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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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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. 
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TITULO I 
DlSPOSIÇÓES PRELIMINARES E GERAIS 

ARTIGO l" 
Princípio da legalidade 

As consequências jurídicas decorrentes da prálíca de um 
crime só podem ser aplicadas em conformidade com as normas 
deste Código 

Integração de lacunas 

Nos casos omissos, quando as disposições deste Códi~o não 
pllderem aplicar-se por analogia, observar-se as normas do 
processo civil que se hamoizem com o processo penal e. na falta 
delas, os princípios ~erais do processo penaL . 

ARTIGO 2~ 
, Aplicação da lei no tempo 

1, A lei processual penal aplica-se aos processos inicinidos 
após a sua enlrada em vigor. independentemente do momento em 
que tenhanl ocorrido os factos objectos do processtl, 

2. A lei processual penal nova lambéo) se aplica aos processos 
inies da sua entrada em vIgor, sempre que. 

aI Se traduza num benefício para a posíçãoessual do suspeitá 
do réu: e 

b) Se mantenha a harmonia e a unidade entre os actos 
processuais praticados e a praticar. 

3. Nos termos previstos no número anterior aplica-se a lei 
nova fi. lodos os demais acLos a pra(ícar no processo, 

ARTIGO 4~ 
Aplicação da Lei no Espaço 

I, A lei processual aplica-se em todo o território da Guiné
-Bissau. 

2. Aplica-se também a lei processual penal no território 
estrangeiro nos termos definidos nos tratados, convenções e 
regras de direito internacionaL 

TÍTULO J[ 

DO TRIBUNAL 

CAPÍTULO I 
DA JURISDIÇÃO 

ARTIGO 52 
Da jurlsdlçãopenal 

1. Só os tribunais previstos nas' lei <.te organização judíciária 
são competentes para admlnls(rar ajustiça penal. . 

2. No exercício desta função os tribunais flpt'nns elevem 
obdiência à Lei e ao Direilo. 

ARTIG06Q 

Cooperação das autoridades 

33 

I. Todas as autoridades públicas estão obrigadas a colaborar 
com os tribunais na administração da justiça penal, sempre que 
solicitadas. 

2, 'A cooperação referida no número anterior prefere a qualquer 
ou tro serviço. 

ARTIGO 72 

Suficiência da jurisdição penal 

I. Salvo disposição lega! em contrário, é no processo penal que 
se resolvem todas as questões que interessam à decisão da causa, 
independentemente da sua natureza, 

2. Após a acusaçao provIsória, a. requerimento ou 
oficiosamente, o tribunal pode suspender o processo para que se 
decida no tribunal competente qualquer questao não penal 
essencial à descoberta da verdade e que não possa ser 
convenientemente resolvida no processo penal. 

3. A suspensão ~ào pode ter duração superior a um ano e não 
impede a realização de dilígências urgent.es de prova. 

4. Decorrido o prazo referido no número anterior sem que a 
quesli'io prejudicial tenha sido decidida. sê-Io·ã:obrigatoriamente. 
no processo penal. ' 

CAPíTULO II 
DA COMPETÊNCIA 

SECÇÃO I 
DAS DlSPOSIÇÓES GERAIS 

ARTIGO 82 

D'ete~minaçáO da pena aplicável 

1. Para efeitos de competência. na determinação dll pena 
abstractamente aplicáve'l atender·se-á às' circunstâncias que 
elevam o máximo legal da pena correspo'ndenle ao tipo de crime, 

2. Em caso de concurso de crimes releva a pena mais grave 
abstractamente aplicável, 

ARTIGO 92 

Subsidiariedade 

Em matéria de competência penal aplicar-secáo 
subsídiaríamente as leis de organizàção judiciária. 

SECÇÃO H 
DA COMPETÊNCIA MATERIAL E FUNCIONAL 

SUBSECÇÃO I 
COMPETÊNCIA EM RAZAo DA HIERABQUIA 

ARTIGO 10~ 
Competência do Supremo Tribunal de J.ustiça 

1, Compele ao plenário do STJ. em matéria penal: 

a) Julgar o Chefe de Estadô pt"los crimes praticados no exercicio 
da~ suas funçóes; 
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b) Jlll~nr os processos crime instaurados contra jllízes do 
STJ. o Procurador Gernl da República (' de mais flgentes 
do MP. ql1e.exerçflnl ftlll\,ões junto desle tribunal: 

ri Jul~ar os recursos de decisões proferidas. em primeim 
instância. pela s('c('áo criminal do STJ: 

c1) Uniformizar fi jurisprudfiiria. nos lermos do arl~ 295~: 
el Conhecer dos pedidos ele revisão: 
n Exercer as demais atribuições coilferielas por lei. 

2. Compete ii s('cçào l'rimi [Jal do ST,]. em matérias penal: 

a) julgar os processos relnti"os a cri l1les cometidos por juí"es 
dos tribunais da regiilo ou de l'ir(,\llo ou por agente.s do M. 
P. junto desses Tribunais: 

bl JulRar rt'cmsos: 
rl Conhecer dos conflitos dE' competência entre os tribunais 

referidos na alínea antníor: 
dI Conhecer elo pedido de ,habrils corpus> r!ll virtude de prisão 

i!e~al: 

ri Julgar os processos judiciais de extrndiç'ilo: 
fl J lllgar os processos de revisão c confírll1açâo de srntef1('a 

penal estran):(dra; 
g! EXl'Jcer as demais aI ríhui\,ócs conferidas por lei. 

ARTICO I!~ 
Competência dos tribunais de circulo e de região 

Compete aos tribunais judiciais de circulo e de região: 

a) Julgar o~ recursos das decisóes proferidas pelos tribunais 
inferiores: 

bl J 111g;ar quaisqller cri fliE'S praticados por juízes ou a,(!entes do 
MP, junto dos tribunais inferiores: 

ti Jul'!Wr os recursos interpostos ele decisões das autoridades 
ac!mínislrath'as profnidas em processo ele contra
,ordenação: 

di Jul~ar procrsso por crimes cuja competência não esteja 
legalmente atribuída a outro tribunal; 

é') Dirimir os conflHos de competôncia surg;idos entre os 
tribunais inferiores; 

fi Conhecer do ~habeas corpus. por detenção ou prisão 
preventiva não ordenada judicialmente: 

.f!l Decidir todas as questões não atribuídas expressamente fi 
outro I ributÍal; 

h) Exercer as demais compelências conferidas por lei. 

ARTIGO 12~ 
Competência dos tribunais de sector 

2. O tribunal de sector fnnciona. sempre, em colecUvo. 

ARTIGOW 
Tribunal singular 

No exercício das competências fixadas nas alíneas el, e), f) e ~l 
do art ~ 1 J º, o lrlbunfll funciona com juí~ sin~lllar. 

SECÇÃO III 
DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL 

ARTIGO 15~ 
Regra geral 

i. É competente para conhecer de um crime o tribunal em cujo 
área ele se consumoll. 

2. Se O crime nlio che~oll a consl1IÍ1ar-se. ou se consumou por 
aclos sucessívos Ou rf'iterados. ou por llm acto permanente, é 
competente o tribunal em cllja área se praticoll o último acto ou 
em que cessou a consumaçào. 

ARTIGO 16~ 
Crime cometido a bordo de navio ou de aeronave 

I. É competente para conhecer ele crime praticado a borelo de 
navio ou de aeronave o tribunal em Cllja ârea se situe o local onde 
o aJ::entc desembarcar. 

2, Se o a~ente não desembarcar em território j(uineense. é 
competente o tribunal da área da matrícula do navio oU da 
aeronave. 

ARTIGO 17~ 
Crime praticado no estrangeiro 

I. Se o crime for praticado no é'stmn~eiro, é competente o 
tribunal em cuja área se situe o localdo território /;(tlÍneé'nse onde 
o ul!enle foi encontrado. 

2. Não sendo encontrado.' Oll mantendo-se cr aj(ente no 
estran,geiro. é competente o t rib~mal da área da última residência 
conhrcida em território ~llineense: 

ARTIGO 18~ 
Regra supletiva 

Compete aos tribunais de sector, em matéria penal. jl1lg;ar os 
crimes a que corresponde pena de prisão até três anos, com ou sem 
multa. Oll só pena de multa, 

I. No caso de crime estar relaCionado com locais pertencentes 
a áreas de compettncia de dlvrrsos tribunais e existindo dúvidas 
àcerca da determín~çáO da competência territorial. ou se for 
desconhecido o locai da prática do' crime, é competente o tribunal 
onde primeiro houver notícia do crime. 

2, É correspondentemente aplicável o disposto no número 
anterior sempre que se trate de casos .omissos. 

SUBSECÇÃO II ART1GO 19~ 
COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA CONSTITUIÇÃO Processo relativo a juiz ou agente do Ministério Público 

DO TRIBUNAL 
ARTIGO 132 Sempre que o tribunal competente devesse ser aquele em Que 

Tribunal éolectivo exerce (unçôes como juiz ou agente do MP, o suspeito Otl o lesado, 
é competente o tribunal da mesma hierarquia ou espécie com sede 

1. No exercicio das competências referíd<is nas alíneas a), b) e .. mais próxima, salvo tratando-se do STJ. 
dI cio arl~ 1 F o tribunal funciona em colecti\'o. 
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SECçAo IV 
DA COMPETÉNCIA POR CONEXÃO 

ARTIGO 20' 
Conexão total 

l. Org;anízar'se-a um só processo qU(lílclo: 

a) \';'trios ilt!entl'S praticarem o 111rSmo Oll di\'l'rsos crimes em 
l'Oll1parl iripn('ao: 

hl O meSillO ou diversos agentes pralicarem \'áriOS <'rimes\ 

n! r;;\'t'S dill1leS!1la conclti!i1, ou nn mesma oCilsiào ou lugar, 
ou ~t'ildo uns ra'usa ou eíeil o dos oulros, ou cles{irl<lndo-se 
um a COi1{inllar ou ocullilr os otllros, 

2, Se lin'fC!H siri o inSlaut"iHlo:-, proCt;s;.,os distintos, pro('t'de
.. s't', OIl('IChilJlWllte ou a requt'l'il1lfillO. ii ;lpt'IlSi\('~o de lodos os 

pr(H'CSSO~ ('OIIt'XOS, logo «lll' fi ('Oilt'\,;{O '-qil \'onhenda e os aulos 
se t'rli'()!1lrelll tia meSlllil !il~(' prot'!"sslla1. 

t\HTICO 21 
Conexão parcial 

I, E ohril.;<llórid a iIjW!l-í!C(\O dl' prO(,(''iViS p;lra jul~alllelllo 
qual! do, ° Hlf~IIlO ou \il ,in~ ;l~t'ílt t'~ !OH'11l ;IClI"; Id(l~ d!:1 Ülllll" a!\H'il (l' 
d;1 pr/llica d(' din'r;,o'" <'rII1H'" l(lI"il do,> (,il~O" referidos lIO AHTICO 
illll enol'. 

2, Sr' a f;1I.i1fl (k'ltTillll\;III\(' da !'OIW\,"HI!I'r (o!lht',l(ln dt'pOl~ de 

('[','('111<1(\0 (\ jl!!!!dlllt'JllO, d('I('I"IIlIII:tr"t'-;[ a ill't'll"il('aO ~t'íliprl' que 
In!!ilr d t'f1'l"lil'dl"iiO (II' clIllIl!I(\ :uridi('l) 

ARTiCO 22 
Limites à conexão 

A eOIlt'XilO 11;10 opera filtre pf(lCt'''''o" q!!l' ~eJdlil t' o, qw:, núo 
;,t')al1l di! ('Oilí!H'lt'IIl'ln: 

(lI Ik Inhul\ah lk n\{'rror('~. 

hi Df (nIHuliíl<., Iluhlares: 

1'1 Do ST,) í u!lt'Íol\i111do como primeiro Ílhl ;lllcla ou dos 
tnÍlllllíll,> lll<li('iai'i de circulo CHI de- reg:ião no caso'previsto 
no an II':, <lIIllCil ci. 

ARTI(;O '2:)' 
Determinação da competência por conexão 

" :-11' {l, pro('ess(lS l'or1t'xo~ tle\'t'S"t'1I1 "er (\;;compl'tênt'ia clt' 
IllIlIlll<I\:; dl' diferellte tJirrarqllll1 t' formil d(" flillcícHlalllelllO, será 

cOmpe[ellle para todos o tribuilal til' hil"rarqlllí"l Iliah f'ie\'ndn (1l1 

t!t' lorma de fi Illl'ion;UlItll[O fB,ll~ ~()klle, 

2, Se os processos conexos de\'f'ssem ~er ela eOlllpetí"neja ele 
\'1100;' trihunais em nll,áo do (erritório, sé'rá competente paríl 

conhecer de loelos aquele 11 ljllt' ('orre-spondfr o crime cuja pena 
seJa mais elevada no limite máximo Oll o I rihunal da àrea onde 
primeiro tiver I1m'ido noticia c!e qw'!!qller dos rrinws nó easo de 
ig)Ii1ldade do límite- máximo clflS pewls íl~,1icú\'e!s, 

ARTIGO 24\' 
Prorrogação da competência 

A deC'isão sobre a ('oI11pE'kneía determinada por conexão 
mmllfm-se ainda que: 

,d Sejâ ordenadi1 a srpara,'áo de processos nos lermos cio 
ARTIGO Se~\Iin({': 

bl O tribunal profira (\{'CiS;lO ahsolnlória reIalivíl!1H.'nle a 
(jl mlqller elos crimes da ronex~io: 

cl Ocorrn a exlin('fto da responsabilidade' cnminal rt'lnlívamw!f 
a Qualquer cIos C'J"imes da eonfxáo, 

ARTICO 25~ 
Separação de processos 

r:xcepC'íO!laÍlllenle, f' permilído n sl'p;mlçao de proc('ssos, 
oficiosmnente Oll a requerimento, scmpre que <lil C'onexáo puder 
resultar para ill,glllll dos sllsprilos: 

aI O prolongamfll!O illjuslífic<Hlo da prisão pre\'rn!iva: 

bl () retardamento excessil'o do Julgamento, 

SEcçAo V 
DA DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA 

ARTIGO 26~ 
Regra geral 

A IlIl'Olll[leko('ia cio tribunal ou do MP parn ii rase ela 
if1\'esligação pode ser C'onhc('ida Oll declarada ofícialmcolf 01\ a 
reqll eri !1l1'l\ to, 

AETICO 27~ 
Incompetência do tribunal 

A inWolllpetelln(\ elo I rib\lllal poele ser declarada ntê ao trànsito 
em lItigado ela clccisào fífia!. salvo [ratando-se de ioeompeténC'ln 
lerriíoriill ('III q\1e de\'f:rá sr-lo ate ao início ela illlcliêntia d~ 
j ul,gn mt'!l to, 

AETIGO 28': 
Incompetência do Ministério Público 

A incolllpetÉ'ncia do MP pode ser ckriarada olé q\lC ~eín 

deduzidn arusaçi'lo (knniti\'il, 

ARTIGO 29': 
Efeitos da declaração de competência 

A ([erlaraç'c1o dI" incompeli'nria implica a n'l1leSSil imcdiata 
do pro('('sso par(l a {'Illídade COlllpetente, 

2, A dt'C'lmaçiio ele inrompetêll('ia dos tribuo,lis guineenses 
para c'ollllecer c!e um ninlr implica o arqui\'fllllt'llIO do pr[)et~so, 
após o Irànsito em jld,((ado de derisao, 

ART!GO 30" 
Actus urgentes 

O (ribllnal ou agrnle do MP que se dednre incompftente 
praticil os ,actos pro('('SSlli1is tlr~en(es, 
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ARTIGO :W 
Eficácia dos actos anteriores 

li pro\'n produzidn e os demnis nclos processurlis praticnc!os 
nnles dn tire/a ração de cOlllpetêncin mnntêm n efíc,íein. excepto se 
o trihllnal competente os considerar desnecessários ali aferIndo!: 
de nulidade insanán'L 

SECCÃO VI 
DOS CONFLITOS DE COMPETÊNCIA 

ARTIGO :l2~ 

Noção de conflito 

o connito dr;; competênclfl. pode ser positi\'O ou neF(nlivo 
consonnle cli\'ersns entidades judiciarias se considerem. 
respectívamente. competentes ou incompcleOu.'s pilfa conhecer 
cio mesmo crime ali prntic(lf o meS!1lO aclo processual. 

ARTlGO 33~ 
Denúncia do conflito 

A Hl!illla t'nlidnde jl1l!íciúrin n declarar-se cOlllpete1lte ou 
if!{'olllpetrnte comlH~icn n sitllncno dt'- ronllito ao pr{'si(\entt do 
trihunnl ou ao supti'rior híer~rqllico competente pilfa o dirimir. 
eonfornw os cnsos. 

ARTICO 34~ 
Competência pata resolução 

I. Se o conflito Sllf~i[' enlrt' tribunais ou entre eSles t ní!rnltS 
do MP, n resolução rompeI!" ao presidente elo trihunal 
híernrqul<'i1ll1ent e slIpe rior. 

2. Se o ronf1ito for slIsrilndo ('nlre él~entes do MP. a Slln 
resolu,ão COnlp(·te no superior hienirquico que lhes sejn comum. 

ARTIGO 35~ 
·Instrução e tramitação do incidente 

1. O conrlito pode ser sllscilado oficiosélmenle ou n 
requerimento e a d{'nllncia é ilcolllpnnhnda cOllltodos os elementos 
necessrírios à resolução. 

2. Rt'eebi(!n a drnúncin são not ilicadas as ent idaclt's j m!ieiflrias 
('01 conflito e os demais sujeílos processunis interessados para. 
querrndo. se pronunciarem no prazo de cinco dias. 

3. Decorrido o prazo referido no número anterior e depois de 
recolhidas as informações e provas ne{'esséÍrias à resolução. é 
proferida d,eciscio. 

4. A decisão é comunicada às entidades judiciárins em conflito 
e aos demais sujeitos processuaiS. 

ARTIGO 36~ 

TiTUU) !Ii 
DOS SUJEITOS PROCESSUAIS 

CAPíTUU) I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

ARTIGO 3r 
Normas subsidiárias 

AI~m dns disposiçóes deste Código aplicam-se slIbsidiariamenle 
;1 matéria regllladn neste lilulo. as normas relatÍ\'us à or.giHlizaÇé1o 
judiciária e ns diversas leis estatutárias dos vários participantes 
processuais. 

(' APiTUL fi 
00 Juíz 

ARTIGO 38~ 

Regra gera'l da intervenção 'do juiz 

O juiz compelente parn determinado processo penal deixa de 
inté'f\'ir neste, quando existir mO!i\'o de Ímpedimrlllo ou ele 
slIspei(ào. 

ARTIGO 39~ 
Motivos de impedimento 

,São motivos de impedimenlo: 

aI Ser. ou ter sido. cônjuge. reprt'senlnnte lef(ill. parmte ou 
nfim até ao 3c grau. do lesado ou do sllsprilo no processo: 

b} Ter intervindo no processo como agente cio MP, agente da 
PJ ou mandatário jmlicínl: 

cl Participar no processo. a qunlquer till1lo, o rónjllge parente 
ou a fim nté ao 3~ I:?:rau: 

ri) Ser. ou dever ser. testeml1nha no processo. 

ARTIGO 40'! 
Suspeição 

O juiz f suspeito quando existirem fortes motivos que possmn 
abnlar a sua impnrcíalidade.' nomeadamente ter expressádo 
opinióes reveladoras dum· pré-juiw em relação ao objecto do 
processo. 

ARTIG04F 
Dedução do Incidente 

1. Alé a decísfiQ final transitar em jlllgado. IOí!o que se 
apercC'ba da exislencia de motivo suseeptível de lef(íUmnr a suspeita 
ou o impedimento. ° juíz deVe declará-lo oficiosamt'nle. 

2. A declaração de impedimento ou fi reclIsa por sllspeicào 
pode ser requerida pelo M,P. pelo assistente ou pelo suspeito. 
nos oito dias posteriores à tomada de conhecimento do faclo em 
qlle se fundamenta. 

Actos urgentes e anteriores 3. A decísão relnUva à declamçáo de impedimenlo só é 
É correspondentemente aplicável o disposto nos nrt~s 30~ e. recorrível se o juiz não se reconhecer impedido. 
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4. A decjsilo relativa fi SllSpf'i~:fto l' sempre (th COmpé'l&ncia do 
trihullnl illleclia!al1lentt' supl'rior flqllelr em qlll' o juiz ('xercer 
fUII('O('S ou do p!e!1iÍrio do STJ sr per(e(H'tr fi secção criminnl. 

ARTICO 42" 
Tramitação do incidente de suspeição 

J, Se for. o juíz aSllscilar a suspci('úo indica no despacho os 
l'umJnmenlos (:' os demais eJelllenws que' considere necessários à 
apreciaçáo do caso. Seg,lIlclament(:' notifica o MP, o assistenle e o 
SUSpf'ito para, querendo ... se prollunciarel1l em cinco dias, 

2, Se o incidente ror suscitado mediante requerimento. deverá 
eOrller os fundamentos da StlSpeiçào e demais elemt'ntos 
pertinentes ao caso, Recebido o reqllerimellto, o juiz despacha nos 
termos do disposto na se~llflda parle do numero arllerior e. no 
illt'SIllO prazo. pronllfld(1·se sohre () rt'querido. 

3, Cumpridas as formalidadrs r{'feridas nos números nnteriores 
o proc('sso r remetido ao Iribuflal comptlerlle para. elll Irês rlías 
ser [jroferida clecisào,,, 

ARTICO 43~ 
Eficácia dos actos praticados 

I. Os a~'(os pralícados antes de suscitado o }nrídenle silo 
\'éilidos. excepto se se demonstrar que deles resulta prejuízo para 
a .ills(íp da decisão. 

2. Os aclos pralica('!os depois de suscitado o incidenle só sao 
válidos Sé' nflo puderem Ser repetidos e delt's nào resultar prejuízo 
j)nfil a Juslí('il da decisào, 

ARTIGO 44~ 
Rentessa do processo 

A dN'isào definitiva de impedimento ou suspeição implica a 
remessa imediala do processo para o tribunal competente se,gundo 
as leis de organi;;:açúo judíciárin. 

ARTIGO 45~ 
Má·fé 

A dedução do incidente de impedimento Oll de suspeirão peio 
M P. pdo suspt'ílo ou pelo assislente para além dos oito dias após 
a tomada de conhecimento de exiSlêneia de mo(í\'os que o 
fundamentem. determina o indeferimento do requerido (:' a 
comlena,úo como litigantes ele má·fê por parte do S\lsptílo ou do 
flssistente. 

ARTIGO 46~ 
~Ktensão do regime 

As disposiçóes deslecapít ulo aplieam-se aos pt'ritos, interprete::. 
e funcionários de jusli,a. com as necessárias adaptações. 

, CAPiTULO II! 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

ARTIGO 47~ 
Poderes do MinistériQ Público 

I, O Ministério Público é o único Ulular da acçào penal. 
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2. Exercer as respcclil'i\s compt'lências por si ou através da 
policia juclicí<íria. sempre que a lei nào exija a sua intervençio 
directa. 

ARTIGO 48~ 
Actos da competência exclusiva dO Ministério Público 

Compete exclusivamente ao MP: 

a) Ordenar a instauração do procedimento criminal, 
preenchidos os reqUisitos da legitimidnde: 

bl Presidir aos actos processuais, durante a invesU~ação 
depois d.e deduzida acusação provisória; 

c) Procrder ao primeiro interro~atórjo de suspt'ito detido: 
dl Aplicar as mediclas de coacção e de ~aran'tía patrimonial. 

durante a investigação. salvd o previsto no art~ 153~ que 
pode ser aplieaclo pela políeia judiciária e o do art ~ [60" 
que só poderá ser aplicado pelo juíz; 

el A\'ocar os processos que entenda dever orientar directamente 
na rase da in\'estíF(a,tlo: 

n Coordenar' e exercer a nsealização das actividades de 
investigação executadas pela policia judiCiária no âmbito 
cio processo penal: \ 

~) Sustentar em .lult:(amento a acusação que tenha dedUZido: 
h) Decidir acerca elo arquivamento da investi,l(ação: 
il Interpôr recursos; 
ji ProntO\'er a execllçào das decisões judiciais: 
II Praticar OlltroS I1clos que a lei refira serem da sua competência 

excl usi\'a. 

ARTIGO 49~ 
Actos a autorizar pelo Ministério Público 

Compete ao MP, duranle o inquérito. autorizar: 

aI As buscns e revistas a efectuar nos termos do arF 138v: 

b) As apreensões, salvo as qlle ocorrerem no decurso de 
re\'islas: buscas ou dt'lençóes em Ila,l(rante delito: 

c) Outros casos qut' a lei determinar. 

ARTIGO 50~ 
Legitlntidade 

I. O MP tem legitimidade para promover o processo penal. 

2. Quando o procedimento criminal depender de queixa. do' 
ofendido ou de outras pessoas. é necessário que essas pessoas 
deêmconhecimento do facto ao Ministério Público, para que este 
promova o pro{'.esso, 

3, A qut'lxa é válida quer seja apresentada ao MP quer o sela 
ás autoridades policiais, que a comllnicarão àquele, 

ARTIGO 5P 
. Reclamação 

Dos despachos do MP, durante a in\'eslí~ação. apenas cabe 
reclamação para o superior hierárquicO quando a lei expressamente 
o disser. . 

