber por forç.a de 
olltra disposição legal, 

Decreto Lei n" 5/93 
de 13 de Outubro 

A necessidade e urgênCia de um Novp CODlGO DO PROCESSO 
PENAL tem-se feito sentir duma forma mais crepitante do que a do 
direito substantivo a que serve. Necessidade e urgência que se 
conexionam com as mutações sócio· Políticas conheCidas pela 
SOCiedade Guineense nestes últimos sessenta e três anos da 
ví~ência do anterior Códi~o do Processo Penal. 

Necessidade e urgência que se entroncam no facto de este 
direito adjedivO se traduzir, em última instância, no direito 
constitucional aplicado, cujos fundamentos e filosofia variam de 
cada Estado soberano. 

w[.;o nos primórdios da proclamação da sua independência, a 
nova República consagrara. constitucionalmente. o princípio da 
legalidade e o princípio da oficialidade como pedras basilares do 
ordenamento processual penal e que se traduzem na estrita 
Vinculação do Ministério Público à lei e na entrega aessa entidade 
pública ou estadual a iniciativa e o impulso de tnvesU~ar a prática 
de infracçôes bem como a decisão de as submeter ou não a 
julgamento. 

Estamos convictos, por isso, mais acertada esta decisão da 
feitura de um novo Código, não só em termos de adjectivar o 
Código Penal ora em vigor mas sobretudo. porque lima qualquer 
tentativa - ainda que a mais engenhosa de revisão parcial do 
diploma antecedente mais poderia ainda. aumentar o acréscimo 
de complexidade e multiplicação das assimetrias. 

O novo Código do Processo PenaL bem como os diplomas 
avulsos conexos foram leis projectadas em contexto históricos 
diferenciados e, consequentemente com nuances ídeoló~icas e 
culturais também direren~iadas e que ~de per si~ Já J llstifi cariam 
a confecção de um novo diploma. 

Neste novo Código do Processo Penal estão consubstanciadas 
todas as garantías de defesa do arguido considerado o sujeito e 
não (} objecto do processo. Garantias essas traduzidas na 
'Vinculação temática do Tribunal>, corolário do princípio do 
acusatório. 

Relativamente às medidas detentivas, elas sur~em como 
alternativa (dUma para o decísor. Exactamente, por isso. a prisão 
preventiva, hoje, aceite como .gressão' colocando, por isso, em 
confrontação o individuo e o Estado. sur[.;e aqui como uma medida 
precária. 

Todavia. como remédio heróico contra actos alentatórios à 
liberdade de locomoção do Cidadão consagra·se mecanismo do 
.Heabeas corpus>. 

ASSIM: 

O Conselho de Estado decreta. nos termos do art ~ 133~ da 
Constituição. o seguinte: 

ARTIGO l~ 

É aprovado o Código do Processo Penal. que faz parte do 
presente.D.ecreto-Lei. 

ARTIGO 2" 

Consideram-se feitas para as correspondentes disposiçôes do 
novo Código do Processo Penal todas as remissões para as normas 
do Código anterior contidas em leis do Processo Penal a~ulsas. 

ARTIGO 3~ 

1. Com excepção das normas process.uaís relativas a 
contravenções, fica revogada toda a legislação anterior sobre o 
Processo Penal que contrarie o presente Código.' 

2, Continuam em vigor as normas do Processo Penal contidas 
nos lratados e Convenções Internacionais. 

ARTIGO 4~ 

As disposições deste Código começam a vi~orar 30 dias após a 
sua publicação. 

Aprovado em 15 de Setembro de 1993. 

Promulgado em 6 de Outubro de 1993, 

Publique-se. 

O Presidente do Conselho de Estado, General Joio Bernardo 
Vieira. 