, ... 
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ARflGO 52'; 
Dever de objectividade 

A ;1clil'idacle do MP. llOIllf'adCtlllé'líle durante a irl\'estiga,ào. 
orienlar-se-à por' {'ri!~rios de é'slrila objé'('ti\'ídmle em vista à 
pross('('l!(ilo da \'erdadee ú realíza<;üo dn jl1StiÇ;1, 

ARTIGO 53~ 
Impedimentos e suspeições 

L As norllHlS rel;1li\''-\5 a impfrlíllienlos e suspeições são 
apliea\'eis CtOS agentes do MP, f'f('rll1adas as de\:idns adaptações, 

2, É aclmissívf'1 reclamflçao para o SlIperior hierárquico do 
despacho em que o MP 8(:' nào reconheça impedido. 

CAPiTULO IV 
DA POLÍCIA 

ARTIGO 54~ 
Poderes gerais da polícia 

I, Comprlf aos nr,:erllPs da policia. Illesmo por iniríatíl'a 
própria. impedir a prática de crimC', rolller noticia cios 411('SI110S, 

dfseohrir os 5('11;;; <U!t'IlIPS l' praticar Os caulelares necessários 
(' Ilrj.(e[]tes para asst'l:(w:ar os meios de pro\'a. 

2, Compele, UUllb&m, a polida -coadjl!\'ar o M P. na 
im'{'stiga<,'i1O qUíllldo solirilmln, 

AHTIGO 1ifl l ' 

Identificação de suspeito 

I, Os a;:(entes tia polícia podelll proc't'dN à idel\tilkaçáo de 
qunlqut'r pessoíl Cjua'l)(lo haja for!" susfH'ita que se prepara para 
COllielrr, lenha cometido ou pariícipildo lla prática de um crime, 

2. Se a pessoa não for capa~, elP s(' ideni ifie(tf Ou se r('cusar íl 

razé·lo sf'rá conduzida, com urbanidade, ao posto policial llH'lis 
próximo, Aqui ser-Ihe-ilo facldtmlos, os llleios n('cessarios t' 
disponíveis para a pessoa se ideniincaf. 

~t Sf' necessário. a pe:;soa ser obrigada a sujeitar-se às 
provas adequadas ii cabal idenlifíCi1çâo. nomeadamente 

-dnctiloscópicas, fotográ!kils. d(' reconheClllleíllO fíSiCO e outras 
que Iléio ofendalll a dignidade humünn. 

4. Anll"s ele decorridas oilO horas a possoa deve ser resilluí
da ú liberdade IOli1!, independentemellte do fxitO das diligencii1s 
ef(,{,luadas. desde que náo haji1 motivo pará drlençilo. 

5. Os actos realizados dr acordo com os núnwros anteriores 
S<lO [eduzidós a al1to a IransmHir illwdialalllanle ao MP. 

ARTIGO 5()C 

Frequência de luga~es suspeitos 

É correspondentelllenle aplicável o .disposto no ARTIOO ante
rior a qnem for t'flronlrado (,1lI lugares abertos ao público 
hahiltlallill"flte freq1lt'1llaclos por delinquentes, 

ARTIGO 57~ 
Informaçóes 

1. Compele' aos a~ellteg da políCia colher informaçóes elas 
pessoas que possam fi1('i!,lar a descoberta do a~en[e do crime e 
Sllil identificaçào, 

2, As inforlllaçoes referidas no illlmetro anterior s(Ío 
imec!iali1m{'nle doclImentadas no processo ou fornecidas flO MP se 
ainda não liver sido instaurado processo crime., 

< ARTIGO 58" 
Buscas, revistas e apreensões 

1. Em caso de flagranlé' delllo Oll qunndo haja fone suspeita 
de que alguma pessoa o('ulla objectos relacionados com um crime 
Oll se pre>para paraJllgir (Í a('~'(Ío da justiça, os agentes da polícia 
po(\C'IlI. respectivamente. efectuar buscas, revistas ou nprrcnsões 
dcsses objectos. obseJ'\'i1Clas as clemaisformalidacles le~ai~. 

2. É. imediatamente, la\'fada nulo da (l('Orrênda que del'('ra 
:,C'r jm'orporado no respectivo processo criminal ati r('melido ao 
MP se' nilo rór iniciado o respéCih'O proeedimen!o criminal. 

ARTICO 5~F 
Equiparação à polícia judiciária 

I. É ela competência da polícia JlIdiciilria. soh n direcçáo 
funcional do MP, realiZAr o inquérito. 

2. O MP pode deferir es~a competência a outros ('orpas de 
políciíl Oll ílll1flonúrio JlldiciaL 

3. No funbHo cio processo pfnal os agt'flies da polícia Judir;;lria 
e eqllipmados estilO subordinados (Í c1irt'c('iÍo funcional lÍo MP 

4. As normas relnti\'ils a impl"dilllelltos e suspeiçóes pre\'islas 
no arl~ 53" sno aplírci\'eÍs ao,; il).!ellles da políCia COI11 as devidns 
ndap!açoI"S, 

CAPíTULO V 
DO SUSPEITO E DO RÉU 

ARTIGO (iO" 
Declaração de suspeito 

L Correndo ill(jll~rilo ('(l1lIra pessoa determinadil, por 
despacho. serei declarado 5líspeílo. lop;o Que existam indicios e!c' 
que cometeu lllll crillle ali ndt' participou. 

2. O despacho referido no número anterior {> il1ledialnllW!1le 
notificado ao suspeito, 

3. O suspeito é obrigatoriamente' ínterro~flclo lIessa qualida(le. 
sah'o se. {'olllprova{lamente. nào pueler ser '1olificado, 

ARTIGO 61" 
Direitos do suspeito 

Para além de outros que ii Ít'i ('onsflg;rr. o sllspeilo Roza dos 
, seguintes direitos: 



/3 OE ()UTUlJRO OE jt)C)3 

ii) Srr illlorlllndo, st'ilIprf que sollrilmlo ii prt'slar l!N'lara('óes, 
, dos fnC'los que lhe impU[illll t' dos di!"filos qlle lhe nssistefll: 

hl Decidir li\'renlenlt' prC'stilr ou lIilo dedara,ó{'s {' Ínzê-Io ('11\ 

qualquer illtura da im'es1i~il,ào ou da illldíênciil c!t' 
ju1i!amento, 8all'0 o disposto no nrl~ fi2, alínea aI. 

ri Ser (lssislíc!o por defensor nos cnsos em que ii lei delermine 
ii obrigatoriedmk dil ilssistência 011 quando o requeira: 

di Que o lribullill lhe 1l01ueH' deknsor oficioso nos casos 
rrkridos n(l ali nei1 antenor. se o mio tiver eonstit uido: 

, d Comunicar liVremé'llte com o defensor mesmo qllr se eocont re 
delido OH prrso: 

n QllC' seja informada a pessoa da família qut' indicar, quanclo 
. for drtido ou prrsa: 

);!I Oft'fet'er prol'as e requerer as dí!ig&nrías ql~e jull!ue 
nC'cessárins ii slIa defesa: 

11) Recorrer. nos lermos da lei. (!:ts (kr.isáos Que lhe fort'1ll 
deslil\'ora\'eis. 

ARTIGO 62" 
Deveres do suspeito 

Pnra illé!l1 de outros que a ki prel'eja, o slIsjJeilo está sujeito 
aos sef!uíntes dt'l'eres: 

nJ Sempre (/íle inlerrogado, fornecer os dementos dE' 
idelllilknçno solirit adas t' inforlllnr (lcerr(l dos ilnt('redt'nles 
criminais, dr forma '('omplela (' com I'enlade: 

bl quando cOrll'ocaclo regularmente, rOlllpilrecer pt'ranle ílS 

en!idades competentes processlIilll1lelllt' pam o C'OI1l'OC,U: 

('j Sujeíl ai', se às cliligt'ficÍas de prol'a n('('('ssf!rias <i llll't'st igaúw 
e ao Juli:!ilmen(O, (!estle qllt' i1ào proíhídils por 11'1: 

d! Loeo qu(' tOlHe cOllhe{'!llIeillo de qllé' pende conlra si um 
pro('('sso rrlllliJlal, in(He<1r ao tribll1lal a sua rrsicl('>rlriil. 
nao Illudar dr rt'slclé'llcia, ali rlilO mudar dr residénria sem 
informar ~o Iríbll1lill e prestar o H'Spt'Ctíl'o lt'rmo d(' 
idenlidade t' rt'sid&nrja. 

ART1GO H3~ 
Regras gerais do interrogatório 

I. Mesmo que' esteja detido ou prefio, o susprito deve e~tar 
liHe na SIIiI pessoa durante o inlerrogatório, salvo as nlt'dídas 
cautelarrs {'striln111enlr !lfcesst1rias para ('\'ilar ? perigo de íuga 
ou a prMiril de (tclos de \'lOlência. . 

2. Nào poc!erm serlltilil.adas. mesmo com o consen1imento do 
smpeHo, l11é'fo(\os ou !&cnícm; stlsrt'plíl'eis de limitar ou prejudicar 
a Ilherdade ele \'ontadt' Oll dt'ci si'\(] , ou a capacidade dI" l11eínória ou 
de ,wali(\«10, 

3. O interrogatório inicia-se com a leitura e expliraCéÍo dos 
dirrilos e dos deveres do sllspeUo, eOlH a adl'ertência t'xpressa de 
que o inrul1lpril1lcnto do que dispôt' o nrt'J (j2~, alínt'à aI. o poderá 
fazE'r incorrt'r t'1ll rcsponsabíliclnc!e cnminal. 

4. Seguidamt'ntr o suspeito & informado, de forma dara e 
prf'CISa, dos farias Cjllt' lhe sao impulados t, se não rxis!ír prejl1il.o 
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para,a im'esli):!,a(ão, das provas que existam conlra de, após o que 
se procede ao inlerro.galório de ll1!i'rilo se o SlISpt'Í1O quist'r prestar 
derlara(óes rsclarect'mlo·o de qllê o silênCiO o nilo c1esfavorererá, 

ARTIGO 64~ 
Quem Cu. e quem assiste ao interrogatório 

I, () primeiro interro~aIÓri(y após cletr[)('ão do SlISpt'ítO, 

durante a i fil't'StiQ;<tçflo , e da e~r1t1sil'a ('ompt'téncil1 do MP e visa, 
al&r1l cio mais, o eXt'rcírio do contrmlílório rrlativalllente (lOS 

pressupostos da dé'!é'I1cào e às condiçóes da SUiI eXt'cu('ào. 

2. Os demais in(errO~alórios serao eft'eluados pela eníídadt' 
compet ('nle para dirigJr a fase processtlal ('111 que ocorrerem Oll por 
quem ti\'t'r eompt'tênria clele~adn para os rt'alizar. 

3. Aos interrOgatórios que U\'erem Illg:ar no derurso da 
ifll't'slignçào só ilssistirà quem pre&iclé'. o deft'nsor, o inlé'rpret.e e' 
o agentt' t'ncnrre~llt' das llledidas rilllit'Ínres de Se~llrar!,a qU<1ndo 
ne('essarias, além do fUfl('ionàrio incumbido de Im'nu o auto de 
declara,óes, 

4, O interrogmório no (!t'rurso da audiência de julgamento 
obedé'c("r;í ao diSposto no ar[t' ,63", 

ARTIGO 65~ 
Qualidade de réu 

I. Assullle a qualidade de réil todo aquele COntra qllrm for 
prorerida decisào nllnl eonc!é'fla(órin. após o trànsito ('111 jlll~ado. 

2. O réll .~01.<1 dos mesmos direi lOS (' cslú SlIjeúo aos Illesmos 
de\'ere~ do suspeilo, sail'o no qllt' for inrompilli\'eI rOI11 faclo ele lér 
sido eondenado dt'fínill\'anlt'nté'. 

CAPiTULO VI 
DO ASSrSTENTE 

ARTIGO 66~ 
Legitimidade par~ se constituir assistente 

Podem constituir'se assistenles em processo penal. além das 
pessoas a Cjllell\ especiais conferirem t'sse dirt'ito: 

<1j Os ofendidos, l'ollsiderando-se como tais os titular't's dos 
inten'sst's que a 1('[ especiah;H'llte quis prole,ger ('om a 
ínerimínil('ão. (\t'sde que maíort's de 14 ilnos i\ data da 
cOflsliluíção: 

b) Aqut'les de ClIjil queixa depé'nder o exercício da ac,ào pena!: 
rI Qualquer pt'ssoa, nos crimes' dt' corrup(íÍO, peculato ou 

abuso de funcóes por autoridade pública, 

ARTIGO 6T' 
Constituição de assistente 

L As pessoas com k~i!imidade para se eonsl i(uírem assísti"nles 
pO([('1ll reqtlerê-lo em qualquer altura cio processo desde que o 
fa<'am até' sete dias an!rs da audiência de jul,gamento, 
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2. Dnránte a invesli~ação o requerimento é diri~ido ao MP e 
na rase de jlllgamenlo ao juiz. Antes de se pronunciarem ouvem, 
respec!i\'amente. o suspeito ou o suspeito e o MP. 

3. Se o requerimento solicitar a constituição de assHenle e. 
simultaneamente. deduzir acusação definitiva' competirà ao juíz 
de jtll~all1('nlo apreciá-lo. 

4. Da decisão do MP cabe reclamação para o superior 
hierárquico e a decisão cio juiz é recorril'e!. 

ARTIGO 68~ 
Poderes do assistente 

I. A inlervenção processllaI do assislente é subordinada e 
allx.iliar da cio MP. 

2. Exceptua-se do disposto no número anterior: 

ai Okrecer provas e requerer clili~f>ncias pertinenles à 
descoberta da verdade: 

b) Deduzir aCllsa,ào derinitiva independenle e por Jaclos 
diversos da posiçáo assumic!,1 pelo MP, 00 rim da 
inveslij:(açâo: 

cJ Recorrer das decisões qlll", o arreIem: 
d) Formular o pedido de indemnizaçáQ por prrdas e danos 

emer~entes dr crime, 

ARTIGO G9~ 
Representação judiciária 

I' O <1s5islenle é Sé" Ipre represr!1(nc!o por ac!\'o~ndo. 

2. Sr rorrl1l vários os assistentes a representação É' reita por 
um só ad\'oJ::ado que competirá ao MP ou ao juiz, re.speclil'a11lé'J1le. 
rscOiher sehol1\'er desacordo entre os assistentes quanto fi escülha. 

ARTIGO 70~ 
Indemnização por perdas e danos 

l. O pedido de indemnizaçáo por perdas e danos emer~enles 
da prálica de um crime é formulado no processo crime. 

2. Se as pessoas com le~i(it11idade ni'lO rormularem o pedido de 
indel1H1i7.açfto.o tribunal. Oncíosélmenle. arbilni-Ia-á. 

3. ExcepCionalmente. permite-se a dedução do pedido de 
indemnização em separado. sempre que: 

a) O processo penal ,estiver parado por per iodo superior 'á G 
meses: 

ti O proeesso penal deva correr termos perante o tribuna! 
ml!Har: 

cl O processo penallermínar antes de ser prorerida sentença 
final. 

ARTIGO 71~ 
Representação do responsável civil 

1. Sempre que o pedido de indemnização for deduzido corMa 
um responsável que não seja o a~ente do crime. deverá ser 
representado por aclvol?:ado, 

2. Os podert's deste advogado são idênticos aos do defensor do 
suspeito. 

CAPiTULO VII 
DO DEFENSOR 

ARTICO 72~; 

Defensor 

. , 

J. O suspeito tem direito a constituir ddensor Oll a que' lhe 
seja nomeado. ofír.iosamcnte· ou a requerimenlo, rm qualljuer 
altura do proresso. 

2, A nOIlH"açào compele ao MP ou ao juíz conforme a rase 
processual em que ororra e deverá recair de preferencía enlre 
liceoc.iados em direilo. 

3. 1': permitida <1 subSli!lliÇào do derensor por inieiatil'il do 
suspeHo ou do próprio derensor íl1l'ocando motivo JIIsliricado. 

ARTIGO 73~ 
Atribuições do defensor 

I. O derensor assiste leenicamente o suspeito e exerr(' os 
direitos que a lei r('conhece ao sllspeilo, salvo os que rorem de 
exercício pessoal obrip(alório .• 

2. O suspeito pode retirar eficácia ao neto realizado pelo 
ddensor em sel\ nome. desde que o ril,a ele ser prorerida decisá'o 
relati\'a ao acto e por escrito. 

ARTIGO 74~ 
Assistência obrigatória 

É obrj~alóría a nssislt"ncia pOf defensor: 

aI No pl'iml"iro inlerro~alórlo ele suspeito delicIo ou preso: 
b) A pnrlir tia iH'lisaçfIO alé ao tránsilO e>ilI jlll1(aclo da deClsi'1O 

nOI1lt'adamenle para ii interposição de re~lrso: 
rI Para a apresentação de r('clamaçóes; 
d) Nos demms rasos previstos na lei, 

ARTIGO 75~ 
Assistência a vários suspeitos 

L Sendo vários os suspeitos no mesmo processo, cnda llm 
pode ler um defensor ou terem derensor comum, se isso não 
contrarinr a runçno da tidesfl. 

2, O tribunal pode nomear derensor aos suspeitos que o mio 
lenham consti(uido. de enlre os constiluídos pelos restanles 
sllspeílos. 

ARTlGO 76\' 
Deveres do defensor 

1. Para aJém do cumprímento das normas re~l\iad()ras desta 
matéria e constantes do Estalulo da Ordem dos f\.d\'()~ados. o 
defensor deverá acluar sempre com o respeito del'ido (la tribunal. 
nas alegaçbes e requerimentos que E'iectue, 
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2. t\ ('ondula \'ioladora cio qll(' (liSPÓf o ntllnero anlerior é. 
Stlt'cssil'aíllfnte. sancionndn rOIll mln'rténcia. retirar dn palnvra 
Oll substituição do inrraclor pelo trib\ll1<11. 

TITULO IV 
DOS ACTOS PROCESSUAIS 

CAPíTULO I 
DAS DiSPOSiÇÕES GERAIS 

ARTICO 77~ 

Manutenção da ordem nos actos processuais 

Compete a qUfi1l presidir ao aelo proressual e no 
IUllc'!Onilrio quI.' nele participar. tomar as provicléncias 
Ilt'('{'ssi'trias ti IllrtOlnen,áo dn onÍfm. 

2. Para o efei!o. pO{Íer-se-à requisilar a colahoração dn força 
pllbliril. que actuara soh a onentlícao de quem preside ao ar{o 
proe('s,;ual. 

AHTICO 7$" 
Publicidade 

o processo pt>nal é pllbliro a partir da (1rusaçào deriniliva, 
trfldo até esse mOlllento carár(er secreto. 

2. A plIhli('idacl(' implicn o (lireÍ[o e1r: 

ai O~ 111('105 de comuniraçao social e o públiro flll gt'ral assistir 
ti rei1lil.il('ao dos aclos proefssuais: 

1>1 A Ilarmr,lo clfcunstanciada do teof elt' actos proct'ssllaib 
pejos meios de rOlllllnicí!ç;lO socin!: . 

cj Comllllil t' nbttn~'(lo de cópi;1S. extractos e c('rtidót's ele 
(jI :alqut'r pilrl t' cio pro('t's~o. 

3. A reprodw.:tw dt' pf'('tlS pro('essuilis. documentos juntos 
ao,> ;1'ulos. a captação ele imagens ou a tomada de som 
rd;)1 iril1llt'nlt' ti ((ctos procfssllais só pode st'r efectuada mediante 
illllori!.<JCi10 elo I ribllflal 

ARTIGO 79~ 
Limitação da publicidade 

I. Exct'pcíonallllftllé'. (1 tribunal pode restringir. parcial ou 
tOlilll1ltllte. ii pllhiiei(\mi!' do aclo proct'ssual público dfsde qllf as 
circuns{i't!lcias C'onen."!as do CilSO {1 flconst'lhem rOl11o forma de 
preser\'ar outros \'i11oré's. nOI1lt'adamente i1 moral pública e a 
ri i((l1id ade h u illana. 

2 t\ ('x('!tlsno da publiridiltll' IllIllCa abrnnf!t'rá i1 leilura da 
St'IItt'IH;<1. 

3. Não imp!icil restrição da pllhlicidade a derisiío do trihunal 
de ílllj)fdir a ils~jstt'll('ja {iI" ah;llillíls pessoas a todo ou a parle 
dnaclD proc\"sslIal. 1l0!llefldall\fnle. como forma de sancionar 
(,OlllporlillllE'1l10s m('orrt'ClOS. ri\" e/I fi \11 I ir a :,egurnnca cio lo('a! elll 
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que se realiza o aclo e tias pessoas que nek participam Oll em razào 
da pO!1ca idade dos presentes. 

ARTIGO 80~ 
Segredo de justiça 

I. Toclos os parlicipanles processuais e quaisquer pessoas 
que, por qualquer titlllo, tomarem contacto com o processo e 
conhecimento. total ou perrial. do seu conteúdo, ficam impedidos 
de o divtll~ar. 

2. É proibido a qualquer pessoa assistir à prática de aclo 
processllal. a que não tenha o direito Oll o dever de assistir, ou por 
qualquer outra formá tomar conhecimento do conteúdo do aclo 

processual. 

ARTIG08!'! 
Consulta do auto e obtenção de certidão 

l. A consuHa do processo e a oblfnçao de certidão ou cópia 
dependê' de prévia decisao de quem presidir à fase processual em 
curso e !fllt qUf st'r requerida rom a indicação dos fundamentos. 

2, Fora cio caso prf\'isto no ar! ~ 78~ n~ 2. alínt'acl..o suspeito 
o assistente e o lesaclo podem obter cerUdão ou consultar o 
processo desde que apresenlem 01011,0 justificado, 

CAPiTULO H 
DO TEMPO, DA FORMA E DA DOCUMENTAÇÃO 

DOS ACTOS 

ARTiGO 82~ 
Quando se praticam os actos 

I. Os actos processuais praticam-se nos dias úteis, às horas 
de' expediente dos serví,os de justiça e rora do período de férias 
judiciais. 

2, EXCfplu<1m-se do disposto ·no número enterior: 

ai OS i1C! os de processuais relativos a cletidos ou presos. ou 
indispensáveis à ~aran(ia da liberdade das prssoas: 

bi Os actos c!e investigação e aU(líencía e!ll que exista man!ffsta 
\'anlagem em que o seu início, prossfj:!,uí01fnto ou 
rolldusáo ocorra sem aquelas limit ações. 

3, Salvo em aeto se/:(uido fl delt'nção ou à prisão. o 
interro,((mório do slIspeito ou do réu não poderá ser erertuado 
('nlre as lero f as se.is horas. sob pena de nulidade insanável. 

ARTiGO 83~ 
Regra. geral dos prazos 

!. Salvo disposiçilO legal fOI con'trário. é dI:' cinco dias o prazo 
pnra ii prática de qualquer acto pro('f5sual. 

2. O prazo para lavrar os termos do procfsso e pi1ssar os 
11li1lldados & ele clois dias. excepto :;e este prazo afectar o t('mpo de 
pri\'il('ão da liberdade I:'m que c! t'l'f 111 ser imediatamente 
affetliados. .. 
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ARTIGO 84~ 
Pra'zode detidos 'ou :presos . 

I. Os aclos processuais relativos a processo com deUdosol1 
presos·são,praticados,corn preferência sobre 4lw1quer outro serviço. 

2. . Os prazos relativos aos processos referidos no número 
anterior .. correm em ferias. 

ARTIGO 85~ 
Contagem dos prazos .. 

l. O prazo proeessualserá fixado em horas. dias. meses ou 
anos. segundo "O calendárloconlulU. 

2.0 prilZO que terminar em dia feriado. sãbado Oll dominl:(o 
transfere-se para o primeiro (lia útil segltinlt'. Equiparam-se-Iht's 
as ftri·asJl1diCiais. se o acto tiver de:' st'r pralicado em Jllizo. 

3. O prazo fixado' em semanas. I1U':;('5 Oll anos. a contar de 
('erln data. findaâ5 24 horas do dia qlle t'orrí'sponda. dentro ela 
úllillla semana. mes.oH ano. a essa dalí1: mas se no último rlles mio 
existir diacorrespondenle. o prí1zo termina 110 úllimo dia desse 
mês; 

4. Salvo diSpOSi{ão le~al em contrário. na contagem de 
qualquer prn7.o não se incluí o dia. nem a hora. se o prazo for ele 
hora. 'em que·.ocor.r€ro e·vento a partir cio qual prazo começa ii 

correr. 

5, O pra7.0 para fazer uma drc!ari1cào. entreg(jr um documento 
ou praticar ol1!ro acto _na setretaria j llc!ícial considera-se esgotado 
no momento elÍlque aqne!e fechar ~o público. 

ARTIGO 86" 
A lingui ausar·nos actos 

I. Sob pena de nulidade ínsanii\'el. nos actos processuais 
escritos utiliza-se a língua portuguesa. 

2. Nos actos processllí1is Orilis. oficiosamente ou a 
requerimento. poder-se-fi determinar o uso do crioulo. dalgulll 
clií1leClO llsadope!as diversas etnias da Guine-Bissau 011 de linj:(ua 
estrangeira. 

3. Pnra a redução a escrito das dedaracóes em que mio tenha 
sido usada a lin~lla portuguesa. e ohrigil(óriO nomear intérprete. 

ARTIGO 87~ 
. Nom-eação de intérprete 

I. Para além da situaçí'Lo rdenda no ARTIGO anterior é 
obrigatório nomear intérprete: 

a) Se for necessáno traduzir dOc.l1menlO qlle não esteja redi~ic!o 
em !in~ua pOr!u~ll('sa e mio \'rnli(! acompanhado ctt' 
tradu('iio auteo!icadil; 

bl Se de\'en~Jl1 prestar c!t"claracóes surdo que não ,iliha kr. 
mudo que não saiha esrn:'I·t'r ou surdo-mudo que llão siliba 
ler nem t"scre"t'r.. 

2. O intérprete nomeado prestí1 o sel:(uínle compromisso: 

,Compromelo-me por minha honra. a desempenhar 
fielmente as fun('ões que me são confiadas>. 

3. Ao intérprete (> correspondentemente 'aplicável o disposto 
no ar! ~ 46~. 

ARTIGO 88~ 
Actos processuais.,escritos 

I. Salvo quando a lei dispuser em contrfirio. os actos 
processuais revestEm í1 forma escrití1. 

2. NOl1learlal1lenle. sno praticados sob forma escrita: 

aIOs actos decisórios do juiz e do MP. náo referidos no ilrl~ 
89".n"4; ,< 

b) Os actos a praticí1r pelos funcionários Judiciais no decurso 
do processo; 

c) Os actos processllais realizados pela policia jlldíriàriil Oll 

equiparada: 
dI A formllla,ào ele requerimento fora cios casos prt'\'isloS no 

art~ 89", n~ 3, ele memoriais e de exposições. 

3. É correspondentemente aplícfi\'el o disposto no art~ 9 P. 
n~ 2 alínea íll. rI e elo 

ARTIGO 89'! 
Actos sob a forma oral 

I. A prestação de derlarn,ó('s em processo penal é feita 
oralmente e sem r('rurso a documentos escritos previa!llt'nte 
elaborados. excepto nos casos previstos no art'! 87~. n'! I. 

alínea bL 

2. Exceprioflillmente, quem presidir ao ado. pode autorizar 
que o declarante se socorra de apontamentos escritos para ajuda 
da memória. fazendo disso menção no auto e. se necessário. 
ordenando a junçáo dos apontamentos usados ao processo. 

3. Os requerílllt'l1los e actos decísórios duranl(' os actos 
processuais que revistam foram oral. d('\,C'1ll adoplilr esta forma, 

4. Os actos de políCia e de disciplina de aclos processuais 
assumirão a forma oral e não carecrl1lde ser clOCllll1en{íl<!os rOl 
auto. 

5. Exceptuam-se do disposlO no nümero ! as normas que 
pennilirem íl leitura em alldíencia de dedarações prestadas 
an! eríormente. 

ARTIGO 90~ 
Documentaçáo dos actos orais 

I. Sí1lvo diposiçao legal em contrário. os actos prot'esuats soh 
íorma oml. sào dO{'lHlH:'ntaôos em nuto. 
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2. A re(!ac('(Ío do ali [O é d<:'ct lladá pdo íllncíonárío de justíça 
ou p('lo ntente de po!ícla durallte a inveslíg[l('ÉlO. sob a din"q'ào 
de quém presidir ao ncto. 

3. Compele a quem presidir [la aelo velar para que o nulo 
reproduza fielmente o Cjl te Si:' tiver passado ou o contéudo das 
dt'dnraç6es prestnl!as podendo ditar ou dele~ar nos inlervenientes 
procfssuais. 

·1. Qualquer desconformidade entrf o [fOr do que foi ditado e 
o ocorrido deve ser arí!:lIicia inl('dinlnmente ou antes de encerrado 
o nulO. depois da [filma final. Quem presidir ao acto decidirá após 
ollvir os in!errssados f. se nfc('.ssário, consigna i'lS posições de 
caela lIlll. nnles da decisâo. 

5. Para a redacção do auto podem utiliznr·se máqllínas de 
escrever aLI processadores de texto {' socorcer-se ele fórmulas pré
-illlpreS5i'lS ou carimhos a C'Ol1lplC'ti'if com o texlo drfinitívo. 

ARTIGO 91" 
Requisitos do auto 

I. O nuto f: o instrumenlo destinado il rm:er fê quanto aos 
[ermos em que se desrnrolarfllll os actos proce,suais qUl' 
dOC'lIlIH'ntn (" i1 re('olhfr as dedaraçors. rfljllirimentos. promo('oes 
e actos decisórios orais. 

2. S:\o requisitos do nulo: 

nl Me!l('úo dn hom. dia. Illf:s e. nno da pr(dic(l cio acto: 
hl O lugar da prà[icé! elo ar[o: 
cl A iclentincaçao dos pnrticípanles !lO acto: 
di CClll sas. se conhecidas. ela Hus('ncia de pfssoas que devessem 

t'slar presentes e a indiCi1CflO de S<111('oe:, ou o\l(ras medidas 
aplicadas: 

e) Ser redigido ele forma leí!:í\'el. sem espaços em branco, 
rasuras. entrelinhas ou l'lllemlns, por inutilizar Oll 
ressal\'ar: 

fi Descriçfio especificada das operações pril!Ícadas, da 
intervençào de cada UI1l dos participantes processlIaís. 
das cleclara<:Ófs prestadas. do macio como o [oram e das 
cirCllnsliincias em que o foram, dos documentos 
apresentados ou reeebielos e dos resltltados nIQlln<:ados, de 
modo n ~arantir a I:(enlllna é'xpressào da ocorrenela; 

g) Qualqut'f oul rn ocorrencin J'é'levant(' para a apre('inçào da 
prova Oll da rel:(ularidade do acto. 

ARTIGO 92" 
Autenticação do auto 

!. No fim de ('acla acto pro('('ssua! o aulo elaborado. ainda que 
o acto processual deva continuar noutra ocasião. é pé'ssoalmente 
assíllilclo por quem presidir ao aclo. pelas pesseils cujas declamções 
lli sejam documentadas e pelo funcionário quI" o rlabornr. 

2. Se qualqut'r das prssoas reféridns mio 'puder ou sé' recllsar 
a aSSinar: far·sl:'-Él declaração no auro des!:in impossíbilictacte ou 
recusa e dos motivos im·oeados. 

ARTIGO 93~ 
Actos declsórios 
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Os actos decisóríos são sempre fundamentados, de facto e de 
direito. 

ARTIGO 94~ 
Falta a acto processual 

!. No inicio de qualquer acto, quem lhe presidir. Jllstificará as 
faltas ou, não as justificando, condenará o faltoso em multa de 
5.000 a 50.000 pesos, acrescidos das sançoes de natureza 
processual que a lei especialmente consagrar. 

2. A falta 'de advo~ado nomeado oficiosamente, será 
comunicada à Ordem dos Advo,gados. se for constituído sê-lo-á a 
quelll o lenha constituído. 

3. A falta do MP ii audiência de jlll~amento será comunicada 
ao superior hierárqu ico_ 

CAPiTULO Il! 
DAS NOTIFICAÇÕES 

ARTIGO 95~ 
Notificação 

1. A convocaç'[w para comparência ou participaçào em nelo 
processual e ii transmissão do conteúdo de acto realizado ou de 
despacho profl'ricto é efectuada através de notificação. 

2. Em caso de manifesta urgência em convocar alguma pessoa 
para acto procrssual. a notificação pode ser subst il.uida por 
eOOl'ocaçào telefónica, tele~ráfica ou por oulrtl meio de 
telecomunicaçào, lamlndo-se cota no processo. 

3. A notificação é efecluada por funcionário de justiça, agente 
policial ou outra autoridade a quem a lei atribua essa cç,Jlpeténcia 
e tanto pode· ser precedida de despachocomofordenada 
oficiosamente pelél secretaria judiciaL 

4_ As comrocações e comunlcaçóes feitas aos notíficandos 
presentes a um acto processual por quem lhe presidir. valem 
como notificaçào de.sde que documentadas no aulo, 

ARTIGO 96v 

. Formas de notificação 

1. A noUficaçIlo pocle ser feita por contacto pessoal com o 
no! ificando onde for encontrado. por via postal através de carla 

. registada ou editalmente quando a lei expressamente o admíiir. 

2. Salvo quando a lei dispuser em contrário, a notíficaçao da 
aClIsaçao, cio arquivamento. cio despacho que desij:(na dia para 
jlllg;amento e ela aplícaçào de r;ledida de coaçcào ou de garantia 
patrimonial é pessoalmente feita ao ass[slenle e ao suspeito. 

. . 
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3, As ({rmais nO!ifieaçóes podem ser !"fre! umlas na pessoa do 
dfensor ou do advo~ado, respectivamente, do suspeito ou do 

extractos das decisões erillliilflis proferidas pelos trihunais 
guineenses. com o fim de per11lilirO conhecimento dos antecedentes 

assistE'nte, ou na pé'ssoa de residente na úré'a do Iribunal pa«'1 criminais das pessoas, 
esse efeito designado pelo notificando e poderá re\'estir a forma 
postal. 

4. As notificações aos agentes do Ministério Público silo 
e[ee! uadas por t.ermo no pro('esso, 

5, A notificação de quem se eneon! rar prf'SO e requisitada ao 
dír('ctor do eSliÜlf'lé'cimenlo prisiomll que a Illandaní efrcluflr por 
funcionário prisional através de contacto prssoal com o noUncamlo. 

(l, A noUficaçáo de funciomirio público é requisitada ao superior 
hierárquico do ríotificando que, não cumprindo o solicitado. 
incorrerá em responsabilidade rriminaL 

7, A notificaçao de menores ele 14 anos ou de interditos por 
anomalia psíquica é erectuada na pessoa do seu reprf'sentante 
legal, 

ARTIGO 97~' 
Comunicação entre serviços de justiça . 

I. PMa ordenar a prática de acto pro('('ssl.lal a lima eniidac!e 
com competência funciona! dentro da ,irea da cOlllpethH'ia 
territorial de quem proferir a ordem utilizn-se O mandado, 

2, Para solicHar a prática de acto pro('essui11 fora daqueles 
limites utili7~·se a carta, Es!il será precatõria ou rogatória. 
conrorme o acto dever concretizar -se, respf'ctivamente, no te!'ri( ório 
nacional ou no estrangeiro, 

3. A entidade que receber a carla precalória só poderá' recusar 
o seu cumpriníento se for territorialmente incompetente parn a 
prf\!ícil do acto solicitado, 

ARTIGO HS" 
Nulidade da notificação 

A notífiN!çilo é nula quando: 

ai For efeclunda de forma incompleta; 
bl For usada a no! tCieaçilo edital fora dos casos legalmente 

allloriwdos: 
cl Se faltar a assinatura do notificando ou men('iio nos lermos 

do art~ 92~, n~ 2: 
dJ Se. na notificação edital. niÍo forem afixados os editais ou 

publ'icados os anúncios quando exi,~i\'e!s; 

el Se violar a regra do art~ 96~, n~ 2. ' 

CAPITULO IV 
DO REGISTO CRIMINAL . 

ARTIGO 99" 
O registo criminal 

O rf~ísto criminnl é Clrgnniwdo em cadastros individuais pelo 
Centro de Iden{ificru;ào Civil e Criminal f' tem por objerlo os 

ARTfGO JOO~ 

Actos sujeitos a registo 

Estão sujeitos a registo as seguintes decisoes: 

aI De acusação defini!i\'a e as qlle a alterem ou revoguem: 
b) De ahsolviçáo quando tenha havido aeusaç.ào definili\'i1: 
c) DE' conclenaç{lO: 
d) De revogação da suspensão da pena; 
eJ De concessão ou re\'ogaçilo da liberdade conrlicional: 
n De aplicação de amnisl ia, perdão, indulto ou comuta(<1o de 

pena: 
~) Que concedam a r('Yísão das decisões; 
hl Que apliquem medidas de se~llrança. reexame, sllspensào 

011 re\'O~açflO da sltspensito daquela e outras lllf'didas 
relalh'as a inimputáveis: 

il Relati\'as ao falecimento de réus acusados definitivamente 
ou condenados; 

j) De niío inc1usào em eerlifié.ado de registo criminal ele certas 
condenaçóes, 

ARTIGO lO\'! 
Boletim de registo criminal 

I, Os boletins de re~isto criminal silo en\'íados ao CICC nos 
lrés dias ím('dia!Os àquele em que foi prorerida 'a dt'cis;io a 
re/1:istar. 

2, Os boletins develll conter: 

a) ldent ifícnç;io compkta elo I ribllnn! remetente, cio suspeilQ 
Oll do reli e do procf'sso: 

bl A indicaçào sucinta do facto ;illjrito a registo e40 teor da 
decisão: 

cl A ínençáo expressa da impossibilidade de preenchimento; 
cOI1Jpleto; 

d) A data, assinatürn e categoria do responsfl\'l:,1 pelo' 
preenchimento, . 

3, O nilo cumprinlf'rlto ou cumprimento defeituoso do referido 
no número anterior clE'terminn a deroluçào do boletim ao remetente, 

ARTIGO !O2~ 

Decisão de não inclusão no CRC 

O tribunal que condenar em pena de prisilo fIté um ano ou 
outra pena equivalente poderá determinar a não transcrição da 
respectiva sentença nos certificados que se não dest inem a instruir 
processo crime. sempre que: 

a) Se tratar de delinquente primário; 
b) Náo existir peri~o de pró! ica de novos crimes pelo condenado, 

ARTIGO J03" 
Cancelamento do registo 

É obri~(ltório o cancelamento do rel2:isto no caso dr: 
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1llCondrnllç{1O f!ll pfna ckr1mllcla se-Ill ffe-il0: 
bl Dt'curso do prazo di" I't>abiiitnc<lo: 
cl DerisófS (\frlaradas ::.t'1ll rf\'!lo por disposição le,g<ll, 

AHTIGO IO~" 

Legislação eomplementar 

Para além do disposto nos ARTIGOs anleriores o registo 
cri!1í111al serã rt>gulametl{(lc!o em legisla(ilo pr6pria, 

CAPiTULO V 
DAS NULIDADES 

ARTIGO í();)~ 

Princípio da tipícidade 

t, 0" vÍC'iosdos actos processuah que violem 011 inobserl'em 
as normas de processo penal só gmlJ1l a nulidade' do arto quando 
a lf'i exprt'ssaIlH:lltt' o c\{-lerminar. 

2, Nos demais rasos o aClo ilegal gnaril [l irregularidade, 

ARTIGO IOG~ 

Nulidades insanáveis 

i. Parl1 a'lt'm clns CjW:' a lei e:,pN'inllllfnlr ('omíne rOl1l0 tal. 
ronslíluem nulidnde:-; insaruil'ei5 

ill A fillla ali IIlSldít'l{>rwla do rn'nlll'ro de juízes qut' de\',,!ll 
constituir o 'tribunal: 

IJJ II [ai!;) cio Millblério Público a {lrlos i10~ quais ii lei exigir ii, 

respectiva cOl11pnrenría: 
cí A faltn de romparrncia Oll c!e nOll1eaçflO cio ddensor sc'm pre 

que a <lSSií;lenria obrif(alória: 
di A "lIs{'oeín do suspeito 011 elo réll quando n i!:'i a 

rfSpt'C'[ 1\';, romparêneia: 
fI A \'iola<;llo das re~ril!:i (Ii" eompel:tncia Illillenaf é' 

do tr.ihllfwl. 
2, As nulidades ill~ilrH1\'t'IS são tOllheridils oficiosamcnte em 

C[ualquN fase cio pro('('sso alé ílO trànsUo em julgado clil 
decisao fina1. 

ARTIGO lar 
Nulidades sanáveis 

l. Constituelll nulidades sallareis todas as qllf' a lei il,10 
('Olllillt' expressamente dI" illsnnfl\'eÍ'. alhll dns seguintes: 

ai O tlllprego do processa sUllIiÍrio quando cle\'t's:,(' 5t'r utilizado 
o processo comum: 

bl A nllsencia do nssiS[CII[t' ('!li ,1[,(0 proc('ssuill para que a Il'l 
exijn a rê'spec!i\'a COlllpartncia: 

cl A falta de ínltrprf'te qllilnclo a lei exir.;ir ,1 ~lIa nomt'iI(';lO: 

di A n;ío realiza('üo de cliiigéllcia~, !ln f,lSt' df' julJ;!i1lllfIlIO, que' 
devam reputar ·st' fsst'nclais pam a de!>coherta da \'f'rriade, 

2, As rílllidadt's snnil\'eís só podeíll st'r ronheridas se (lrgllílla::. 
pelos intt'f\'enkntt's proC'f'SSlIilIS que as nflo originnrnm, no prazo 
If'ga!ment e cI('té'rminado. 

ARTIGO \O8º 
Prazo de arguição 
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t, As nlllidadf's refNiclas no ARTIGO anterior lerão de ser 
nrguidi1s nnles ele o acto eSlar terminado se o interessado assistir 
ao mesmo ou 1105 CIOCO (lias imediatos Aquele em que se lome 
ronherimçn!O do vício que afecte o acto se o Inleressi1do lhe não 
tiver assistido, 

2, Presume-se que se adquiriu conhecimento do vicio a contar 
elo mOI11t'nlo em qLJe se for nolifícado pam qualql1er lermo do 
processo, se consultarem os autos ou se intervenha em algum aclo 
prajjcado no processo, 

ARTlCO lO9~ 

Sanação 

, I, COllsideram-se sanados os vicias slIscepti\'eís de determinar 
a nulidfldt' do nc(o se os interessados dt'Í)(arem decorrer os prazos 
re(('ridos no ARTIGO anterior sem arguirem as nulidades Oll 

renunciarem e)(l'ressamfnle à sua nr~Hiçâo, 

2, Consickram·se lambem sanados a falta Oll o vício ele 
not incan'to t'111 que o interessado cornpareça ao acto ou nas demaís 
silllélçóes elll que se pre\'illeçil da filcllidm!f a c:ujo exercielo () aclo 
\'írinclo se dirigir. 

ARTIGO 110" 
Irregularidade 

I. Os aclos irré'gulares só serão (kelarados inválidos quando 
o \'icio [lllcler [lf('('lilI {} \'alor do ;)('to pra!icado ele modo a por em 
['ilusa a descobertn (ia wrdadf:' e obs{'f\'aclos os prazos referidos no 
;,rr' iOT. 

2, Logo que se IOi1le confll'cil1lé'n!o ciuma irre~L11m:idacle pot!r, 
-s(', oÍí(,losnmrntf'. clelerminnr a SUil reparação dt'sde C!i1(' se 
l'erifiqllt'1l\ os feqlli si! os pre\'i sI os no número anterior. 

ARTIGO I!}!! 
Declaração da nulidade e da irregularidade 

I, COflsoantr a filse processual. só o Juiz Oll o MP podf'11l 
declnrar a Ilulidade ou im:glllariclade' dos actos processuilis, 

2, As 1l11ildadt's ou irrrgularidildes cleterminam não só a 
ifll'a!iclilde cio ilclO \'Il'iado mas também os tt'rmos slIhsequentt's 
do prr.CfSSO quI:' PO"íllll ler sido i1fectaclo~, 

TiTULO V 
DA PROVA 

CAPíTULO! 
DISPOSIÇOES GERAIS 

ARTIGO 112~ 

Objecto da prova 

Consl ituelll ohjerto da prova os farlos juriclirnrnenl e ft'\'t!m;íes 
para n exisli'nria Ol! [Jae do crime, npunibiliclade .OU nào do 
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suspeito e a determinação da pena. ou da I11rdida de seguran('a, ou 
da indemnização que ao caso cOllber. 

ARTIGO 113~ 

Admissibilidade de meios de prova 

Em processo penal é admissívrl qualquer meio de prova que 
não seja proibido por lei. 

ARTIGO 1 !4' , 
Proibição absoluta de prova 

Selo absolutamente proibidas as provas obtidas mediante 
torlura. coaeçáo. em geral. ofensa da integridade fisiça ou moral 
das pessoas. 

ARTIGO 115~' 

'Proibição relativa de prova 

Salvo os casos previstos na lei ou t'n1 qUE'. haja consentimento 
expresso do titular também são proibidos as provas obU(\as 
mediante intromissào na \'ida privada. no domicílio. na 
corn:spondência ou nas telí."romunicações. 

ARTIGO 116~ 

Valor das provas proibidas 
, 

I. As provas obtídas em Violação do disposto nos ARTIGOs 
anlerior('s ali de qualquer outra normil proibi! iva de prora SilO 

ineficlll,es sob o ponto de \'isla processual e apenas podef1] ser 
lllilizmlas para se proceder cJti1linal ou disrip!imlfine.nte conlra os 
seus autores. 

2. t ohriga! ófio. sob ,pena ele nuhdncle ínsanfl\'eL proceder ao 
desenlranhalllento de tocla a prova proibidn, 

. ARTIGO 11 7~ 
Livre apreciação da prova 

l. A prova, em processo penal. é apreeinda segundo 11 livre 
convicção da entidade competente que se formara a partír das 
regras da experiéncia e dós critérios da lógica. 

2. Consíiluem excep({1Q ao princípio referido no número anterior 
o que dispôe o ar[~ 131"" n~ 2 e arl' 136~. 

CAPiTULO ii 
DOS MEIOS DE PROVA 

SECÇÃO I 
DA PROVA TESTEMUNHAL 

ARTIGO 118º 
Limites do depoimento testemunhal 

I. A testemunha depõe sobre factos de que lenha conhecimento 
directo e interessem à decisãQ, da causa. 

2. A parte do depoimento em que se refiram facLos que se 
ouviram a oulras pessoas só servirão como meio de prova se 
comprovados pelas declaraç.ões das referidas pessoas. enl retanto 
chamadas a depor. 

3, É admissível que o depoimento incida sobre meras ronvicções 
pessoais se for' impossh'el emdi·ias dos factos que se pretendem 
apurar ou quando resultarem eh: conhecimentos técnicos. 
cientíncos ou artísticos. 

ARTIGO 119" 
Capacidade 'para testemunhar 

1. Qualquer pessoa tem capacidade para ser testeo1lmha sem 
prejuiw de o trihunal dever avaliar a aplídão física e mental para 
prestar testemunho sempre que iSSo se lhe afigure necessârio. 

2, Estào impedidos de depor como testemunhas o assistente e 
o sllspeílo ou réu no processo em que assumirem tal qualidade. 

3. Podem recusar ser {e.'~tell1unhaB os ascendentes. 
descendentes. cônjl1f:(e. irmãos e. parentes do suspeíto ou réu ,!te 
ao 2~ grau. Sob pena de nuHrtade as pessoas anleriormente 
referidas !:ierão arl\'erticías do ~lirei!o que lhes assiste antes dr 
iniciarelH o depoimellto. 

ARTIGO 120~ 
Escusa em responder a perguntas 

i. 1\5 pessoas ('sta!utnriaillerHe abrangidas pelo segredo 
pronssíonet! podem escusar-se a responder às perguntils ql1e 

respeí(ilrem a factos prolegido~ por aquele sef:(redo. 

2. O disposlO no número anterior é corresponde..Dlelllrnte 
aplicavel ao segredo de fU!1c:ionário e de Estado, 

3. A quebra do sej:(redo profissional pode ser determinada 
pelo STJ \'erificados os pressupostos de que ii lei penal faz 
depender a exclusão da ilicitude. 

ARTICO 121~ 

Imunidades e prerrogativas 

1. Têm apllcaç<io em processo penal toelas a's ínmnidacles (' 
prerrogiltivas es{ab~k('l(las na lei quanto ao dever de testemunhar. 
ao modo e local de preslaç{IO dos depoimentos. 

2, Fica assegurada a possibilidade. de realí7.açÓo do contraditório 
legalmente admissível no easo. 

ARTIGO 122~ 
Direitos e deveres da testemunha 

L A lestemunha tem o direito de: 

a) Não responder a perguntas cujas respostas possam implicar 
a sua responsabillzaçào criminal: 
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bl Ser paga. se o solicitar antes de terminado o .depoimento. 
das despesas efectuadas por causa dil prestação do 
testemllnho; 

c) Ser lratado com urbanidade rh:mnte o interrogalório relativo 
às per~llnlas formuladas: 

dI Apresentar os objectos e documentos que entenda necessáríos 
para corroborar o seu depoimento: 

el Não prestar juramento se lívrr meno/de 14 anos ou for' 
interdito por anomalia psíquica, 

2. A testemunha tem o dever de: 

a) Se apresentar no ,tempo e lu~ar para que ror nolifieado: 
bl Responder e com \'é'rdade ãs perl4unlas que lhe forem feitas: 
cl Prestar juramento se nào estiver isento de o fazer: 
(H Manter-se à disposição da enUdadr que presidirá a inquirição 

alé' !;er desobri~ada; . 
d Obedecer as indicaçóes q'ue legitimamenle lhe rorem dadas 

quanto à forma de prestar o c!epoimfnlo. 

ARTIGO ! 23\\ 
Regras da inquirição 

I. O depoimento é ttll1 aclo pessoal que não ·pode. em caso 
at~llnl. ser feito por intermédio de outrem, 

2, A inquirição· eonieça pela idenlíficaçáo da testemunha, 
incide sohre as rélacóes' de parentesco e interesse com os demais 
intervenientes processuais e sobre todas as cirCllflsláncias 
rel'elantes para ava!iilçáo da credíhilídade do testemunho. antes 
da presln,:flo de juramento. se cleVf:'r prestú-lo. 

3, SilO prohid~s as pf:'rgunt as Sllf.(esl h'flS. irnperl inentes. 
rexatóriflS. capciosas ou as feUas de qualquer outra forma que 
possa pr~judicar a verdade das respostas. 

SECÇAo H 
DECLARAÇÓES DO SUSPEITO OU DO RÉu 

ARTIGO 124~ 
Regra geral 

I, As declaraçóes do sllspeito ou do réu sÓ consli! uem meio de 
prol'a quando aquele decidir prestá-las. o que pode fazer a todo o 
t{'mpo, até ao encerril11lf'nlo da fluc!iencia ele jul~anl("nto. 

2, Decidindo prestar dé'ciaraçót's o suspeito ou o réu não 
prtwi juramento t pode. sem qualquer jusliflcaçáo, rt'cusar 
responder a alJ?:umas perf,;ullfas apenns, 

3, Sáo correspomlfntemente aplicáveis as normas do arP 
118l', alrm ,das diversas (!isposi,ót's rflaUvas ao estatuto do 
suspeito. 

SECÇÃO III 
DECLARAÇÓES DO ASSISTENTE 

ARTIGO 125c 

Generalidades 

J. O assistente não presta Juramento mas está sujeito aodtver 
df \'el'dnde e eonsequell\e responsabilidnde criminal pela sua 
\'í0Ja('ão. 
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2, São correspondentemente aplicâveis 1IS normas relativas à 
re~l1lal11enta<,{\o dá prova testemllnhaL 

SEcçAo IV 
DA ACAREAÇÃO 

ARTIGO 126~ 
Quando tem lugar 

Quando houver contradição entre declaraçóes prçstadas pelo 
ar~uido, assistente e testemunha ou entre sí, se forem vários com 
a mesma qualidade, e não for possivel descobrir qual a verdade a 
partir do leor das declarações contraditórias, ordenar-se-á, 
oficiosamente ou a requerimento, a acareação dos autores das 
declarações contraditórias. 

ARTIGO 127~ 
Como se procede 

I. Quem presidir à produçào de prova esclarece os acàreados 
dos aspectos em conl rildi,ào e solicita-lhes que os confirmem, 
modifiquem ou constestem a posição conlrária. 

2, Quando necessário, a entidade que efeetuar a acareação 
formularéÍ as perg;untas que entenda necessárias à descoberta da 
verdade. 

SECÇÃO V 
DO RECONHECIMENTO 

ARTIGO J2SQ 

Reconhecimento de pessoas 

!, Se quem dever proceder ao reconhecimento dal~uma pessoa 
não eonse~ltir i(ienUficá -la cahillmenle àtravês da descrição elas 
suas características. proceder-se-á ao reconhecimento físico 
dnquela, 

2, Fora da audiência de julg;amento. a validade deste meio de 
prova exí~e que se coloque ii pessoa a reconhecer no meio devárías 
outras com idê,nticas características físicas e modo de vestir. 
devendo quem proceder ao reconhecimento declarar se al~ul11 dos 
presentes é a pessoa a identificar e, caso afirmativo, qual. 

3, Se forem vários os identificandos proceder-se·á 
separadamente para cada um deles da forma descrita 
anl eriorJ11ente, 

ART!GO 129~ 

Reconhecimento de objectos 

É corr{'spondentemente aplicável ao reconhecimento d.e 
objectos o disposto no ARTIGO anterior. 

SECÇÃO VI 
DA PROVA DOCUMENTAL 

ARTIGO 130~ 

Apresentação de documento 

!. O documento deve ser junto aos autos durante a in\'esti~açáo 
e, alegimdo e provando a impossibilidade. poderá sê-lo até ao 
enêerramento da auc!iéncia. 
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2. Os mlerfssados contra qllem o <locunH'nlo for aprfselltado 
poderão opor-se i\jml<:üo e têm dirt'i!o aprazo niÍo superior a st'tt' 
dias pára conlradílart'm o rontt'lido do documento. 

ARTIGO 131~ 

Valor probat6rio 

I. Os documentos particulares 3M aprt'ciados 1i\'rrrnente pt'lo 
i ribunal, 

2. Os faclGs constantes dt' docuHlt'nlo autêntico ou au(rn[icado 
consideram·se pro\'ados enqtíanlO ti atllé'nliciclade do documento 
ou a \'eracidade do seu conteúdo nao forem ar~lIidas de falsas. 

3, Para tal fim, oficiosamenle ali a requerimento. proceder-se
-á às di!i~éncias nt'cessárías e rOlllpe!irá exdusíl'amt'nte ao juiz. 
inclepencll'ntfmenle da fase prort'sslla!, decidir act'rca da falsicladt'. 

4, Neste caso e nos demais em que hap fundadas dú\'idas 
acerca da falsidade de um doculllento dt'l'rrá participar·se ao MP 
pam a ínstaura('áo do correspondente procedilllento ('r[mina!. 

ARTIGO 132~ 

Lei subsidiária 

Sào subsic!iariaOlenl\'.' ap!ic(Íwís <1S nOrllli)S do Códi~o Civil 
relativas à prova documenlal. 

SECÇÃO VII 
DA PROVA PERICIAL 

ARTIGO Ij3~ 

Quando tem lugar 

I. A prOl'il pericw! tem lllgarqllando a percep(ào ou a aprf'ria,ào 
dos factos f'xig:irell1 esper.íais cOnl1t'cilllr!!lOS lécniros. cirfltífiros 
nu arl istiros. 

2. A prova pericial é efectuada por peritos espeCIalizados ou em 
eslilbeleeílllentos ofi('wIs espeCialiwdos na matéria el1l apre,o. 

3. A prova pt'ricial é sempre precedida de despacho t'fIl que se 
fundallienla a sua neressidac!e r pode ser requerida 0\1 decretada 
oficiosamente. 

ARTIGO 134" 
Procedimento 

1. No despacho que ordene a pericia. nomeiam·se os perilos ou 
o I"stabe]ecimento encarre~lle de a e recluar e ordena-se i1 nOlirícação 
elo suspeito, do assistente e do MP. quando for raso disso. 

2, Nos sele citas imediatos fi nolifíraç((o osinleressados podem 
indicar UIll consultor lécnico dn sua confiança para assíslir à 
realiza('ão da perícia. Esta pOc!é'rú formular qtlr~it os e slI,gerir 
clihgeneías que se afíf!ltrem ré'le\'antes para a drseoberla ela 
verdade. . ' 

3. Finda a pedciíl o perilo ou pé'rílos elaboram rt'lillório dI" qur 
constem. sob pena de nulidade. os factos :1purados. a sua 
apreriHção lécnico-científica e as condusóes 'peridais, sendo 
admissí\'el voto ele vencido se a pNícíii for colegial. 

ARTIGO 135" 
Avaliação continua da perícia 

Of!clOs;Hllente Oll a requerimento. 'em qualquer allura do 
. pro('t'~so íl!é ha\'er decisão transitada, pode-se ordenar a repl"llção 
ou a reno\'açao da perícia. pelos mesmos ou novos peritos. desde 
que se clt'lllonslrr fllndaclamenle os motivos (Ia repetição ou da 
renova,áO. 

ARTIGO 136'! 
Valor probatório 

A discordánria rela! i\'amen!e às conclusões do relatório perícial 
carecem de ser fundal11l"nladas em jl!í~.os de igual \'alor téeníro. 
científico ou ilrlÍslico. 

CAPíTULO !II 
DOS MEIOS DE OBTENÇÃO DE PROVA 

SECÇÃO! 
DAS BUSCAS E REVISTAS 

ARTIGO 137" 
Conceito 

I. t efecillada revista qllando houl'C'r que apreender obje('to~ 
relaCionados com um crime ou que possam serl'ir ramo meio de 
pro\'a que alguém transporte ou esconda na sua pessoa. 

2. A busca é eft>rluilda- quando sr encontrarem em lugar 
resem\lJo ou nào liwemente aet'ssil'e! ao ptlbljco: 

aIOs ohjectos reíeridos 110 nlll1H'TO anterior t' que devam srr 
apreendidos: 

bl Qualquer pessoa qut' ele\';) ser detidA, 

r\RTIGO 13W 
Formalidades 

I, Fora dos casos prl"\'Ístos no i1rt~ 58'-' as huseils e as 
rel'islas sao autorizadas por despacho c!0 MP que presidf' fi 

diligênclil se assim o rntrnder. 

2. As bu~cas e as re\'istas sào e;;erulndils pelos órgão~ dr 
polícia enrarregues (II; ('[('cluar o l!lqueriJo ou qlieo MP nomeie 
espeC'ifiralllrnle para ('::,se fifi!, 

3, A exrclIçiío das buscas t' rensl(1S deve respc-ílar a dignic!il(!r 
pessoal e o pudor do visado. 

4. É correspondentemente aplii,itvel o que c!ispór o art~ :)f( 

. n~ 2, de\'endo o \'isado rissinar o respé'clil'o aUla. 

5. No neto de exe.cuçáo da busca ou rrvlSli1 de\'e ser entregue. 
ao \'isaclo. um duplicado do despacho que a autorii;a. 

, , 

ARTIGO 139~ 

Busca do'micHiária 

A busca eill rasa habítil!la Gil numa sua depemléncia fechada 
só pork SI"r efedltada e!1tre as () f' as 20 hori1s, 
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,ARTIGO I lO" 
Relevância do consentimento 

,1. É dispensá\'tl o despacho do MP ilutorizando a husca 011 a 
rrvlst a, s,empre que o visado ('on~int (l', por esrrifü, na sua realí/~1çao, 

2, O COIl sE'ntimento rei ai i\'o à busca doml'eiliária poClerá 
abraf1~er lambêm o período de tempo elll qlle é proibida a sua 
reali;;,açüo, 

SEc('Ao II 
APREENSÓES 

ARTIGO 111" 
Conceito e pressupostos 

I. Fora dos CilSOS rt'feridos no ílrt~ 5R': [I ilpreenstlo de objectos 
'elafÍonados com o ninI!' Oli qllt' PO,<;,UH srr\'i r r011l0 Illeio de 
lfO\'<l depel1de da prévia autorizar,Hl d(\ MI', 

2, Os o!Jjé'C'tos apr('emlídos sao jUlltos <10 processo ou, conrOrlll{' 
'S easOB, confiados a um fiel depositário q!lt' poderíi Si'l' o ('scril'ao 
'[I secção, 

;\. Se ii apn'{,fl'iÚO li \w por ohJ('('1 o ('(II '.I ~ pt'riL!OSil\ ou pt're('il'ei" 

MP ordeflara ii S!la destruiçEto, I'enda Oll aft'('til('ilO il finalidade 
Jrialmente útil c!rpois de se iér procedido a au!o de fX<Ulle f de 
I <llíil,'ào, 

ARTIGO 112" 
Destino dos objectos apreendidos 

I. Os (lhjt'(,Lo~ apreflldidos s{w restituídos a quem de dirríto se 

tO (kl'ereil1 ser d('clara(lo~ perdidos a faror do Estado, 

2. A resliillt('ilO é ordenada log:o que se {orne desnecessaría a 
)1eensào pnL' efeito de prOl'il OH após o trânsito em julgado dil 

'('isao firmL 

3, O despadlO que orclt'na a resl it uição & notificado a quem for 
ui ar dos objectos em caUSil, Se os ob!t.'('!OS Ilào forem kn\Hlados 
)~ (iO (h as íllH'cllillrl;, ii notilkaçào são dedamdos perdidos a 
\'or do Eswdo, 

SECCÀO II! 
EXAMES 

AHT1GO J,l3" 
Conceito 

I. Podem S('f efectuados eX<lIlH'$ às pessoas, nos lugar{'s e ns 
,Sil~ relil{'io!l!Hlas com a ~}níl ica de um rrime ali que possam 
"vir de 1l1f'ío de prol'a. re~pei!ando-5(, o (l!spOSiO no art V I !2". 

2, Os exames serVClll para dOCllllwniar os \'estí~íos deixados 
.<1 prútíri1 de um erime e que possam indirílr ° modo C0l110 e o 
W onele foí pri1!ifi1cjo Oll as pessoas qUE' o C'{'lIlH'le ra 111 OH sobre 
'111 foi prati('ado, 

3, Os ag:enles da po!íciaeff'c!ufltll os eXtltlles necessários e 
lillll as medidas cail{t'!an's adt'quadas a garan! ir a sua realízil,ão 
lJ necessicladé de despilc.ho prévio do MP, ('xcep!o no que 
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concerne aos exames às pessoas em que ri sua execuçào carece de 
despacho do MP , 

SECÇÁOIV 
ESCUT AS TELEFÓNICAS 

ARTIGO !44~ 
Pressupostos 

{ 

I, Só pode ser. ordenada a intercepção ou ,i;ravaçào de 
con\'Nsilções ou COl1llHlicações telefónicas 'relaUvamente a crimes 
punÍ\'eis con,l pena de prísiio superior.a 3 anos e se a diligência for 
essencial para a descoberta da verdade ou pa~a a prol'a do ilícito, 

2, A escuta telerónica é autorizada por despaeho do juiz 
verificados os prrssuposlos referidos no número anterior. 

3, t proif)J(la a rcalização de escutns telefónicas RS, 

('OIlHlnicil\,o(:'S efectundas enlre o SUl>peilo e o 'cIeCt'llsor, salvo se 
('xistirelll fones indiclos do elll'olvimento criminal deste, 

L O i!lCU mpfllllt'!l1 o do disposto nt"sie ARTIGO torna inválida 
romo meio de pro\'a a Intercepçfto ou f(ravaçào obtida, 

ARTIGO 145" 
Procedimento 

) , Efec!llf\da fi ínlercé'pcào ou a ~ra\'n,ào é lanado aulo do 
,modo, tempo f lugar em que foi realizada e, juntamente, com as 
filaS ~ra\'adas Oll elt'mt:>nlOs allalof::os ent regue ao jui?, compe
[('lHe, lilW1do, st:> Illerlçfto no processo, 

2, O ,i11!/, proreclt" a análise dos elel1H'n!os recolhidos e se os 
conSiderar rel('\'ant es para a prova ordena a Jlln,âo aos autE,s, 
Cil50 ('0111rfÍrío, il elesl rui('l1o dos mesmos, 

:3. Em qllídquer nlturn do proeesso pode ser o,rdennda ou 
reqllf'fida pelo MP il transcrição em auto da fotalidade ou de parle 
da ~ré!\'nção se lal se afigurar de interesse para o bom andamenlo 
do proC'esso, 

4, O suspeito, o assistente e as pessoas cujas conversações 

Uverem sido esculndas podem examinar o seu conteúdo, finclo o 
inquérito, 

ARTIGO 146'! 
Gravação efectuada a pedido ou por um 

dosintervententes 

I, É \'álida como meio de pr'ova a f,(ri\\'açilo efect uada por um 
dos ín(erl'wíen[es 011 deslínaliÍFios da comunicaçào ou da 
conversação se pre\'iamente liver dado con.hecimcnto ao juiz de 
que a vai efectuar ou solicitar iI sua realÚ:açào, ; 

2, Tal gral'ilç'flO nào tem qualquer \fillor como melo de pro\'a se 
a cOnl'ersa,ão Ol! conllmicac:ao tiver sido provocé1da por quem a 
gral'ar ou pedir a sua griwação com esse intuito, 
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ARTIGO )47~ 
Equiparação 

O disposto no ARTIGO anterior é correspondentemente 
aplicável às ronversações ou comunicaçóes transmiUdas por 
qualquer outro meio técnico diverso do telefone. 

TíTULO VI ' 
DAS ME~IDAS DE COACÇÃO E DE GARANTIA 

PATRIMONIAL 

CAPÍTULO I 
REGRAS GERAIS 

SECÇÃO I 
GENERALIDADES 

ART!GO 148~ 
Princípio da legalidade 

!. Só o suspeito pode ser sujeito a medidas de coacção. As 
medidas de p;aranUa patrimonial podem ser aplicadas (aoto ao 
suspeito como ao responsável civil. 

2, As medidas de coacção e de p(nranlia patrimonial aplicáveis 
são exclusivamente as previstas na lei e só poderão ser aplicadas 
para salisfazer as exi,gências processuais de nature7.a cautelar. 

3, Náo se considera medida de cOHcçáo a obnp(ação de 
idenUficaçáo (\e qualquer Cidadão perante autoridade competente 
para a exi~ir, 

ARTíGO !49~ 
Escolha da medida concreta 

Na tscolhnde medida de eoac,aa ou ele ~aranUa patrimonial 11 

nplicar em concrelo, dever-se-á atender â: 

a) Adrquaçáo da medida às necessiQades processuais que se 
pretendam acautelar: 

b) Proporcionalidade ela medida à ~raviclade do crime 'é às 
sanções que previsivelmente viráo a ser aplicadas no caso 
concreto: 

cJ Preferência pela medida que. sendo adequada ás exif(ências 
cautelares. menos interfira com o exercício norma! dos 
direitos fundamentais do cidadáo. 

ARTIGO 150" 
Requisitos gerais 

Excepto o termo de identidade e resídência. il aplicação de 
qualquer outra medida de coacção depende da verificação de, pelo 
menos. um dos seguintes requisitos: 

a) Fug:a ou fundado perigo de f u,ga do suspeito: 
bl Fundado peri,~o de perturbação da inveslí,gação Oll da 

realização da audíência de Julgamento. nomeadamente. 
por perigo para a aquisição, consen'!lçào OLl ver~cidade da 

prova: 
cl Fundado perigo de continuação da aclividade criminosa ou 

de perturbação da ordem e tranquilidade públicas, em 
razáo da natureza, e circunstáncias do crime da 
personalidade do delinquente. 

ARTIGO 151~ 
Legitimidade para aplicação da medida 

l. Qualquer entidade policial ou judiciaria encarre~lIe de 
efectuar o inquerHn pode aplicar o termo de identidade e residência. 

2. COlllpete exclusivamente ao jui7. decretar a priSão prevenliva, 

3. As restan! es medidas de coacção serão aplicadas. na 
invesUp(ação. pelo MP e. depois da investigação. pelo juiz. 

4. Na ímesUgilçào a prisão preventiva é aplicada pelo juiz R 

requerimento do MP. 

5. (.) requerimento do MP é obriF!atórío sempre que ao crime 
corresponda pena de prisão superior a oito anos, O juiz só poderá 
deferir 01I indeferir o requerido. competindo ao MP. neste último 
caso. adoptar as medidas adequadas. 

ARTIGO 152~ 
Cumulação de medidas 

I. As medidas de coacção e de ~aranUa patrimonial podem 
aplicar-se simultaneamente ã mesllla pessoa. 

2. O lermo de identidade e residência pode cumular-se com as 
demais medida·s, enquanto a prisáo preventiva exclui a aplie3(ão 
de qualquer outra medida ele. coarçào, 

3. A caução ç a obri~açáo de apresentação são cümulíÍ\'eis 
entre si. 

SECçAO II 
MEDIDAS DE COACÇÃO 

ARTIGO 153~ 
Termo de identidade e residência 

I. Da primeira em vez que um suspeito preste declarações 
durante a invesUp;açáo e não derer ficar preso preventivamente. 
prestará termo de identidade e residência, independentemente de 
ficar sujeilo a outra medida deeoacçào ou degaranlia patrimoniaL 

2. Do termo deve constar que àquele foí dado conhecimento: 

a) Da obrigação de comparecer perante a autoridade competente 
ou de se manter à disposição dela sempre que a lei o obri~ar 
ou para tal for devidamente notificado; 

b) Da obri~açâo de não mudar 'de residência nem dela se 
ausentar por mais de cinco dias sem comunicar a nova 
re-sidéncia ou o lu~ar onde possa ser encontrado; 

cl De que o incumprimento do disposto nas atineas anteriores 
legítima a continuação do processo com a realizaçáo de 
notific.açôes edilais nos casos em que, normalmente. o 
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deverialll ser pessoalmellle. 

3, Se o suspeito rl"siclir ou for residir para fora da COJ11i1rca onde 
o processo corre, de\'e indicar pessoa que, residindo nesta, toma 
o encar~o ele receber as notificações que lhe devam ser feilas. 

4. O lermo de identidade e rl"siclencia será elaborado em 
duplicado. que será l"ntregue ao suspeito. 

ARTIGO 154~ 
Obrigação de apresentação periódica 

I. Se o crime for puní\'el com pena de prisão superior a um ano 
ele prisão. o suspeito pode ser obrij:(aclo a apresentar-se a uma 
alllorídade judiciária ali entidade policial em dias e horas pré
-estabelecidas em razão das exi~êncías profissionais e do local em 
Cjut' o suspeito resida. 

2. A enlidade ii quem o suspeito se apresentar preencherá 
fichn própria das apresenlações que. finda a medida. remeterá 
ao tribunal para junção ao processo, 

. 3, O não comparecimento injustifirado do SllSp~itO deverá ser 
comunicado ao tribunal decorridos cinco dias. 

ARTIGO 155~ 
Caução 

I. Se o crime imputado ao suspeito for punível com pena de 
pris(Ío suprrior a dois anos poderá ser,lhe arb!!radn caução. 

2. O montllol e eI a cauçào cleprfldení ela condição sócio-eco, 
nOlllica do slIspeíto, do dnflo causndo, da I!:rill'idade da conduta 
criminosa e dos objecti\'os ele na[nreza cautelar a prosse~llir. 

3. A callç(Ío pod{' ser prestada por de'pósito no Banco Central 
da G.B. por hipoteca, por penhor ali por fiança bancária aLI 
pessoal. nos termos ê1 determinar pela entidade competente. 

4. A prC'staçào de caução processa-se por apenso. 

5. PosLeriormente à prestação da caução esln pode ser reforçada 
Olllllodificada se noras circunstâncias o justificarem ali exigirem. 

ARnGO 156~ 
Substituição da caução 

Se o sllspeito provar que está impossibilitado de prestar a 
cau('iio por qualquer forma Oll ql1e tal lhe caUSa gravíssimas 
dificuldades ou ínconvenienles. deve ser·lhe substituída por outra 
medida, excepto a prisão preventiva. 

ARTIGO 15T 
Quebra da caução 

I, Por despacho. declara-se quebrada a caução. sempre que o 
suspeito incllmprir as obrigações processuais decorrentes da 
medida de coacçflO aplicada ou faltar Injuslíficadamente a acto 
processual. 
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2, O despacho de aplícação de caução é impll~nável por meio 
de reclamação OLl recurso, conforme tenha sido o MP ou o juiz, 
respecLÍ\'amente, quem a aplicou. 

3. Quebrada a caução, o seu valor reverte para o Estado, 

ARTIGO 158~ 
Levantamento da caução 

!. Proferida decisào final transitada em jul~ado. ocorrendo a 
prisão do suspeito. verificando· se qi.mlquer causa de extinção da 
responsabilidade crtininal ou sendo desnecessária a caução por 
qualquer outro molívo. o tribunal, oficiosamente. declara-a sem 
efeito. 

2. A declaração sem efeito da caução implica que se ordene 
o cancelamento do registo da hipoteca ou a restituição do depó
sito ou objectos penhorados ou. ainda, que $e declnre extinta a 
responsabilidade CIo fiador. 

ARTIGO 1592 

ObtlgaçA.o de permanência 

I. No caso de crimes puníveis com mais de lrês anos de prisão, 
pode sujeitar-se o suspeito a que: 

aI Se não ausente para o estrangeiro. ou não se ausente sem 
autorização, apreendendo-se-Ihe o respectivo passaporte e 
comunicando-se às autoridades emissoras daquele e as 
encarregues dos controles de fronteiras: 

h) Se não ausente, ou não se ausente sem autorização, do local 
em que \'ive, 

2, A requerimento. esta medida é obrigatoriamente lev..antada 
quando o suspeito tiver prestado ou reforçar efectivamente a 
caução que o tribunal entenda adequada às ~irCllnstâncias 

cautelares C'xij:(íveís no caso. 

ARTIGO 160~ 
Prisão preventiva 

J, Para além da ocorrência de um dos requisitos previstos no 
art~ 150~ a aplléação da prisão prevenUva depende da verificação 
cumulalória dos seguintes pressupostos: 

al fortes indicias da prãtica de crime doloso punivel com pena 
de prisão superior a I ano; 

b) Inadequação ou insuficiência de qualquer outra medida 
prevista na lei. 

2. A prisão preventiva tanibêm pode ser aplíeada a quem 
penetrar ou permanecer irregulanilente em território nacional ou 
contra quem correr processo de extradição ou expulsão, nos 
termos a regular por lei especifica. 

3. Antes ou depoís da aplicação da prisão preventiva o sllspeHo 
deve ser presente ao juiz para contraditar os pressupostos da 
referida medida. 
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4, QlIe!1l sorrer eh' anomalia psíquica, verificados os requisitos 
de apliração da prisão preventiva e enquanto Sllhstílllir essa 
anomalia, será sllbmeOdo a internamenlO pre\'rntiro!:m hospital 
psiquiátrico enquémto lal medida provisória se mostrar necessãría. 

ARTIGO !fil' 
DuraçAo da prisão preventiva 

I. A prisão prew'nlinl n{1O poderá ultrapassar. desde o seu 
inído: 

a) Vinte dias sem que seja proft"fida (l('nsaçilO pro\'iSória; 
b) Quarenta e ('inca dias sem que haja i!('usaçào definiti\'a: 
ri Seis meses sem que tenha hilvido condena('ào em prillleíril 

instância: 
di Dez meses sem que hilja eorldenac'ão com trãnsílo eu: 

Jul~ado, 

2, Os prazos allteriorrllente referidos silo tle\'aclos para tnnta 
dias quando o pro('esso se re\'elar de eXC('I)('íona! eOlllp!exidilde. 
devendo ser prorerido despacho nesse sentido. 

3, Antes de til! rapassac!os os prnzos prófendos nos n":; 
antniores, Se nflO rór pré'\'isirrl o SeU cumprimento. o suspeito 
terfl de ser ('olocado em liberdade, excepto se c1e\'er ri('ar preso fi 
ordem doul ro proeesso, 

ARTIGO IG2" 
Reex.ame dos pressupostos 

Após ill!cli('áo do MP e do suJeito, o juiz reexaminil o~ 

pn:ssllpostos fárticos de que depenei!' a Illilllllte!l,flo da prisfto 
prel'erlti\'f! todos os p!'rioclos de 1 rrs meses de duril('ao. 

ARTICO j63" . 
RevogaçãO da prisão preventiva 

A requerimento ou oficio::;amente. o jlliz re\'oJ;;a a prisão 
preventiva e determina a liberdade do suspeito, qllilndo \'erifícar 
que ilquela foi aplicada fora dos casos e elas condiçóes pre\'is!as na 
lei ou quando tiverem deixado ele subsi::;tír ilS circunst{mdns que 
a determinaram, 

ARTIGO Ifi4~ 

Suspensão da prisão preventiva 

I. Por razões de doença j:(ran:', puerpério ou gra\'ídf'z a prisão 
prevenlíva pode ser suspensa pelo pe'ríodo que o juiz ronsi(!t:rt' 
necessário em função da duração possí\'el daquelas circunstâncias, 

2, Durante a suspensão a prisão preventiva pode ser Sllbslituida 
por outra medida de coacção nos termosgerais. compatível com a 
sitllação em apreço, 

ARTIGO 165~ 
Substituição da prisão preventiva 

I. Na situaçãO prevista no a rt!; 164 ~, n~ I e Iam bém no caso de 
o suspeito sofrer de doença mental grave que se não manifeste 

('on tinual1lt:nl e, a IÍl u!o exreprional, o juiz poderá, em subsht uiçáo 
da prisão preventiva, ordenar o internamento hospitalar do 
sllspeílo, {'om ou ::;em \'í~ilància policial. 

2, Quando o('orrer uma atenuação das exigências cautelares 
que detrrminilram a apH(,ilção da prisão preventiva o juiz substítuÍ
a por outra medida menos wavosa. Otl\'ido O MP e o suspeito, 
oficiosamente ou a reqllerimento. 

ARTIGO 166~ 
Extinção da prisão preventiva 

I. A prisão pre\'{>nti\'él t'xtin~lle-sc de imediato: 

aI Com o arquivamento do inquérito. se náofor requerida a 
lI11pllgna,áo contraditória; 

bl Se, com o efl('erral1lenlo da impugnação contraditória. náo 
for declllziclil acusil,<'lo definil Í\'a: 

d Com o Ir{\Ilsilo t'1ll julgado elo despacho que rejeite a 
;)CUSélí,'ÜO: 

di Com a senlellça ahso!lltória, lfldependenlemente do lr;;ínsllo: 
el Com o trãnsilO' em julgado da senlen('a condenatória; 
fl Com i1 sentença condenatória. sem t rãnsito. se ii pena 

aplicada não for sllperíor ii pristlO prt'l'enti\'a jã sofrida. 

2, A ('xtín,áo da prisão prerenti\'a implica a soltura imediata 
do suspeito, 

3. É rorrespondente!lll'nle apliC'á\'ei o disposto no ARTIGO 
165".1(' 2. 

ART!GO 167" 
Desconto da prisão preventiva 

!. A pri~iÍo pre\'entl\'a sofrida pelo suspeito no processo em que 
for condenado é r!('sronlada no cumprimento ela pena de prisão 
aplicada, 

2, Se Cor aplicada pena ci(' Illulta, a prfsào preventiva f: 
(kseontada ã razao de um dia ele multa por um dia de prisão. 

ARTIGO 168~ 
Contagem do teI.Ilpo de prisão preventiva 

A e!ftençfto sofrida pelo sllspf'Ho conta'se como tempo c\(' 
prisáo pre\'enli\'a para eft'tlos processllais, 

ARTIGO I fi9!l 
. Substituição de medidas de coacção 

I. Ê ('orresponckniemente aplicável às demais medidas de 
coacçáo O que clispóe o II'! 2 do arl!l 164", e o mI" 165~, 

2, f;m caso de violação elas ohrigações impostas por aplicação 
de uma ntedidil de coacção podem impór-se outras ou outra. ou 
substituir-se' a inicial. ('onsoanle as circunstâncías, 

.. 
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SECÇÃO III 
IMPUGNAÇÃO DAS MEDIDAS APLICADAS 

ARTIGO 170" 
Reclamação 

I. Exrcplo o lermo de iderllidade e rcsidêneia. as demais 
medidas de cOileç~ão sào illlpugoa\'ei s por frclamaçáo, se aplicadas 
pelo MP. Oll IlH'diante recurso se forem aplicadas pelo jUil. 

2 A rrelamaçáo pélril o superior hierúrquico den~ ser 
apreserllilda 00 prazo de sete dias após ii noUrjcaçâo da aplicaçâo 
(' flno impede quC' nns fnses posteflOff'S à im·t'stigilÇtlO o tribunal 
aplique medida diversa. 

AHTIGO í7P 
Habeas corpus em virtude de prisão ilegal 

I. Qualquer pessoa qlle se enconl rar ilegalmente presa pode 
reqUf'rN ao STJ. por si ou por qunlquer rjdadno no gozo de ses 
direitos politiCOS. que lhe sejn eOrlet,'(fidn a pro\'icléocin de ,habeas 
corpus,. 

2. A ilr~nlidndf da prísao del'(' fllndnr·se no fncto di": 

;t!Ti"r Sido ('i'ertunda OH ordt'!1ada por enlídade ineolllptlenle: 
bl St'r motil'ada por farlo j)t'!o qual a It'i não prrlllítn a sua 

aplieil('ilo: 
('I Mn<;lrnrt'lll-sf 1IIlrapnssnr1oso~ prill.os m;'niI11l0s(\ec!ura('ào. 

ARTICO 172~' 

Tramitação do incidente 

!. O reqllC'rimento é !.'Inhorado t'lll duplicado, diri.e:Hlo no 
Presidente do STJ e apresentndo ã alllorídack ft ordelll de qU('!ll 

se rneontrilf o preso. qur O'l'flHele ao STJ no pralO de 24 horas 
com as informaçóes relnl i\'as às rircunsUi rlClaS que delrrminaréll1l 
n pr;:,;,lO e se esta se malltrm. 

2. Recebido o reqllerimen10 o Presidente do ST') or(/f'w. ii 

nOlil'ícnçáo do MP para elll 48 hora" se pronuoeinr e nOl1lf'ia 
df'ft'nsor no sllspeílo se este o não 1l\'t'r j<'l. 

3. No prazo de St'l f' dias n ('Dili i1 r da [('('ePC'no do requeri!1lent o, 
eft'clllnc!ns as di!igi'ocins neN'ssnrins, será profrridn (\ecistlo 
relnliva ao rf'qu!:'rimenlo npn"senlado. 

:I. r\ decistlo compt>le à secçáo criminal presidida pelo presidente 
cio STd. 

ARTIGO l73'-' 
Cumprimento da declsb 

St' a decisào do STJ derretm a í!C?galidnt!t' ela prisâo. 
('01'IHII1Ít'i).la·il illlcdinlamt'flle iI elllÍdilde it OI:dem de qU('1ll se 

t'ílconlrar o prC'so que ti solt i1I, I de i!1H'dinto. sob pt'na de 
rt"sponsahí!idaclt' criminal. 
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CAPíTULO III 
DAS MEDIDAS DE GARANTIA PATRIMONIAL 

ARTIGO 174~ 

Caução económica 

1, Havendo fundado receio de que faltem Otl diminuilm 
sllbslélncialmen! e as garantias de pagamento de pena pecuniária, 
do imposto de jUstiça. ou de qualqller oulra dívidn pnra com 
Estí.)do e relacionadfl com o processo crime, será ordenada. 
oficiosnmenle Oll a requerimento. a prestnção de Cilll(ão 
económica peio suspeito, 

2. É eorrespondentemenle aplicá\'t'I O que dispõe o número 
anterior ao responsiÍ\'el civil no que concerne ao valor a pagar n 
título de indemnização. 

3. A enu('áo económica mantém-se distinla e autónDma da 
cau('ão referida no arPO 155~ e subsiste até ã decisão final 
absolutórin Oll até à extinçfto das obrigações. 

ARTIGO 175~ 

Arresto preventivo 

l. Se nao for prestada a CilllÇ{tO impostrl nos lermos do 
ARTIGO anterior pode·se decretnr o nrreslO em sua substi!\liçáo. 
nos termos da lei processual civiL 

2, O arresto a que. se refere esle ARTIGO pode ser decretado 
Illesmo em relaçáo a rOfl1ncianle. 

3. Prestfldn a cilu('ão económica imposta é: obrígn!ória a 
re\'o~a('ão do arresto, 

PARTE it 
DO PROCESSO COMUM 

TÍTULO I 
DA INVESTIGAÇÃO 

CAPíTUW I 
DISPOSiÇÕES GERAIS 

SECÇAO I 
DA NOTÍCIA DO CRIME 

ARTIGO 176~ 

Aquis~ção da notícia do crime 

1. A not icíil do crime adquire-se pOLeonhecil1lenlO próprio de 
quem c\('va inieiar a im't'stigarflo quc ("laborará parl icipn('ão da 
o~orréncía. mediante pnrl jripacáo efeel uada por outras autoridades 
ou por denúncia apresentada por qunlquef cidadão quando se 
tratar de crime público e pelos til:lllares do direHo de-queixa nos 
crimes semi-públicos. 

2. É dnc!o.imediato conhecilllento drl noticia do crime ao M,P. 
se llilO tiver sido este quC'm ordenou a inves!i~açi\o, sob pena de 
nulidadf' . 
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ARTIGO 177~ 

Participação 

1. Qualquer a~enle policial que tomar conhecimento da práUca 
de um crime elabora. obrif.(alÓria e imediatamente. participação. 

2. Aos funcionÚios públicos, ~estores públicos e quaisquer 
outros aj:(entes ou autoridades públicas que tomarem 
conhecimento. de crimes no exercício das suas funçóes e por 
causa delas é correspondentemente aplicável o disposto no 
número anterior. 

3. Se se tratar de crime semi-público. a instauração do 
procedimento criminal depende do exercício do direito de queixa 
sob pena de. não sendo exercido nos oito dias imediatos à elaboração 
do auto. este se arquivar. 

ARTIGO i78~ 

Auto de participação 

I. A participação e efectuada mediante aula de que constem: 

a) Os elementos de ídentificaçào que se conSif.{am averi~uar 
relatívos ao suspeHo e ao ofendído: 

b) O factualismo que constitui o crime: 
cJ O dia. a hora. o loca! e as cirCllnstâncias el11 que o crime {erá 

sido praticado: 
d) Os meios de prova já coohecidos; 
el Se o conhecimento da notícia do crime náo tiver sido 

adquirido pelo próprio participante, a forma como o 
adquiriu: 

fl A dafa e a assinatura do parlícípante. 

2. Sempre que o participanle tiver presenciado a prática do 
crime o alllo de parlicipiW1l0 denomina -se -auto de noticia em 
!1ap;rante, . 

3. Nos casos de conexão previstos no ARTIGO 20~ levantar
se-a um único aulo. 

ARTIGO 179~ 

Denúncia 

I. A denúncia pode ser efectuada por qualquer Cidadão 
relativamenle a crimes públicos e pode ser apresentada ao MP 
oU a um agente policial que a comunicará ao MP. 

2, O auto de denúncia contém os elementos enumerados [la 

número um do ARTIGO anterior e. quando feita verbalmente. 
compete a quem receba a denúncia redul.i -Ia'u auto escríl o que 
deverá ser assinado pelo denunciante e por quem o redi~ir. 

SECÇAO II 
DA QUEIXA 

ARTIGO 180~ 

Titulares do direito de queixa 

1. Quando o procedimento criminal depender de queixa. lem 
le~iUmidade para apresentá-la qualquer elas pessoas a se~uir 
indicadfls. independentemente elo acordo das medidas: 

a) Quem estiver na si! uação descrita no ar! ~ ,66~. alínea aI: 
bl Se o ofendido morrer sem ler apresentado queixa nem ler 

renunciado a ela. o direito de queixa pertencerá ao 
cônjuge sobrevivo ou legalmente equiparado, e aos 
descendenles e. na falta deles, aos ascendentes. irmãos e 
seus descendentes, salvo se al~um deles tiver participado 
no crime: 

cl Quando o ofendido for ineapal. por anomalia psíquica ou 
menor de 14 anos, o direito de queixa pertencerá ao seu 
representante le~al e ãs pessoas referidas no número 
anterior nos termos aí nJ{'ncionados, 

2. A queixa apresentada contra UIll dos participantes no crime 
implica a instauraçào do procedimento criminal contra todos. 

ARTIGO 181~ 

ExtlllÇAo do direito de queixa 

I, O direito de queixa exlin~lIe·se decorridos seis meses. a 
contar do momento em que o ti! ular teve conhecimento do facto e 
dos autores. ali a partir da morte do o remlido , ou da data em que 
ele se tornou incapaz, 

2. O prazo conta-se autonomamente para cada um dos váriôs 
lHulares do direito ele qtteiX,L 

ARTIGO 182v 

Renúncia e desistência da queixa 

I. A renúncia expressa Oll tácíca ao direito de queixa obsta 
ao seu exercício postl'ríor. A desistência impede él renovação da 
queixa. 

2. É admissível a desistência da queixa até ser proferida 
sentença em I ~ instância. A nilo oposição do suspeito é condi('ào 
de validade da desistência. 

3. A desistência jlll~ada valida importa a absolVição da 
instância do suspeito e dos restantes comparHcípantes a quenl 
possa aproveitar. 

4. Se tiverem ou pudessem ter sido várias pessoas a exerc~r 
o direito de ql1eixa. tanlo a renúncia como a desistência. para 
serem válidas. exí~em o acordo de todas essas pessoas. 

SECÇÃO \II 
DADETENÇÁO 

ARTIGO 183Q 

Conceito de detenção 

I. Detenção é toda u privaçào de !iberdade por período de 
tempo inferior a 48 horas e em que o detido não pode ser colocado 
em estabelecimento prisional destinado à execução de pena 
privativa de liberdade nem ao cumprímento de prisào preventiva. 

2. A detenção destina~se a ~aran(jr a presença do detido no 
jul~amen(o em processo sumário ou no primeiro interro~afôrlo a 
que deva ser submetido. ou a asse~urar iI presença imediata do 
detido em aclO processual a que tenha faltado injllSlifieadamente. 
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3. A execl1('ao da drtt'l1('flQ CilÍW à I'ntid,Hle polirial que alil'ff 
• fr('ctllildo OH a (j1lt'1ll o (klído IOr t'lltrt'g!lt' t' de\'frà ilmllé1r-Se;1$ 

. m('(h<las caule'lnres eSlrílanlen!(' n('c('ssarins paril impt'clir a ruga 
do drliclo. 

AHTIGO 18-l 
Detenção em flagrante delito 

I. En! ('aso de OagrpfHt' deli 10. por crime punível rom prisüo. 
qualquer dns entidades refend~s 110 afr' 177". n'! I t' n? 2. (\el'é' 

pro('t'(le~ ii c!elell(iÍ.o. 

2. S(' nenhullla das ell(ltla<!FS rdrrídns no ar!" 177\'. n" I e n" 
2. pudl."r efrr!liilf a (le!t'n{'ilo. qllalqlier pt'SSOil. em Ongranle 
dflilo. poder(l [Z'illi;nr. 

3. A pfssoa que pfhc~d('r tl r\(>Ié'J1('iio Fn!f('í!n o detido 
iIlH'dialanl('nte ii autoridade policÍi11Illaí" proxima, íl qual rlnhorn 
alllo da (,fliregn donde constem,. pilr;l aklll c!<l idf'nlificaçiío do 
captor {' cír('lIllbláll('lilS da caplmi!. os elt'OltlllOS r('r{'ridos no 
arle' t 78~'_ II.' I, 

.t, Triltanc!o·st de ('rime C!IJO pro('edimcllto depcnda de qUt'lXíl 
<l \le\cl1('ao nno poderú ultrapnssílr as 24 horas sem (PI(' (\ (itu!ar 
do direito de ql1eixn o exer(·<l.· 

ARTIGO I li:')" 
Flagrante delito 

I, E Iln.L!liln{t' delito lodo o crimE' que s(' é'~t;1 11 cometer. 

2. Co!\sidE'ril-Se Ibgranlf deli~o lodo o crillH' q!i(' ~(' acahou de 
CO!1leter. 

3. PreSUI1H:,-se {<llllÍlrm Oaí!ranlf delito o caso ~lH q\le o 
ai!elllf lor. logo npos (> Cl'lill(' , perSfl!llido por qUlllqlll'r prssoil Oll 
fl!COlllrad,1 ,cOIl) ob.i('Clos ou sinai<; q\ll: Illostram C'hrill1lf'llíe (jlle 
;I('nhou de o COIll\'!('f Oll (Íf ilele' p<lrllcipar. 

ARTIGO I H()" 
Detenção fora de flagrante delito 

1. Excepto lllag:lstrados e ad\'ogado~, qualquer outro 
irllern'nit'nit' processual pode ser deiído. por orrlelll do juiz ou do 
M.P., como iOfllli1 de assegurar a sua compart'nria ílllf'diatfl em 
aClo proressllíll fi que {enhn f<ll!ildo ill.lllsl il'ieadéllllrlllt', 

2, No c!C'cnrso do inqufrito. os oficiais dr policia ou t'ljllip,Hados 
e os in5!lé'('!Ores ela polícia judi<'iúria podeill ordenar <l (\rlenç;io. 
fora dr !l<l,fUan!{' dt'lito. do suspeito. qlialldo: 

ai O cri lHe indiciado for pUI1Í\'el com prllíl ele pn'iílo &l\pt'fior 
a (rrs anos: 

bl Existirem fortl:'s indicios de que o Sll~p('í!O se prepílrfl pi1fil 
fugir ii ill'(';io da jlls\i(:a. 

ARTIGO I H7" 
Mandados de detençáo 

!. ii dC'!('rl('ílO for;l de !1agrante ddilo ~Ó pode ser efrr! nada 
fllé'rllarltt' malldado cujo dllpliC'ndo snú elllregue ao delito, 

2, O lllil11dado de (!el('llcao COnle'!)I. ohrí~al(lrialll{'Il!(': 
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n) !den! mearáo da pessoa a deter e qUâlidade em qlle intervém 
no prol.'{,sso: 

01 Inclir{l('ào S!lCIIHa cios rundamenlos e flnalidâde da detençtlO: 
c) l(!enUfiraçflO e número do proc('sso a que se referir a 

detenção: 
d) Nome, c<l!fgoria e !J.ssílwlura de quem ordenar a detenção. 

3. O m<lndado r redif.(ído em Iriplic<lclo, sendo um dos duplicados 
para ficar no processo depois de rertiÍicada a (:aptufil, um outro 
paríl o arquivo da entidade captora e (} ori~ínal parâ cnlre~ar ao 
deticlo 110 {lClO da captura. 

4. A dft t'n('.ào· que niÍo ooedt'cer ao disposto neste e no 
ARTfGO <lfllerior & ilf:~a!. 

ARTIGO '188" 
Comunicação da detenção 

Sempre que ror ('ferI unda uma c!elençào. deve ser 
í III ed ia t nm elil e com li nÍC' âda: 

ai Ao parente. él pessoa dr conflanç<l 011 ao defensor do delido: 
bl t\ entidade quI" [l ordenou .~(' o (k(jdo nào lhe ror presente de 

íIlH'díalo: 
clt\o MP nos restanlt's casos. 

ARTIGO 189~ 

Libertação do detido J 

1. QWllquer enlídade que líl'er ordenndo a detenção Oll a 
quem o d~!ído se.ln presente procederà tt sua imediata liberlaçào: 

111 Logo que sr IOrllílf 1lli111ífe:;lo qllt' a dt'tençáo foi efeclmda 
por erro sobre a pessoa: 

b) Se tiver sido ekchwc!a fora dos casos e das condições 
pre\'lslns na lei; 

c) Loco que se I orne c!rsncress;lfia, 

2. A libertação r precedida de despacho se for o MP ou o juir
n ordenà·la e. sendo oulra enticlade. mediante a elaboração 
posterior (ie relalorio ajuntar ao processo .. 

3, E; obrig<lt ária co11lunie;)f ao MP qunlquer Iibertacúc efee! ll<lc!n 
por n!.!<'lllfs po!íc1flIS. sob pt'na de procedimento disciplinar, 

ARTIGO 190~ 
Habeas corpus por detenção ilegat 

!. QU<llllller dei ido pode f('querer no juiz do circulo judiC'íal da 
àrC'<l em que SI:' entoo\ rar que ordene a sua imediata apresenti1('ào 
j udicill!, se: 

a) Es!íl'er excf'dic!o o referido noarP 55\'. ar I" lB3~'f'(1f(~ 18·F 
ou qUillquer outro prazo p!1ril f'nlrt'~n ao podt'[ Judí(,Ii1I: 

hí Ma!ll!\'e[ ft deten('c1o fom dos locais e das condições 
.I·ecalillt'lll(:' pr('\,islas: 
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r] A detenção 1I\'(:r sido ordenada Oll efectuada por entidade 
icompelenle: 

di A dl.'tenção não klr ac!míssi\'d com os rumbmentos irl\'ocados. 

2. O requerimento pode ser subsrrito pelo det ido ou por 
qualquer pessoa no gozo dos seus direitos que o apresentará â 
enlic!ade que o detenha. a qlwl o remele imediatamente ao juiz 
com as informaçóes que entenda necessárias. 

ARTIGO lal" 
Tramitação do incidente 

'1 Recebido o requerimento o Jlli7. ordena. sob pena de 
desobedi&nria quaUfici'lda. a aprestlltaçào imediata do detido. 
de loelo o expedien1e relati\·o ao caso e ela entidade captora. 

2. Ouvido o Mp ha sido elltre~lIe. o defensor do detido e este. 
o juiz decide o i.l1ridente no prazo de 48 horas. 

3. O inelllllprímenlo da ordem de soltura proferida pelo juiz ou 
a f1ilO remessa imediata do rt'querimelllo a que se rdere o arl ~ 
190':. n~ 2 implíra a responsabilií',ílrnO pena! çle quelll omllir oU 
obstar ao seu cumprimento. 

CAPíTULO II 
DO INQUÉRITO 

SECÇÃO I 
ACTOS DO INQUÉRITO 

ARTIGO I D2': 
Inicio do inquérito 

o inquérilo principia com a aqllisíC'(\o df' nollC'ia do crilllc prja 
rll!id,ldt' ellcarregue ele o realiwr. 

ARTIGO 193· 
'Fins do inquérito 

o inquérito é a parte da lI1\'esligm::ào destinada a recolher 
provas e a realizar as diligência,; nê'cessjrií\~ ii descoherl11 de um 
crime e da responsahilii.açào do" seus autores. 

ARTIGO IO·fê 
Actos da competência judicial 

Sáo dneolllpelênciâ t'X('\USi\'il do juiz"de C'Íreulo da ilreil onde 
correr o inquérito: 

íl) Decidir do ,Hn\)t'ilS corpus' por detenção ilegill: 
hl Presiclir tl tOII\;H!n de dediHa('(Í('s para lllell1órin fUlltri1; 
ri Decidir {,cerea da pris;1o prevt'nti\'a: 
d) AlllOrilar as esrlllasle!efónicas: 
eJ A prática de outros actos qUê' ii lei lhe atrilmir. 

ARTIGO 195\' 
Actos da competência do MP 

. 
No inguérílo que não efectue c1irectnmente. compete ao MP. 

p11fil :l.tém ele as~unllr a direre'ao cio inquérito. prat icnr Oll :l.ulorízilr 
os aClOs pr\'\'istos, n:speC'ti\':l.!1l{,i1te. no arl~ ·18~ e <ln'! 49". 

ARTIGO 19G~ 
Realização do Inquérito 

I. Todos os demais aet os processual s a reali7.ar no decurso cio' 
inquérito podem sé-lo pela polícia judiciária ou equiparada. 

2. A compeléncia territorial para os efeitos do disposto no 
número anterior f determinada pelas re~pt'c(i\'as leis orgi1niNls. 

ARTIGO 197" 
Inquérito contra magistrados 

1. Se rór obji"cto .dl' not icjil do crime um magistrado e desi
gnnclo para a realil.n{'{)o do inquéntó magistrado de categoria igllal 
ou superior à do suspeito. 

2. Se o smpeilo ror o Proct1rildor Gemi da Rrpllblie:l. st'rá 
nomeado UI11 juiz do ST,J. por sorteio. que náo participará na 
fase de ,Íltlgamenlo. 

ARTIGO 198" 
Declaração para memória futura 

Em caso dt' doença grm'e ali de dt'slocaçáo para o est rangeiro 
eh' quel!i eleva depor C011l0 tcst('1I1l1l1ha. assistente, pt'riIO, consultor 
técnico ou parti('ipar em {1c{1reaçao. se for prevish'el o seu 

impedimento para rOlllparece'r em jlll~a!llenIO, st'r-Ihe,áo, 
antecipadamt'lllt'. t011lada~ declarações ou realizada a (Jcareaçáo. 

2. As dt'dara('oes alll{'('ipadas nos [ermos do número anlt'rior 
serflO 10lllmlas p('lo jUi7. de circulo competente em razão da i1r~a, 
mediante req\lerilllento do MP asslsl enle ou suspeito e redul.idas 
a auto. 

a. Poderfto assht i r à~ declili'nc'of.~ os participantes processuais 
referidos no f!I'lll1erO anterior que solicitarào i'l0 jlli" ã feHllra dr 
perguntas q\le entendam nect'ssàrias. 

4. As declarn('.oes para !~H:l11ória futura serão livremente 
\'aloradas em julgamento. 

ARTIGO !99~ 

Inquérito contra pessoa certa 

l. ,; partir do !!lamento em que corra inquérito contra pessoa 
cerla é obrigatório proceder ao seu interro~atório. se aindn n110 

tiver prestado ckclarações nessa {jualíclade: 

2. Exceptllí1-st' c!odisposto no número anteríor: 

aIO suspeito que resida fiO esl rafl~eiro: 
bl O suspeito que resida na área pertenct'nte (lO tribunal de 

circulo Oll de re~iào diverso daqllele onde correr o inqu 
érito: 

ri O st1spei)o que não seja encontrado para ser notificado . 

3. A situação c!escriln no número um obrj~a il que se profim. 
iIlIN!íatamente, despacho de indiciação do slIspei!o. 

, , 
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ARTIGO 200" 
Duração do inquérito 

'I, H(l\'endo Sllspeitos presos pre\'entl\'amenle. i: de noventa 
dias o prazo máximo de dUn1(áo do inquérito, 

2, Em casos de grande 'rom,plexidnc]e a nível da investiga(ào. 
o prazo poderá ser prorroí!ado. lima só "1"1., por sesst'n(a dias, por 
despacho elo M.P .. 

3, Nos demais casos oprar.o pnrfl a realiznçi\o do inquérito é 
de seis meses. 

ARTIGO 20 I" 
Redução a auto 

As dilígtncias de prol'a produzida !lO decurso do inquérito silo 
onri,gatóríanH'rlte reduzidas a aula, 

SECÇAO II 
DO ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO 

ARTIGO 202'.' 
Relat6rio final 

I, A entlcladt policial encC'rra o inquérito elaborando um 
rt'léllório final com o rt'sullado dil if1\'\'stiga,áo eferl Hada. após o 
que conllli o proeesso ao MP 

2, Sr o MP achar nec('ssário à descaberia çla \'('rdade a 
efe('!iI'a('fHl de dili.génné!s eompkll1enlares ordrna-se {' fíxn prnzo 
para ii realfza(':'lo.da~ mesmas. 

. ARTIGO 203" 
Arquivamento provisório 

I. Cumprido o disposto no ARTIGO allterior ou encerrnc!o o 
inquerílo quando efeeluado pelo MP, eSI(' profere despacho de 
arquivamento provi~ório: 

fll Se náo U\'{'r('íll sido rerolhidos indícios suficjentes da 
\'erifjcncao de crime: 

01 Se oao for conhecido o a~erlle do crime: 
('J Se for k~all11ente inadmissível o pro('edil11e!lto criminal. 

2. O arquh'amento pode ser lotai Oll parcial. 
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a) A idenlifiea,ào. o mais completa possí\'eL do suspeito: 
bJ A llarraí;'ào dos farias e demais cirCllnstàncias que eonslit lIalll 

o crime ou relevem para a determinação da sanção e dá 
i ndelll niznçáo: 

cl A indicação das normas substantivas aplicáveis: 
dI A data e il. assinaI ma. 

3. Em ('nso de conexão ele processos é deduzida unta única 
aCllsa('1l0 provisória. 

ARTIGO 205~ 
Notificação 

O despacho de arquivamento OH de a(:Usaçào provisória é 
nolifieado ao suspeito, ao assistente e ao lesado ainda não 
constiluido assistente Illas com legitimidade para se conslituir. 
sob a cominaçlÍo de que se não reqllererem a impugna,ào 
conlmditórla no prazo de oilo dias o despacho se torna definit tl'O. 

CAPíTULO Hl 
DA IMPUGNAÇÃO CONTRADITÓRIA 

ARTIGO 206~ 
Conteúdo e prazo da impugnação contradit<Jria 

I. A i !li pugnn,ao conl radi! ória \'i sa ,garantir. ao assistent e e ao 
suspeito. a possibilidade de complementar ou se opór â decisão do 
M.P .. findo o mquérilo. de nrquivar ou acusar. 

2. Só o assistente Oll o S\lSpé'ito podem requerer a imptlí!na('flO 
cont rael i t ória. 

ARTIGO 207~ 
Requerimento 

I, No reql1erimento para a realíza,fto da impUfl:naçào 
contraditórIa de\,('r('\o in(\íc.ar·se as razões. c!e facto e de direito, 
que fundamentam a OpOS1,é'\O ao arquivamento ou â awsaçào e 
ns omissÓfS \'erificadas, 

2, Se for caso disso, imhcaf-se-ão os meios de pro\'n a produzir 
para completar ou im'alidar as conrlllsões do ínqurrito .. 

3, Só po(\er,lo ser indicados meios dr- prova produzidos no 
mqllérilo se for afl~\lida a sua lnefírüría. incompietllde ou falsidnde. 

4. O requerente formulará conclusões no sentido ria solu,ào 
que propõe para ser adoptada, 

5. O requerimento só poderá ser rejeitado por extemporâneo 
ou por fali a 101 ai elas exif;!én('ias consag;rndas nos números 
anteriori"s, 

6, O reljuerilllento é obrigatoriamente 1.1olificilclo aos demais 
ARTIGO 204~ ineteressados. lo~o que apresentado, pelo que deverá fazer-se 

Acusação provis6ria acompnnhaf dos duplícados necessários. 

1. Se durant e o .lrlqllérilo tiverem sido recolhidos indicias ARTIGO 208!: 
surieientes ele ~e ter \'t'rificado crime e ele tjU€'!ll foi o seu ;,gente o Iniciativa do Ministério Público 
MP dt'dtlt. acusaçao provisória contra fIe, 

I. Emhora o MP não possa dl:'ctuar ii impl!.~iUl,ão contraditória 
2. A acusa,áo contém soo pena de rluliclatle: por iniciati,a própria. realizará todns as dilif.(éncias de pro\'a que 

repute ess~rH:iaís para a descoberta da \'{'rdack. mesmo que não 
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r(,([lleridas, 
2. Compete ao MP presidir a todos os aCIOS proceSsl!rlís ii 

reali~.ar nesla parte da im'fstiga('Ílo podendo. 110 entanto. soliCiI ar 
a coac!JU\'açi'lo '<Ia!; enlidndes policiais. 

ARTIGO 209~ 
Formalidades das diligências 

I. Ao requerentt que indicar qualquer ptssoa para preslilr 
dfc!arrlçóes incumbI" o del'fr de apresel1li'l-la no diil de~ignildo 
para o efeito. 

2. O suspeito só prestará declaracoes se nisso consentir e a 
slIa falta nunCil é motivo de adiamenfo. 

J () assisten!f e o suspeito POc!flll. através dos seus 
representantes, so!icitnr que sejam fOfl:li,ladns c!ttermiondas 
pergurHns aquem prtslar declara('(ies. 

ARTIGO 210~ 
Aplicação subsidiária 

É <:.orrespondentemenlt aplicável na 1m pug)la('ão conl rad ii ória 
o tltsposto nos arFs 194 v. !97", 198" e 20[.~. 

ARTIGO 2 tI'! 
Acusação ou abstenção do MP 

!, Tennínado o prnzo da ímpll~naçào contraditória 011 realílÂlc!as 
as dilj~éncias requeridas. o MP tncerra-a. proftrindo despacho 
de abstenção ou ele aCtlsaç(Ío dennitiva. consoante as 
cirCll nstãncias. 

2. O MP nâo está I'iflculmlo nem ~ solução nem no conteúdo 
do arquivamento I" ela acusação provisória. 

3. É correspOnde!llellH'nlt' apllCál'el o que' dispõe o ar!'! 2lW'. 
n~ 2. podendo o disposto nns alínea, a). bl I" ri ser cumprido por 
rel1lissóé's para a aCllsa('ào provisória. 

4. O processo prosseg:lIirá ('om a f1oUfícação edital dé's(e
despacho no slIspeilo ou ao assistente. se não for possível a 
notHkaçáo pessoaL 

ARTIGO 212" 
Acusação do assistente 

I. Se- o MP tiver dtspachado no sentido dn obstenção. o 
assistente poderá anisar defmilivamente pelos factos que Julgue 
sulkientt'!1\enle indiciados. nos cínro dias imediatos à nOtificação 
referida no ART!GO anterior. 

2. Acusando o MP. o assistenH' pode 11Cllsar por Caclos 
idenlicos ou acompanhar,a acusél('i'lo do MP, no mesmo prazo 
anteriormente r('[e-rido. 

3, Ao deduzir acusaçào o élssís-tenf~ pode formular o pechdo 
ele indemnização pe-Ios danos sofridos elllconsequéotia rio 
crime. 

4. t correspondentemente apltràrel o disposto no art~ 207~ 

fI~ 3 r n" ,t. 
ARTIGO 213'~ 

Arquivamento definitivo 

I. DN'orndo o praw re-[rriclo nos ARTIGOs anteriores sem que 
trnha sido deduzída acusação pelo MP ou pelo assistente, o MP 
drterrnina o arquil'dlllfnlo ddinilil'o do proce-sso. 

2. Este- Mspacho é inimpll~nftl'el. 

3. O conhecillltlllo de 1I0\'OS e-lt"menlos de faclo ou m('i05 de 
prova slIscept ireis de conduzir 11 r('colha de indícios suficie!\!rs só 
pode-r{l{l srr apre'cíaclos t'1Il f10VO processo. 

, TiTULO 11 
DO JULGAMENTO 

CAPíTULO ! 
DA PREPARAÇÃO 

ARTIGO 214~ 
Apreciação da acusação 

I. Recebi(!os os autos no fribunal. o juiz ('onherera da 
tompekncia. da legil ílllidade. das nulidades e- dr outras ex('ep<,óes 
ou qurs!Ól"s prf\'ias que- possa. desde-Io~o. aprecim e que- sejal1\ 
slIsreplíl'eis de obstar ii apre('ín('i'lo do mérito da causa. 

2. SE' consíclt-rar é1 acusaçào !Olalmente infundada profere 
despacho de rejei(·i'lo. raso cOf\lr{lrto rece-be. a acusa,ào e deSigna 
dia pnra Julgamento. 

3. O despacho que rece-ber a (!cllsação é irret'orrível. 

ARTIGO 215~ 

Designação de dia para Julgamento 

I. O despacho que d{'si~nar dia para julga!1l('nto recrbe a 
(1clIsaç:'lo e corllrlll. sob pena de nulidade: 

a) Idenlifica('ão completa do slIspe-ilo: 
bl DesC'rtçào dos faclos por que e respons<1l'e! e e-m que 

qualidade: 
CI A indicação das disposições legais aplieàrejs: 
di NOl\le-açâo ele (\e-fensor se ainda o mio t ivt'r consl ituido ou 

nomeado para lodo o processo: 
el Re-quísição do .CRC 'se ainda não o tiver sido Ol\ e-Sliver 

caducado; 
f) De-cisao 011 reeXilme da situação processual do suspeito: 
,g) SoliCitação do relatório social caso ainda nao o te-nha sido 

efectuado: 
til Oretem de rell1tssa de bolt'til1l ao registo criminal. 

2, O despacho acompanhado de cópia da acusaçéio é notificado 
ao MP. ao sllspeÚo e defensor e ao assistente e mandatário. 

3. Os elemento~ referidos na alínea aI. bl e cl do número um 
des!t artij:(o podem ser indicados por remiss(!o para o despacho 
de aellsaçào. 

ARTIGO 216~ 
Contestaç.ão e rol de testemunhas 

I. Nos sele' dias após a notificaçáo elo despacho que desi,gna dia 
parajl!!~amento O SllSpl"itO apresentará. querendo. (l eon(tsta~'iio. 
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o rol de testemunhas e quaisqller outras pro\'as a produzir. 
2. O requerimento é escrito e não estâ sujeito a forl1lalidildes. 

de\'endo ser apresentado COI1l tantos duplicado:; quantos os 
assistentes mais um. 

3. Ao MP e a cada assistente serâ entregut um duplicado. 

ARTIGO 217~ 
Pedido de indemnização 

I. Nos cnsos em que oassistenle não \('nha deduzido <lCllsaçao 
podera, querendo. requerer a indemnização a que se jul~\H:' tom 
dirtHo (' indicar provas não 'mencionadas no despacho de 
íH'usa('flo do MP. no mesmo priizo em que o suspeito pocleria ler 
aprt'sentado a contestação e o rol de testemunhas. 

2. É correspondentemente aplicável o que dispôr o arl~ 215~. 
n~ 2 e n" 3. 

3. NtlO.é admissível a apresenta,ão de qualquer arlículado em 
respos!a ao pedido de indeinnízaçi\o. A OpOSiÇão ao pt'(liclo sera 
derl uada na audiência. 

ARTIGO 218~ 
Vista 

De sE.!(uida o processo ~ concluso a cada Ulll dos juízes 
adjlliltos para consulta e aposição dt> \·is[o. 

. ARTIGO 219'~ 
Declarações para memória futura e no domicílio 

l. A requerimento do MP . elo assistentE' Ott do suspeito. o 
tribllnal tomará c!C'c!ara<;õfs no domicílio aos tnlefl'fnit>nles 
referidos no arl ~ 19!:F. n2 l. sempre qllf por dOfn('a grave OH 

\'eihire ~e eoront rem relidos na residéncia. 

2. A rfqllerímento do MP. do assistt'lltr ou do snspeito é 
correspondentemente aplicà\'f'1 o Cjlte dispÓf o art~ 198~. n" !. 

3. Nil tomada dr dEclarações obser\'ílr-se-áo as formalidades 
est(ihel{'cidas para a audiência. ex('C'pto no que respetia a 
publicidadr. 

4. As c\eclarações são redllzidas n rscrílo. 

ARTIGO 220" 
Cartas precatõrias 

I. Não e pnmitidêl êl C'xpediçáo de carlilS precillórias pMa 
tomada dr declarações aos intervenientes processllais ouvidos 
durante j irn'esLignção. 

2. Excrpcionnlmente, as pessoas não ouvidas em dedarnçóes 
nél illl'f'f;tií,\ação. que residem fora da <\rea do tribunal de circulo 
0\1 de regHlO t' knhal1l grcm"f; díficuldilcles ou incoll\'rnientes na 
des!o(,ilçao ao t rihunal podem sn inquiridas por (,Mta precatória 
il reqllrrimento ela ilClISil(·ào ou ela deft'sil. 

CAPíTULO II 
DA AUDIÊNCIA 

SECÇÃO I 
DlSPOSIÇÓES GERAIS· 

ARTIGO 221~ 
Direcção e disciplina da audiência' 

5S; 

I. A disciplina da al1diencia e a direrção dos trabalhos 
cOlllp('tem ao juiz presidente. que adoptará as meclidils qut' 
considere ildequadas e nt'cessarias para que a audiencia decorra 
com normalidade. desde que não rontrariem lei expressa. 

2. t rorrespondElltel1lt'nte apIiCiÍ\'el o que dispôe o nV I do 
ar! ~ 63" e o n~ 2 do arl ~ 77~ 

3. As deciséles rt'lalí\'as n di~;(.:iplina e direrçflo tia audiência 
podem ser proferidas oralmente e sem [ormalidadt's especiais. 

ARTIGO 222~ 
Princípio da contradit6rio 

O tribunal garantirá o exc-rrício do contradiíório. 
nOl1leadamentt' antrs ela derisáo de qllestóes incidenHlis e na 

proclll('áo de toda fl prova apresentada ou ex'lmínadn em 
fludiéncia. sob pena de nulidade. 

ARTIGO 223~ 
Publicidade da audiência 

,I. A audiência i' pública, sob pena dr Iluliclnc!t' insiln<Í\'el 

2. É rorrespondenlt'mente aplicável o que dispóe o an" 78" 
e arl" 79". 

ARTIGO 224~ 
Oralidade da audiência 

Salvo disposição da lei em contrário. os trabalhos e ii produçüo 
de pro\'ii em i!udiérwia processam-se oralmente ni! presfn('a cio 
t rihunal. srm prt'juil.O da lei admíl ir {HI impôr a sua c!orumenla,ào. 

ARTIGO 225~ 
Documentação de actos da audiência 

I. Será elaborada. pelo funcionario di! jus!lça.uma acta dn 
mldiência qur ('ontNfí: 

aI A indicaçáo do lllgar. a data. a hora ele abertura 'e 
enrf'fral1lrnto e o número de sessões ela audiência: 

bl O nO!llC' dos Juizes e do a~ente do MP: 
rI A idi'ntifir(lçào do StlSpt'ito. cio assistente e elos rt'spt'ctivos 

advogados: 
d) A identificílcáo das Irs!emunhas, dos pt'ritos, closronsullores 

l~('rlicos e dos ínti'rprelt's: 
el A Iranscri(il0 dos requ('rimenfos r pro!t'stos formulildos 

ora!menlr na audírflcia a posiçào dos restantes 
inlt'rVflllt>nlfS qunnto nesse;., ar{os e o despi1cho qUf sobre 
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eles íncültr; 

fi 05 lermos da cO!lciliação Oll de:-.islr!lcia. Sf existir: 
g) Quaisquer outras decisões e indil'i1('6es que alei determine: 
hl A assinatura do juiz presidente (' do fllllrionário dajusliç(1 

que fl elaborar. 

2, As derfmações prestadas peranle tribunal singular serflo 
reduzidas a escrito sempre que. antes do inicio. da produ('[ÍO de 
prm'a. o MP. o defensor ou o ad\'o~ado do assistente o requeifillll. 

3. O juiz presidente pode determinar q\le a transcrição dos 
actos referidos na alínea c) cio nÍlnero Hill deste ARTIGO seja 
efeeluada no flnal da produ('éio ele prova quando ii transcriçào 
imrdiata puser em causa o bom andalllenio dos trabalhos. 

ARTIGO 226'! 
Continuidade da audiência 

I. A audiência é contínua. sah'o os casos de stlSpenstlO Oll 

interrupção previstos na lei. 

2. O juiz presidente determinará a suspel'lsão da audiência 
pelo período de tempo neressárlo à salísração das necessidades 
de alímentaç.ão e repouso dos participantes. A audiência será 
suspensa para continuar no dia útil imediato quando não puder 
St'f concluída no dia em que se tiver iniciado: 

3. O juiz presidente ordEnará a intErrupçào ela auel!enria se 
depois de iniciada: 

ai Faltar ou Bcar impossihilitada de participar pessoa que 
não possa ser de imediato suhstituída e cuja presença 
seja indispensáVEl. por forca da lei ou de despacho do 
t ri bunal. 

bl For absolutamente necessário proceder à produçào de 
qualquer meio de prova superveniente e indisponÍ\'el no 
momento em que a audiência decorre; 

cl, Surgir qualquer questão prejudicial Oll illcidental. cuja 
resolução seja essencial para a boa decisão da callsa e que 
torne altamente inconveniente a continuação da audít"ncia 
antes de decidida aquela questào. 

4. A audiência interrompida ou suspensa retoma·sr a partir 
do 111límo acto processual praticado. Se náo for possivel re! omar 
a audiência no prazo de 30 dias a prova prodl1zida perde 
eficiicia. 

ARTIGO 227~ 
Adiamento da data designada para audiência 

i. A impossibilidade de constituição do lríbunal e o não 
cumprimento das delif.{éncías referidas no art v 220". são 
fundamento para adiamento da data desif(nada para a audiência. 

2. A falta de intervenientes processuais antes de iniciada a 
audiência só provoca o seu adiamen lo quando e nos t ermos que a 

Iri de(erlllillar. 
ARTICO 22fr: 

Princípio da investigação 

Por despacho. o tribunal ordenará. ofíciosamefli(e ou a 
rt'qHerimento. a prodll('áo de todos os meios ele' prova cujO 
conhccimento se afigme essen('ial ã descoberla da rerdade e fl 
boa decisÉlo da causa, respri(anrlo-sl' o contraditório. 

ART!GO 22~F 
Presença do suspeito 

L. É: obrigatória 11 presença do suspeito em audi~ncja. sillvo 
quando rl lei dispusrr diferentemente. 

2. Compele ao juiz prt"sicft'nle tomar as !l1C:'didfls neress,1rias t" 

adequadas a impedir que o SUSpEitO se afaste da [1ucliéncia antes 
desta estar encerracla. 

3. O afastamento do suspeito da sain de audiência só pode 
ocorrer depOis dr interro~ado sobre a ident ifica('ao.e nn {ecedentes 
criminais e por viola('flO r('pelida dos devert's d(' condula em 
atldié!lcla. 

4. O suspeito talllbt'!1I poderá srr afastado da saiu de alldii'nClllS 
pelo tempo estritamente nt'cessiÍrio quando a sua presença possa 
contribuir para inibir Oll lfllillllClar nl~lIé!l1 que deva prestar 
declara,óes. 

5. O suspeito. não obstante o afastamento. deveriI assistir a 
leitura da Si"rltença. . 

SECC;ÀO II 
ACTOS PRELIMINARES 

ARTIGO 230~ 
Realização da chamada 

I. À hora (ksi);(nada para o inicio do julgamento o runriowírio 
de justiça. publicamenie e em voz alta. idenlifi('a o prOfesso e 
chama qnelll [Ide deva intervir. 

2. Se fa II ar alj:(uém repete ii chamada decorridos quinze minulos. 

3. ClImprido o que antecede informa o juiz prl:'sídenle de 
quem e~tá presente e quelll faita. 

ARTIGO 231~ 
Início ou adiamento da audiência 

I. Se estívert':'1lí presentes todas as pessoas que devam 
intervir Oll se. faltando alguém. rláa for perlllHid<J o adiamento. o 
tribunal derlara a audiência aberta e dá início ao jul~amento. 

2. Em casO conlrário. o tribunal desil?:na nova data para o 
jul~amento. 

3. O adiamento e seus fundamentos. bem como a posição do 
MP. do suspeito e do assistent.e constarão da acta de adiamento. 
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ARTIGO 232~ 
Falta do suspeito 

1, Sé' ° SllSptítO f,dlar n audif'nriíL é'nrootrando-se 
'({e\'ídalll('nte notificado', l'sla sera adiada antes ele iniríada a 
'produçáo de pnwí!, 

2, A niio j1l5! jfiençno da falti1 no pralO dr ('111('0 dias implí('n 
o p;H:nmenlo da multa ('!l1 que' 111't'1' sido cO!ldenado (' a emissfÍO 
de 11Iilndado de (\('I('[1('ao pari! assl'gllríH i1 sua c()lllpar~nriil na 
nova data r!i'siglladn, 

:~, Sr o Sllspt'lInill~{ilkar ii fall:1 srrfÍ Ilol!lkado eli! no\'adatn 
de julgíll1l(:nto rom a rominil('ilO de qlte, faltando, o jlllgal1lenlo 
se ft>,dizarj SE'm a sua preSrll('il st'odo r('presentado, para todos 
os f'!rítos pO%Í\'els, pelo dt'len,>or. 

ARTIGO 23:r 
Impossibilidade de notificação ou de detenção 

I, Nos {'a~os rIU qHe n SlI\pello lenha prestado lermo dt' 
identidadr t' n'SI<!rrl('iil {' sr nno {'nllsi~iI ('frei Ui1r i1 SWl deten~'ào 

para assegufar ii ('Olupmt"tll'l<l em iludi('[lcia nt'!fl notificá-lo 
!w,:-,oalmelltr do dt'sIJilcho qut' (\esiglli1r dia para Jlllgil!llento, 
pnw('der-sc-á ii no!lI'irarilo COIll afixar;\o de Hill edilal na 
lIIol'ada imlil'ada 110 temlO de ilÍeI1IJdadí:', 

2, A IlotH'ir<le;\o t'dital assim eletllnda dt'l'er;i sé-lo com pelo 
Illt'IIOS vinle dias de alllt'{'rdi'fl('I(I rdali\'amt'nlt' à I1m'a dala de 
jlilC<lIlIt'Il!O (' ('0111 a rOlllltlilCílO de que (; Jldgnlllt'nlo sr rt'aliwriÍ 
COIlIO se (1 ~mpello t'slin'r pre<;(,lllr, sendo repn'srlltado, para 
todos ()~ dt'I10~ po~si\'t'IS, pelo d('i't-lISor, 

:), O liSO dn 1l01i!iri!(',!() ['(IJI;d 11;10 (lh\la a que, ~i!lilll!a

fH'dlllr!llt', se t'lllit ii 111 111;1[1(1;110<' dr dt'!C!ICaO ou dt' captura, 

ARTl(~() 23,r-

Dispensa da presença do suspeito 

Sempre qllt' o SII"ipC'I!O St' ('lIcontrar pri1tiralllf'!ltf' 
il1lpo~slhilitndo fie C'oill\Jilre('('r ii i1lldit'ncia \Jor idade a\'ançada, 
dOt'fl('il gra\'e Oll residi'lIciil no estrangeiro, pode rf'qUf'rfrOU 
f'(lIlSelllír que a auc!ihlcln lenha lugar na ~!lil élllst"nria sf'ndo 
I't'pres('ntado, para lodo" 0, t'Ít'íl(\s possírt'b, prlo (kkIlSOL 

ARTICO 2:15~' 

Revelia própria 

I. Nns sl!\la!.'õesdeserili1:-' 110 ali" 2:,\:3" , n'! I, E'IU que o 
SlISj)t'íto nao t('llha prest,ado INUIO (te idenllc!ilde {, residhl{'ia, 
Sef<l no!ificmlo por édilos de (p1ÍIIZl' dias do conteúdo da 
a('u~a(-án qllt' pende contra SI {' para se apresf'lltar Ilú Iribunnl 
a fim de ser 1I0tilirado pt'ssoallllt'l!lt' daquela e da data qut:' 
(Ít'slgnH dia para .Í1dgalHt'flIO e prestar o rrfrrido lermo de 
idfnlidade. 

2_ Decofrido o prazo [i-ferido sem qut' o suspeito st' apresente 
ou st'Ja preso 011 flt'lído, dt'signm-st'·(\ data para julgamento ii 
revelia, procedendo-se ii sua 1l01il'iral:ao t'cl1!aL 

3, ÉdiloS ser!lo afixados na l'dlilllíl rf'si(\f'!l('I<l conh('cj(lfl do 

suspeito e publicados num dos !Ofllal" de maior dindg:acflo no 

6/ 

lf'frilórío nacional. 

4. O condenado só poderá opor·se fi decisão proferida quando 
se apresentar em jui7,O pRri\ dela ser notificado e só poderá fa7.ê
lo por via de recurso, 

5, O tribunal de recurso ordena a repetição do jul~amento 
se enlender que, no caso concreto, a falta do suspeito na 
au(li&ncia de jul.e;amento diminuiu fortemente as ~aranlias de 
defesa, 

ARTIGO 236~ 
Falta do MP, do defensor ou do advogado do assistente 

!. A .falta do MP, do defensor ou do advo~ado do nssislente 
nunCi\ Justifica o adinmento da audiência, 

2, O MP será substituído pelo o respecljvo substitulo Ie~al e o 
defensor por pessoa idónen, de prefert"nria advo~ado ou licenCiado 
em (hreílo. sob pena de nulidade insanável. 

3, Ser, Ille s-fÍ íarultado o tempo necessário para se prepararem 
para o Jtdgi1111frll o, nomeadamf'ote pela ronslllta do proresso ê 
contarto ('om o Sllspeíto, 

4, O advo~ado do <lssistente será admitido a intervir se 
romparE'cer no decurso ela audiência, Caso contrário. o M.P, 
asse~urará a sua representi1çáo mesmo que não tenha deduzido 
acusaçào, 

ART!CO 237~ 
Falta do assistente, de testemunhas. de peritos 

e de consultores técnicos 

I, A falta do assistente, de testemunhas, de perilo:t"e de 
consultores It'cnícos só podt'm justificar um adinmento e apenas 
se o I ríbl!lwl entender que a wa presença é essenclàl fi descoberta 
da verdade e que & previsível assegurar a comparência do faHoso 
na nb\'a data que \'ier a ser desi~nada para ii audiência, 

2 - Se for previsível qlle as pessoils mencionadas compareçam 
ainda no decurso da audiência ou esta comportarámais do que 
lima sessão. o tribuna! iniciará o julf.:éll1lf'nlo e admiti-Io-á a 
depôr logo que. compareçn. caso contrário, aplicar-se-á o disposto 
no nÚIllt'ro anterior. 

3. A falta de lesleml\nhil (lU de outras pessoas a apresentar 
nllllr(1 fundamentarão o adiammto da 'audiência, 

SEC('ÃO m 
DA PRODUÇÃO DA PROVA 

ARTIGO 238e 

Tentativa de conciliação 

I, Antes de iniriada a produção de prova. nos crimes cujo 
procedil1lento rril1lina! (Iepende de queixa. o juiz presidente 
pro('urarfl ohter a conciliaçào entre o suspeito e o lesado, 

i!, Se ii eon('iliaçiÍü for obtida far-se-á constar os respectivos 
lermos da acla e o juiz prl'sídente, ou\'ido o MP, homolo~ará o 
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acordo obUdo. 
ARTIGO 239~ 

Afastamento de quem deva prestar declarações 

!. DurarHe fi produção de prova. IOdas as pessoas que devam 
prrslar dEclarações permanecem afas! adas da sala de audiências 
e sem a.cesso a informações do que ali ocorrere 

2. Compete ao funcionário de justiça velar pelo cllmprimento 
do disposto no número anterior [lnles e depois ele se iniciar a 
produ\'áo da prova. 

ARTIGO 240~ 
Informação 

A produção de prO\'a e precedida da leitura e ela explícaçào ao 
slIspeilo e aos prese!llcs na audiência do conteúdo da aCllsaçào 
pelo Juiz prf'siclentt'. 

ARTIGO 241~ 

Ordem de produção de prova 

I. A produçào de prOi'a rt'speífará a seguinte ordene 

ai Dt'('laração do suspeHo: 
b) Me.os de provas indicados pelo M.P. e pelo assíSlellle: 
ri Mrios (\r pro\'a ínclic:ados prlo suspeito e pt'lo respor\s,'\\'t'i 

c{ri!: 

d) OIl!~osl1leíos de prov(1qut' o lrihul1al julglle necessários. 

2. Por filll. examinar·se·tlO a::; IHO\'(IS produzidas 
arHet'ipadamenti" e por 111('io de documentos JIIIHOS ao processo 
dt'scle que algulll inleft'ssado o r('queira. 

3, Se o tribunal enlendt'r conveniente para a descoberta da 
\'erclade poderá alt erar a ordelll de prodllção de prova anteriorl11rnle 
refericla, excepto no qur coneeflle as dE-dnr<lçôes do suspeito 
que será o primeiro a prestá-las e que podern fazê-lo. novamente. 
em qualquer nUmil ela alldiêncin, 

ARTIGO 242" 
Validade das provas 

1. A formaçào da coO\'iC'çáo do Iribufwl só poderá funda
mentar·se em provas q\le lenha m sido produzidas ou examinadas 
na audiência. 

2. Exceptua-se do disposto no número ant('ríor as seguintes 
prol'as quI:' poclerão ser lltílizadas mesmo que mIo tenham sido 
examinadas em aucliênrta por falta ele quem o requeresse: 

aIOs autos relali\'os à producão de pro\'a pnra memória 
rutura a que tenha pre.sidido um juiz: 

bl Os autos de in\'eslii.{acào na parle em que nào corllenhalll 
, ckclaraçóes do suspeito do assistente ali ele teslemunhas: 

cJ Quaisquer dOC'lllllentos juntos no decurso da investigaçào. 

ARTIGO 243" 
Leitura permitida de declarações 

I, Os alltos de declarações frilas na in\'t'sti~açào só poderão 
ser uliHzados na allcliêm'ia. oficíosmnenle ou a reqllerimrnto, na 

parle em que hou\'er contradição ou discrepância sensivel entre 
elas e as produzidas na audiência pela mesma pessoa e que não 
possam ser esclarecidas doul ro modo, 

2, O liSO da faculdade consagrada no nümero anterior constará 
obrí~alorial1lenlt' cln ílcla de audiência sob a forma de despacho 
que o autorií',e, 

ARTIGO 244~ 
Declarações do suspeito 

·1. O jnlerrO~alõrio do suspeito começ.a pelas perguntas rela
tivas á identificação e aos antecedentes criminais. precedidas da 
advertência a que se refere o art~ 62'1 , alínea aI e ar! ~ 63;' 
n7 3. 

2. É rorrespoml<'nte!llenle aplicável ao interrogatório do 
suspeilo em audiê'ncia o que dispõe o mt~ 63~, 

3. Se o suspeito desejar prestar cleclarações quanto ao mérito 
ela callsa o juiz preSidente per.í(untar-Ihe-á se conressaoll ne.~a os 
faclos da acusação. Com'rocendo-se o tribunal que íl confissâo é, 
total Oll parcial. li\'fe e verdadeira o ioterrot:(atório limitar-se-á, 
bem como a restante produção de prO\'a, aos factos e circunstâncias 
não suficienlementi" esclarecidos. 

4. Se o suspeito neg;m os factos da aCllsaçâoo tribunal omj· 
lo-á em t nela o que for pertinente á causa. 

5. Os juizes adjunlos. o MP. o ad\'ogado do assistenle t' o 
ckrensor. por esta ordem, rorlllularào as pf>rglll1tas q lIe entenderem 
necessnrias ao esclar{,cll11t'nto da \'erda{\(', através do JUIz 
presidente. 

6. O su speilo pode. esponlaneamente olla recomendaç.áo do 
defensor, reCllSilr a resposla a alg;ul\las ou a lodas as perguntas. 
selll que I'al o possa clesfm'orecer. 

ARTIGO .245~ 
Vários suspeitos 

i. Rrspondendo vários suspeitos. o juiz presidenle determinará 
se <!eWIll ser ouvidos na presença uns elos ol1tros 'ou em 
separado, 

2. Em casa de audição separada. o juiz presidente. ouvidos 
todos os suspeHos. informa-os do que se tiver passado nfl sua 
ausência. sob pena de nulidade. 

ARTIGO 24G~ 
Declarações de assistente 

Podem formular perj:(unlas ao assistente o juiz presidente e os 
Juízes adjuntos ou, aWl\'és daquele. o M. P .. o defensor r o 
ad\'ogado (lo assislente. por estft ordem. 

ARTIGO 24F 
Declarações das testemunhas 

1. As testem unhas são tnquiridas. uma após outra. pda 
ordem porque foram indicadas. sa"'o se o juír, presidente. 
fllncladamente, decidir em conlrMio. 
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2. A testemunha é per~l1mfldfl por quem fi indicou. sendo 
depOis cont ra-interroli:ada. Se no con! ra ·inlerrot(at orjO forem 
suscitadas queslófs nno abordadas no il1lerro~atórío inicial. a 
'teslemunha poderá ser rrinqLlirida. 

3. Os jllizes podem. a qualquermomen!o. formular as perl'!llntas 
enlendfrem pertinentes á descoberla da verdade. 

4. As testemunhas índicadéls por um suspeito só pode ser 
'~incllIiridas pelos deknsores dos demais suspeitos se o requererem ii. , r: ao juiz presidenle e ('sle o entender necessário à boa decisão da r. . l causa. 

I~ 
ly; 
~i . 

ARTIGO 248~ 
Declarações dos peritos e dos consultores técnicos 

/\5 perguntas aos peritos e aos eonsultor.es técnicos são 
roi, tollladas pdo. juiz presiden((:' e pelos outros Juizes ou. alrm'és 
'~daquele, pelo MP. pelo advogado do assís(t'l1le e do respons[I\'el 
b'í\'d 011 pela (ldensoL 
T 

~.\ 
lí' ARTIGO 2..j9~ 

~, Alterações do' fact., d. acusaç',o 

, Sr, !lO dt'eilrso da producao dr prova, surgírelll fartos qut' não 
, COllstem da aClISél('<io e com Illilllífesto ín!('rl'sse para a dec.isão da 
, (";IHsa. o tril}llnnl, ofiriosam('flle ou a requerimento: r 

li, a! ('ollluníra-os ao derensor do suspeito (' cOrlrecle·lhe prilZQ 
\ para a preparn(,'flo ctn clrlt'sa, prossegll\l1do o Ju!gamento. 
I sempre que os novos rfl('(OS t'OflSlilUil11l cIrcunstâncias 

ilgra\'tlIltl'S rir carácter geral. l"SIÍ\'ereill !Hllna rela(iio de 
concurso normati\'o ou ele rríme ('ontinllildo com os da 
acusilção e náo promorelll éll::fi1\'açúO do limite Illàximo ela 

, 

SiHl('<'lO ap!iciÍ\'t'I: 
bl COlll\\l1ira-os ao MP presenle W1 íluc!!t"flriil que. ert'ctuando 

Ou nilo investíga('i\o sumária. se os ronsidérar 
Suficientemente índicíados. profrrirá despacho 
r{'conformador ela 'acusil('ão, sempre que tais fa,los 
conslituírem c.ircullslàncias il~rm'anles l1Ioclíncali\'as. 
eSl!I't'r('!l1 nUllla relação de con,urso normativo Oll clt' 
crime continuado com os da aCllsaç.ão mas importarem um 
aunl'enlo dos límíles da silnção aplicável ali nos casos de 
concll!'so rfecli\'o ideaL Se nenhum ínt('ressado suscitar o 
incidente ele stlspeic:ao o .lul,gamenlo prosseguirá com o 
llJesmo tribunal depois de se observar o que dispõe a aline(l 
anterior. quanto á deresa do sllspeíto: 

t) Se, após a conwniraçi1o. o fvLP, concluir pela inexis(t"ncia de 
indicios sufiCientes dos no\'os rados. requererá a 
eonlinunção do jl!l~ail1(>n(o fi('ando precllldido o 
conheeinwn(o daqueles factos: 

di Nos demais casos. fi comunicação do tribunal ao MP vale 
para qlle proceda autonomamente pelOB no\'os ractos. 

I ARTIGO 250~ ! Alegações or,ais 

I· J. Finda a produ(,'ao de prol'a, é eorltedida a pnlilVra. li' ""'Sivan,," Ir 00 MP. no ,,"'o!(ado do "';SI "" c e do rospo "'O,'e.[ 
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civil e,ao defensor para que oralmente formulem as suas conclusões 
de faelo e de direito, 

2. É admissível. pela mesma ordem, a resposta para refuta(,'ào 
dos argumentos que nilo tenham sido anteriormente discutidos. A 
resposta só pode ser exercida ti mil vez e cada um dos respondenles 
usarà da palal'ra por período de tempo não superior a qllime 
minutos. 

ARTIGO 25P 
Últimas declarações do arguido 

Ant('s de declarar encerrada a audiência o juiz presidente 
per~l1ntará ao suspeito se tem tem mais alguma coisa a akgar 
em sua defesa, ouvindo·o em tudo que declarar a bem dela. 

CAPíTULO III 
DADECISÁO 

ARTIGO 252~ 
Processo de deliberação 

I. Ao encerramento da discussão. se.'(ue-se a drliberaçào por 
todos os juizes que consliluiem {} tribunal. 

2. A defiberaç.ão & (omada por maioria simples de I'otos. 

3. O t ribllnal começará por decidir separadamente: 

a) As questóes prel'ias ou incidentais de que ainda nno lenha 
('onhecido: 

b) O julgamento da matéria de facto; 
cl A subsunção do factualismo provado ás normas 

incriminadoras ; 
dI A escolha e medida concreta da sanção. 

4. Mesmo que lenha fícado vencjdo em al~uma questão 
precedente cada memhro do tribunal é obri~ado a deliberar e 
votar nas se~llintes. pressupondo-se a opinião que fez vencimento. 

5. Os juizes . sób pena de responsabilidade disciplinar e 
criminal. não podem revelar nada do que se tiver passado dumot e 
a deliberação e estiver relacionado com a causa, nomeadament e 
é-lhes vedado divulgar sent ido das votações, 

ARTIGO 253u 

Elaboraçlo e leitura da sentença 

I. Concluido o processo de deliberação, o juiz presidente 
elabora a sentença de acordo com as posições que tiverem feito 
vencílí1ento, mesmo que lenha ficado vencido. 

2. A sentença é assinada pelo :illiz presidente e pelos juizes 
adjuntos. que poderão emitir declarações de voto relativamente às 
qut'stôes referidas no art~ 188~. n~ 3. (llíciea cl e ti). 

3. A sentença será !ida e explicada pelo juiz presidente, 
publicamente. em audiência. 

, . 
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4. A leitura equi\'fl\(> fi oalifícél('i'io às ll('ssons que deverem 
considerar-se pré'senles na alldi~ncifl. 

ARTIGO 254~ 
Alocução ao suspeito 

Lida a senlença o Juiz prt'sidente dirigir-se-fÍ ao suspeito 
explicando-lhe a senl [dada ckeísita e exorlfloclo·o a corril!:ir -se. se 
ti\'er sido condenado. 

ARTIGO 255~ 
Requlsítos da sentença 

1. A sentença COIl1é'C'il por Ulll rclalório. que' corH&m: 

a) A idf"nlific(1('(\o C'omplrla cio suspeito. do assis!enle e 
responsávé'j ci'·il. se hOllrrr: 

b) A indicaçiÍo do ['rime ou crimes illlputados ao suspeito: 
c) O resumo da eonteslHçáo cio suspeito e elo rf"<juerimenlo ele 

inclemnií'.ação se 1I1't"rel1l sido npresenl ados: 
di A indícil(:ilo tlél alleraçúo ele raclo~ se II\'rr ocorrido. 

2. Ao relatório sel!:ur-se él descriC'áo dos raclos provados, 

3. A sentença ({'rmina pelo dispositivo. ql~r contem: 

a) A clecisúo fma! ('ondemltória Oll ansolnlória; 
lJ) Orclt'1ll de remessa de boletim ao r~~is(o criminal: 
ri CondenaçiÍo em imposto ele juSl tÇél e demais custas d('\'iclas: 
di A !llençào dr \'oto dr I'rrlcido. se o houver: 
el A data e as élssinatllras dos membros do tribunal. 

4. A Sfnlefl('h f: obrii!alorinmt'í1le fUn<laIllentnda de raclo r ele 
dirf'ilo. 

ARTIGO 256<' 
Situação processual do suspeito 

I. A sen!enca absolutória declma a exlioC'áo ctf qUéllquer 
medida de coacção r ordem a imediata lIbtrtaçào elo suspeito 
preso prel'enti\'amenle. 

2, Se o crime livfr sido pralicado por irHmputál'eL a sfnlencn 
f: élbsolutória. mns SI:' nela for nplicada !Ilrc!ida e!e se~urança 
\'alerà como sentença condenatória. 

ARTIGO 257~ 
Decisão sobre o pedido de indemnização 

I, A senten(il. ainda que absolulórifl, condenarú o sllspeíto em 
indem nizaçào sempre qllr o pedido vier a rel'dar ,se fll nclall1rntac!o 
t' na medieiél em qur o rõr. 

2. Se o respOnSil\'el civil tiver Intf.'fI'ido no processo penal. a 
eondenação t'm indemnização será proferida conlra ele OH 

conlra ele e o suspeito solidariamente. sempre que ii sua 
responsnbilidnde seja ré'conhecida, 

ARTIGO 25W' 
Aclaração da sentença 

Enquanto não for interposto recurso, o tribunal. a rrquerimento, 
poderá esc!arecrr al.gllma obscuridade ou al11bi~ldclade que n 
Sell!ençél conlrnhn. 

ARTIGO 259~ 
A correcção da sentença 

l. O tribunal. a requerimento ou oficiosamente, corri~ira 

qualqut'r erro ou lapso e preenché' qualquer Incuna que mio 
impOrlt' modific(lçáo essendéll do confeúdo da sentença. 

2. Sr Já til'er subido o rewrso da sentença. a correcc,'ão ~ feí(a 
pelo tribl1nal suprrior, se ainda for possivel. 

ART!GO 260'! 
Inexistência e nulidade da sentença. 

I. A sfntença é inexistente quando: 

a) Náo contil'er as menções referidas no art~ 255~. n~ 2 E' n;' 3, 
alinea él) r (:'): 

hi Condenar por félctos dil'ersos cios constantes ela acusaçiÍo 
Oll do despacho reconformados: 

tl Não for possíl'el ie!enfificar o sllsprilo Ou exislir erro 
rdrl[jl'éll1lentr fi prsso::\ inr!ícadél ('omo suspeito ou réu: 

di For proreridn por tribunal st'm competência criminal: 
e J NilO ror reduzida él escrífo, 

2. A sentença i: nuía qllando: 

a) Faltar a funclalllent<lçáo de, farto ou dr direito; 
Íl) Não coniíl'{'r algumas elas nH:nr.õfs rekridas no mi" 255" 

fi': I, n~ 2 (' n~ 3. aliné'(1 bL ri r dJ. 

TíTULO li! 
DOS RECURSOS 

CAPiTULO! 
DOS RECURSOS OROINÁÁR!OS 

SEcçAo I 
DOS PRINCÍPIOS GERAIS 

ARTIGO 261 ~ 
Princípios da máxima admissibilidade dosTecursos 

Sempre que não for expressamentl:' proibido por lei. e permilí,c!o 
recorrer dos despactlOs Judiciais. (Ias sentenças e dos acordilOs. 
na totalidade ou em parte, 

ARTIGO 262" 
Decisões que não admitem recursos 

Não é admissíl'eI recursos: 

a) Dos despachos dE' mero expediente: 
bl Das dec:ísóes da poliria Oll de quaisquer outros ael os judiej. 

élis. se nelas se nilO excederem os limiles presctritos na lei; 
cl Das decisões que ordenem actos dependenles da li\'re 

rrso!ução elo trihunal; 
dI Dos a('ordao~ do~ t ribuoais ele circulo ou Re~ionais proferido 

na seqllêncíél de recurso interposto de decisões dos 
tribunais de Sector: 

e) Nos demais casos previsto na lei. 

ARTIGO 263~ 
Quem pode recorrer 

Só pode recorrer quem tiver 1 nt eré'sse em a~ir. nomencla ment e: 
ai O MP, dr qualquer decisão. ameia ql1e o façn no 

exdusivointerrsse do suspeito: 
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b) O suspeito, ° assistente e o respons{l\'el cil'iI nas (lecisMs 
cont ra SI proreridas e na parir r!1l qut' o forem: 

d QUf'1ll UI'er sido rOndelJílcto :10 pagamento de qUflisquef 
ílllporttlllcia ou líver ql1e dt'fenrkr um clireito afeclado 
pela <leri~ào, 

ARTIGO 2fW 
Extensão do recurso 

Sah'o se o recurso sr fun(\nmenlElf em 1ll0!il'OS estritamente 
pessoais: 

aI Quantia interposto por um dos sllspeilos, CI11 raso de 
romparl iripaçí'lo, aprovei1il aos restantes é': ao respOnSã\'fl 
('i\' O : 

hi Interposto pelo responsável rivil. aprol'{'íla ao suspeito 
illesmo para efeitos penais, 

ARTICO 265'· 
Reclamação contra o despacho que não admitir ou que 

retíver o recurso 

I, Do despncho ql1e nflO admillr ou que ret i\'('r'o recurso, o 

recorrente pode r('clamar piUil o prt'~i(bllt do tribuna! il qur o 

reCllrSO se dirige, 

2. A reC'iaillaçào r aprt&l.'lllada 11:1 s('crl"taria do frihunal 
r('corrido 00 príli'.O de dez diaS ('(BlIndos da Iloíirtcaçi!o do despacho 
qllt' !H1cl ti\'er adllll!ic!o o fé'('[lrso (lU dn dill,l em ql1e o rrCOITellll" 
I~n'r lido conheCI!1WlllO da ré'lefl(',lo. 

3. No fequerílllt'nlO o reclal1lante t'XpOt fi:' rnzóes qllr 
.i!l~lilí(,illll a adlllíss;\o ou a suÍlid(1 ifllf'diflla de recurso e indica 

os clt'll]('IlIO" ('0111 que' prelenrle !11"1 ruir n reclamação, 

4. A cll"{'ISí'lO do presidelltt' do tribunal superior i: dt'fíni1i\'a 

qUilndo confirmar o despacho de indelt'rlmeflto No raso cOl1lriÍrio 

flao \';llcula o Inhumt! de rtTllrso, 

ARTIGO 2(i6~' 

Limitação do recurso 

I. É: admi%ivel :1 lilllll<\UlO do ré'curso n ullIa parle dil 
decis;lo qllando a parte r('corric!n puder st'r separtlcla r!:1 pilrte ní'lo 
recorrida. por forma a [Ofllar poss!\'t'1 lima apr('cia('flo (' lIllla 

derisno alltónomas, 

2, Para ('ífil o tio dispos1o 110 1l11l1lfTO a 111 ('rior, é J10Ille;1dillll~ /lI f 
ilUIOllOtllil a parle da <!("cisao que se referir: 

n) A Illilleria penal. relali\'!llllf'nle àquC'la que se referir a 
illalt>ria civil: 

h) Em caso de ('OnClH'SO (k crimes, a ('adn um dos crilll(,s: 

r)EIll raso rI(' unidade rríminosn, a qU('"Ll0 dr (,1I1pabilldac!~ 
r('!a I i \'i\!lJenl e flquela qur se 1'('[('1'1 r ii qucsl;10 cI e 
r!clci'llliltil<;ão c!E' sançí'lo: 

ti I Dt'I1{ ro da queslíío ela r! e (('l'lll i lIacilo da Sill1('tlO. fi caela lima 
(I,ls penas ou Illf'dicias ele se~lIrnnra , 
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3, A límilaçiío ele recurso a lima parle da decisão niío prejudie(\ 
o dever de re!irar da prot'ed('ncia daquele as consequ{>flclas 

le~allll('nle impostas relati\'al11fnte a toda a decisão recorrida. 

ARTIGO 267~ 
Proibição de reformaUo ln pejus 

. Quando ilpenas o suspeito interpuser recursos ordenatoflo 
dn dec'isão final. o tribunal superior nào pode aplicar san('áo 
di\'ers:1 ela constante da djeisão r('rorricla que deva consH!('rar-s(' 
mais grave em ('sprci(' Oll mcdicla. 

2. A proibiçilO n>ferida no !ltlf11UO ant('rior náo se I'('rinca 
quando: 

a) O tribunal superior qu[\lificar diversamcntE' os raclOs. CjUt'f 

quanto as norl1l[\S incrimtnadoras qUE'r el11 relaç;io a 
circul1sltin ('la S lllod ifioHi\'ns: 

bl A agrm'i!çào da pt'rlél de Illulta for consequt'rlriil ela 
ill!eraçãO da SHUí\(';10 E'('onómicac!o suspeito tcr Illelhorado 
signi fi c aI irillll efl te; 

cl For ele flpliear merll(\as de segurançn ele inlernnlll('nlo nos 
1{'r1ll0S da ll"i 1)(,llal slIÍJstanlivâ, 

3, O c1i,;pos!o 110S flll!ll{'ros anteriores aplica-sr aimlil qll(, o 

recurso ít'nhil sido illtt'rposlo so pelo MP ou pelo MP e slIspeílo no 

inlere""e f:'xc!usi\'o da defesa, 

ARTIGO 268" 
Renúncia e desistência do recurso 

i. O c!irrilo dê' inlerpor recurso d~ cletNillinada declsao é 
II \'r t'!\l {' I Jll:' r t' IlUIl c i iiI' (' I. 

2. t ilclillis5il'el ii desí,lt'ncii\ do r('curso, anles de profmda 

cleClstlO relaH\'a :1 Illatérin recorrida, mediante' reqlH:ril1lrnlo Otl 
lermo no prMé'SSO, 

ARTIGO 2G9~ 
Modo de subida dos recursos 

I, Sobelll nos próprios autos os recursos interpostos de 
derisõrs que ponham lermo à causa e os que com ('1('$ dt'\'am 
subir. 

2, Os recursos não rrferidos no número i\!ltrrior. ql1t' dC'\'illl1 

subir illJNliatamente. sobem ('!li separado, 

l\RT1CO 270~ 
Recurso que sobem imediatamente 

I, Thn subida imediata os se~uintes recursos: 

aI Da d('('Ísiío que ponha termo fi causa e das que fort'l'n 
proferidas depois e1esta: 

hl Da cl!:'císáo que aplicar Oli mantiver ii prisão pre\'enli\'a: 
ri Da decisão do jlli% que condenar !lO pa~amen\o (If:' q.ualquer 

il1lpOrlil!l(,lil. nos Il:'rlllOS drsle cóc!ii-!o: 
dI Do despacho eíl! que o jllíl se não reconheçn imp('(llclo: 
el Do despacho cle rejeiçiio da acusaçilo, 
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2. Também sobem imediatamente todos os recursos cuja 
retr!lçào os tornaria absolutamente inú!f:'is. 

ARTIGO 271 ~ 
Recursos de subida diferida 

Toàos os recursos que não sllOirem imediatamente. sobem e 
são instruídos e jtll~ados eom o rceurso da decisão final, 

ARTIGO 272u 

Recursos com efeitos suspensivos 

1. O recurso interposto de decisões finais condcmÚóriils tem 
efeilos suspensivos. 

2. Suspendem os efeitos da clecis{lO re-corridils: 

aJ Os interpostos dt' decisões que conc!en~rel1l ao pa.gamento 
de qllilÍsqller importânciils, nos (f:'rmos deste cõdi~o. se o 
recorrente efectuar o depósito do seu valor nos sele- dias 
imediatos à interposição: 

hl Os inlt'rpostos no despacho juc!idal qUti jlll~ar quebrada a 
C<lUçi!o. 

SECÇÃO II 
DO RECURSO PENAL 

ARTIGO 273~ 
Ãmbito dos poderes de cognição 

I. A inlerposi('flO de recurso pode rundamentar-se na 
di&cordflrlcia com a decisáo tomada ou na omi'Ssi!o de d('cistlO 
relali\'a a ql1esli'l.O ctt:' que se devesse tomar conhecimento. 

2. Mesmo que o recurso seja restr[!o a matéria de direito o 
trihunal. onciosamente ou a requerimento. conhecerá dos \'ícios 
que manifestanwntr se tradm:el1l em: 

a) Conl racti('ilo insanà.\'E'l da rundamentação ou da matéria de 
faelO assent e eOl11o prOl'ada. 

o) Erro notório na apreciação da prova: 
c) Onllssi!o de a!t:(ul1w diligência que pudesse ter sido 

efectuada na audiêneía de julgamento e se eleva considfrar 
essencial à descoherta da verdade. 

3. O r('corrente pode limitar o recurso a uma parte da decisão 
desde que essa parte possa ser apreciada e deCidida 
autonomamente, sem preJuihO de deverem extrair-se as 
eonseqllê.ncias legalmente impostas re!alivamerlle a toda dccisão 
recorrida se o recurso for julgado procedenl (', 

4. Se o r('corrente limitar o âmbito do r('('urso a lInJa parte que 
o triollnal superior entenda nào susccp(Í\iel de conherímé'nlo e 
decisáo autónoma, decidir-se·à a recusa de conheCimento do 
recurso. 

5. Nos cmco dias imediatos à notifica~'ào da recusa de 
conhecimento parcial do recurso o recorrente pode. por 

requerimento, renovar fi Instáncia ele recurso amplinndo o seu 
objecto. 

ARTIGO 274" 
Prazo de interposição 

I. O pfill.O de interposição elo recurso é de sete dias a contar 
da nolilki'lção da decisão ou a parlir da data em que (kva 
considerar -se nolificada. 

2. O reetJrso é interposto por requerimento ou por simples 
declaração na acla se re!ath'o a decisão prorcrida em alldiência. 

ARTIGO 275'J 
Motivação do recurso 

I. O requerimento de interposição do recurso é sempre 
motivado. Se o r{'curso fOi inlt'rposto por declaração na aela. a 
motivaçao será apresentada nos sete dias imediatos à inlerposiçlio. 

2. A 1110(i\'ação enuncia especifieadamente os fundamentos 
do rec!lfso e termina pelas conclusões. formuladas por ARTIGOs, 
em que o recorrente para al~m ele indicar as razões do pedido 
referirá as normas juridicas violadas e o sentido da decisão que 
prele-rlde, 

ARTIGO 276~ 
Notificação e resposta 

I. O requerimento de interposiçãO ou a 1110til'ação serão 
notificados aos restante::. sujeitos processuais aferI ados pelo 
recurso. devendo. por isso. vir acompanhado do número de cópias 
necess;irias. 

2. Os sujeitos processuais afectados pela interp~içüo podt'rn 
responder no prazo de sete dias. a contar da data da notHkaçào 
referida· no número antenor. 

3. A resposta será notificada aos sujeitos processuais por da 
afectados. observando-se o disposto no número um quanto às 
cópias. 

ARTIGO 277~ 

Expedição do recurso 

I: Se o reCllrSO for interposto de sentença ou acordão final o 
processo é remei ido ao tribunal superior logo que cumprido o que 
dispõe o ART!GO anterior ou expirado o prazo ai referido. 

. 2. Nos demais recursos o processo será concluso ao juil. 
presidente para que. no prm:o de três dias. sustente ou repare a 
decisEio recorrida. após o que. se for o caso. o processo será 
remetido ao tribunal superior. 

ARTIGO 278u 

Vista ao Ministério Público 

Recebido o proeesso no tribunal superior I'aí com vista ao 
MP, por cinco (!tas. 
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AHTIGO 279~ 
Conclusão ao relator 

li: 

) I, Colhido o vislo do MP ou ultrapassado o prazo referido no 
:: AHTIGO anterior sem ter sido aposto o referido I'isto. o processo & 
Y concluso ao relator que apreciará todas as questões pr&vias ou 
J. Incidentais que possam obst ar ao conhecimento do mérito da 
( causa, 
<, 
r I 

f, 2. o relator rejeitará o recurso sempre que faltar a rnotivaçao 
;; ou for rninifesta a sua improcedência, 

ARTIGO 285~ 
Repetição do julgamento 

Poclera ser orclf'nada a repeliçao cio jl\lgamento com alj:(um dos 
fllndamentos referidos no arF 273~. n~ 2, 

SECÇÃO IV 
DO RECURSO PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

ART!GO 286" 
Regra geral 

Cabf' recurso para a secção criminal do S, T, J. de todas as 
{ 3, Compete ao relator a elaboração do projecto de acordão decisóes penais proferidas pelos trihunais de circulo de re~ião 
r: sempre que o processo deva prosseguir. 
" 

" , 

" 

ARTIGO 280~ 
Vistos ao adjuntos 

Cumprido o que antecede o processo é remetido, por cinco 
cliiiS. a cada 1111l cios juizes adjulltos, acol1lpanhado do projecto 
de acordào. 

ARTIGO 28P' 
Deliberação 

t 
~i! I ,A deliberação será colegial. interl'inclo o juiz presidente da 
\ Sfccao criminal ou do tribunal de círculo, que sera o relator. e 
?, dois Juízes adjulltos, 
\ 

li 2, A decisi\o será to macia por lllaioria simples ele votos. sendo 
I,; admissíl'el o 1'010 de vencido, 
I: 
i~ t ARTIGO 282 0 

Acordão 
" 

~~ I, O ;}cordi\o serú selllprf elaborado pelo relator, n1f'SI110 que 
f~) tenha ficado \'eneido. 

) 2, E adllliSSí\'el a cleclnraçáo de l'OtO de I'encido queinte~rarã 
(o acordào, 

SECçAo III 
DO RECURSO PERANTE OS TRIBUNAIS DE CIRCULO OU REGIÃO 

ARTIGO 283~ 
Regra geral 

Cabe recurso para os Iribl1l1ais de circulo Ou ele Região, 
rf'spect ival11enl.e. todas as d('cisóes proferidas. el11 matéria penal. 

:' pflos tribunais de Sedar e de Regiào, 
\ 

\ 

ARTIGO 284~ 
Poderes de cognição 

I, Os tribunais de circl110 ou de região. funcionerndo romo 
instância de reCllrSo. conhecfl11 de [aelo e clf direito, 

2 No julgamento de recurso cle\'er-se-á atenckr às disposiçóes 
i~onllatil'as qut regulam a actil'idaclE dos tribunais de circulo e 
~Ie Rfgiào. 
? 
t 
r/ 

quando funcionarem como tribunais de I ~ instância, 

ARTIGO 287~ 
POdeies de cognição 

Sall'o o disposto no ilrt~ 272('. n~ 2 o STJ apenas conhecerá 
ele direito. 

CAPiTULO II 
DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 

ARTIGO 288~ 
Recursos extraordinários 

Os recursos extraordinários podem ser de revisão ou para 
f[xaçúo de jurisprud&f1('ia. 

ARTIGO 289~ 
Fundamentos e admissibilidade da revisão 

I. A revisão da sentença transitada em julgado é admissível 
quando: 

alLJma outra sentença transitada em julgado tiver considerado 
falsos meios de prova que tenham sido determinantes para 
a decisão; 

b) Uma outra sentença transitada em julj:(ado tiver dado 
como provado crime cometido por juiz e relacionado com 
o exercício da sua função no processo; 

ri Os factos que serviram do fundamento à condenação 
forem inconciliáveis com os dados como provados noutra 
sentença e da oposição resultarem graves dúvidas sobre 
ii jus! iça ela condenação: 

dI Se descobrirem novos factos ou meios de provas que. de 
prr si 01I combinados com os que foram apreciados no 
processo. suscitem graves dúvidas sobre a justiça da 
rondenação. excepto se tiverem por único fim corrigir a 
medida concreta da sanção, 

2, Para o efeito do disposto no número anterior. à sentença e 
equiparado despacho que tiver posto fim ao processo, 

3, A rel'isâo ê admissível ainda que o procedimento seencontre 
extInto Oll a pena prescrita ou cumprida. 
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ARTIC() 290" 
Legitimidade 

I, A revisão pode ser requerida pt'!o MP, pelo assistenle nas 
sentenras ahso!ulórias (' pelo fel! nas ronc!fllalórias, 

2, Qllillldo o conclenado !iwr l;llerí(\o n re\'isao pode s('r 
reqnerida pelo cónj ugt', desrenclelll ('5, ,ascrnc!fntés, par('rHt's 
Olknfins at& ao Quarto grau da linha ro.lat/:'fa!. 

AlnlGO 291" 
Apresentação e tramitação do requerimento de revisão 

I, A rf\'hilO dr S('l1ten,a proferida, 6('108 Iriblltlilí~ SfC'loriais 
serfl frquI'rida no I ribunill regional com pr! enl r el11 razao cio 
It'rrilório, 

2, Nos dfl11ais ('asos o reCjuníl1ll'!lIO (!rnTil ser apfesentado!lo 
tni>lltlil! ('fll que ,tive! sido profenda ii S(.I11('[I1;a li r(,I'(,L 

3, O rrqllt'nnwn!O de re\'i~;'lO (' illlluado por aprrlso aos alllos 
onde loí proferida a ~el1len('a a rerer. Na )illlil('ao rderidn no 
nÚl1!ero IIIll r('qlli~ilar-~t'-a ao tribllllals(:'('!orinl o rê'spectivo 
processo. 

4, Compele no tribunal referido ,nlltniorllltnle iosln!lr (l 

proC't',,~() c!t> rt'I'lsao pro('('denclo <1~ c1i1ig{'IH'ias que repul\" 
Ilê'C('SSíirlils e ordenando 11 jUllçao do:, do(' il 111\'11 I os COII\ ilHrrê'sSe 
para a deeisào, 

5, A produ,tlo dê' prol'a por clee!ara('órs (" "t'I11pre dOCll!l1t'!itada, 

6, findn a ren!t7.n('llo elas diligéneías neress,irias 0\1 dccorrldos 

trinta clins npós a ôpres('ntaçfto do reqllerillit'lIto de rl'l'isao s(>r~í 

ord('nacla a remessa do processo ao p!eno cio STJ. ilcolllpanl1iH!il 
da informa('áo do juiz instrutor quanto ao merito da cam,l. 

ARTiGO ,292~ 
Tramitação e decisão pelo pleno do Supremo Tribunal 

de Justiça 

L Recebido no STJ, o processo vai rOI11 I'hta ao MP, por cinro 
dias, e, depois, é concluso ao relator, 

2, No prazo de dez dias o reli1!or elabora projecto de acordflo 
que acompanhará o processo nos vistos aos demflis juízes do 
STJ, se ('ntender desnecessário proceder a qualquer dílif(êncía 
antes de decidir, 

3, A decisão de conceder ou ne,gar a reVisão é proferida nos dez 
dias imediatos ii dalél em que for aposto o úilimo visto e & . . 
rnímpugnável. ' 

4, Nos ('asos em que o STJ autoril,é\f él revisllo. desi~mlrfi o 
tribunal de ('ate~orja e C'omposiçiio idênticas ao Que proferiu a 
deeisfw a rever. 

ARTIGO 293" 
Novo julgamento 

I, O tribuna! drslgna(\o para proceder ii re\'is;'lO. !o~o qllr 
[('('eoido o processo, desil-!nará dia para julgamento, s{'guindo-se 
05 dt'mais trâmites do proC'esso comum, 

2. A derisão proferida neste nO\'o julgamrnlo é instlscrplÍvel 
de nova r('\'isíÍo, 

ARTIGO 294~ 
Indemnização 

I, No raso dr a d('C'i:;úo rel'ista !fr sido ('{)n(\l.'flalÓrw e o 

tribllna! dr rel'ísao ahsoh'er o réu, ('sir !r!H díCt:ilo a 51:'r 

inclrmnl1.ildo pelos danos sofridos e a qu(' Ihr sejam resli!uídns 
as Cjuillllías pacas a Ululo de multa, impo~!o de íllsti('a r w<;las, 

2 E C'ornpCI('llte para decidir relatil'íHlH'nle ii itlc!rI1Hliw('{lO o 
tribunal de rel'iSilO qlle pockrâ, na (allil ele t'lel11enl0S, rr!1leter 
para a liquidacflO ('!li ('X{'C'lIÇilO de selllt'fl('(l, 

3. E feSpOIlS<1l'rl pelo pagamento (lns qUilntias apuradas (l 

E~tad{). 

ARTIGO 295'! 
Recurso para fixação de jurisprudência 

l. Quando, no domínio da mesllIa Ir"í!ís!açáo, o STJ proí~rir 

dois a('ordfto~ que, relafil'anH'nte à IllfSllIa qllf'stao dr direito, 
ilS'i('!llenl ení SO!Il('()t's oposlas, (l MP. () arguido ou o assisll:'nte 
IJ0(\e!l1 f('('orrt'r para o IJlrllll do STJ cio a('QrdilO prorericlo t'1lI 

úlumo !lIgar, 

2. Ch i\Corc!rIOS ('onsic!eríH11-se profrridos fiO domíniO dillllt'SI1W . 
lel!isla(;1O qll(loclo, durante o inlerl'a!o da '>lIíl prola(áo, nao tire'\' 
{l('orr,icln l1loc1ific(l('(lt'S kgís!a!i\'as que interfirn, dlrecla ou 

III(itrr('lalll('lI(r, na ct'SOIU('tlO da qut'sttlo ele dirfitot"OntfQl't'rtic!(l 

3. ('01ll0 fum!ai1le!110 dr c('C'urso só & imoC';il'('1 acordáo 
anlrnor Irao»ílarlo, 

ARTIGO 2%~ 
ln ter posição e efeito 

1, O recurso para a fixação de jllrisprudêni'la f interposto no 
pral.O de trinlil dias a contar do tcânsito em julgado elo (\C'ordáo 
proft'l'iclo ('111 i'dUmo 1l1gar. 

2. No requerimento ele íntNposiçflo elo reC'ur:;o o recorrente 
idt'flUfít'(1 o é'l,ordão rom o qual existe opOSi,flO do aC'ordào 
r('corrido e, SI' este estiver publicado, o !ugar dil pllblicacáo e 
Justifica a Oposiç'ao qllt' origi!lil (', conOito ele jurisprlldência, 

3, O r{'curso para íl fixa,iio de jmisprudé'nria nao [('III efeilo 
suspensivo, 

ARTIGO 297~ 
Subsidiário 

Ao rt'('lIr'so para a fixaçflo de jurisprudência aplicam-se 
Sllbsic1iaríal1lrnte as normas relativas aos ({'cursos ordinários, 

, , 
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TITULO'!V 

DA EXECUÇÃO 

CAPiTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

ARTIGO 29R~ 
Força executiva das decisões penais 

,!,f t, A5 drcísóes pfnais ('onden~HÓrj~tS rC'Il1 [or("(l executiva eOl 

, todo o territorio naciorla!. lo~o quI' transit(,lll ('111 julgado. 

2. A~ derísàes penais i1bsolu!órias >;(10 t'xeCjU!'.Tis logo que 

( proft'ricli'ís. 
~ 
.I 

3, A for(iil executiva di1S deeisoes pelli'íi s proft'riclas pdos 

trrÍlllJl:wi da Gl1im'-Hís~itll e extellSl\'i1 él Il'ITllório eslrangf'iro 
fOllloflllf os tratado;,;. ilS rOIll'('IICÓ('S l' ;IS 1I0l'lmlS de direito 
illlnl1<1ciolliill, 

ARTIGO 299' 
Decisões inexisten tes 

SilO JlIrtdiCil!llCl1le ílleXls!t'J\t{' l'. por {'ollseqll(>rlcíil 
inexequí\'('is: 

aI As clicisóes l)eml!s prolálclas por Irihllllal sem jl1risdii,'{1O 
penal; 

111 As decisóes Cjllt' aphqll(,111 l\ma jl('llil 011 medida ínexíslflitt> 

!lil Iri guilleellse, ilOillf'i'ldillllt'nlt'. ii pé'lHl de 1110rl(': 

r! As (!eCisoesqut' flao deter!llllielll ('otl('l'ctametl!c i1 pell<1 011 

(l !1Ie(\idíl aplirad:l: 
cll,\s derisors IlílO reduZldas ii t'~('I'il(l. 

ARTl(~O 300' 

Competência para a execução 

I. E colHpelenle para i1 é'xc:.Cll('ao o tribunal de primeira 
,I ,illslándii em qne o prol'('sso tinr corrido lermos, 
~< 

2, Nos rilSOS ,'111 q\le o ST,l !l\'('r illlerl'ldo romo \ribllflal de 
príl1lC'ím ill,táliciii ti cOlllpelt'lllc para ii ('X('('II\,;"IO o tribullal dr 
ri r('lIlo Otl ele r('gülo do c!OIlWí!lO do r('ll. 

o 
3. A exrelt('ao t'orre IIOS próprio,; illll0~ f' illirra·,(' com a 

pr011l0('fLO do MP. 

ARTIGO 301" 
Suspensão do processo de execução 

I, Qlian(Ío for ilistaurado proces,o COIlI ra illagislraélo. 
(\l!lrionnrio de justi(il. le~(rlll\lllhil ou p('rHo por r,1('Ios que 
P()S~il!ll lé'r origi!lado ii condellrl('ao do suspeito ou (lt'trrminndo o 
rf'quf'rilllrnlo rif iH'llSa(!lO drlíniti\'il. srrr\ orde!lada il $ll::>pt'nsFW 

proc('sso de e'Xé'('llef1O alr sl'r c!tcidido aqué'le proct'sso 

2. A SlISpel1:;{lO (' reqlieridil no ST,!. funcionando elll pit'nflrio. 
il qll('II1'('ol1ipeliriÍ d('terminar ii IlIfclidn de {'OiHT,10 aplitti\'rl ao 
condé'llnrlo durante a s!ispcllsáo. 

CAPiTULO II 
DA EXECUÇÃO DA PENA DE PRISÃO 

ARTIGO 302" 
Inicio e termo da prisão 

I, Os réus fQmknados é'n! pel1[l de prisão efé'cUwt iniciam o 
Clilllprill\l'nto da prnn apôs entrarem no estabelecimento prisional 
é' I('mllnam·no com a liherla(üo durante iil manhã do úllimo dia dn 
pena. 

2. A ('!lI radil f' a saída do eSlahrkrímento pnsional. para inicio 
{' fll11 ele cllmp'rílllf'nlo (If pena. effetua·se l11é'cliantt' Illandado do 
juiz do proct's::;o, 

I\RTIGO 303'! 
Suspensão da execução por fuga 

A fllgi) do cOlHlenac!o ou n nao apr,f'st'n!ilriio ílpÕS algllllla 
saida. delt'rlllina a sUSP('!lS;10 da eX("('lIçflO díl pena de prisilo qlle 
s(' reilliClaríÍ com 11 rilplufíl ou ,1 npreselllac·Úo. Para f'feilo$ de 
cO!ltngclll do tempo ele prísílo sOlllar·sé'-Üo os periodos de (('mpo 

interpolados. 

/lRTIGO 304\' 
Contagem do tempo de prisão 

I. Na conta.!!elll do tt'illpO df prisiío. os anos, os 1]1('5('$ e os dins 
sao rOlllpllwdos segundo os crit&rio:i segllintes: 

aI 1\ prisão ihílda t'1ll anos (e(lllinil no clin rorré'spondt'rlle. 

dentro do úllimo iHlO. ao cio inicio da rontagt'1ll e, se llilO 

rxJ~\ir dia corrfspomlt'Il(t'. no último dia do mês: 
bl A prhho fixada em meses (> contaria ('onsidfmlldo·se (',ldil 

Il\i's Utll penodo (j11t' termina 110 diil corrt'spondenlt' do 11l{'S 

seguinte. ou niÍo o ha\'f·lldo. !lO último clin do mts: 
('I t\ pmilo fixada em dias é conwda cOIlsiderilfldo'se !.:,ilda dia 

UIlJ período de \'intt' t' quatro horns, S{'Ill prejuízo do que no 
ARTIGO seguinte SI." clispot' qllnnlo ao ll1ornrnto da 
liberti)('ao 

2, Qllnndo n pris,ío nno for cumprida ronlinllillll('nié'. no dii1.~ 

{'f!cOIIlr:tdo si'gliJldo ()~ crHérios (lo 11;"1I11(:'ro antfrior acrt'sce o;' 
!('Il1PO ('orrl'~pond('nl(' às lnlernlpçõe;;, 

ARTICO 305: 

Liberdade condicional 

I, qUilndo n P('[],I de prisno a cumprir for supt'rior a seis 
meses. o tribunal. ('UH1prirlél mel;H!e da pena, íI reqllerimento Oli 

oneiosamt':'nte. solícíla par('ct'r ao MP. aos sé'niços técnicos 

prísíoni1is e aos 5el\'i('os de reinst':'rçào sOfial sohre i1 CO[lCt'SSi10 
da lthmlil(k ('ondicíollnl. 

2, Os part'eer('s dt'\'t'ríio ;;('r efrel nado~ !lO praw de trinta diílS. 

3. J\IIltOS os pareceres referidos !lO IlUOll:,ro antt'rior o jlliz, por 
despacllo. deCide sObrf i1 lihndade condicionaL 

'1. iI (,o!lcessilo da J,\;('rílarlt' condicional podE' ser sujeita ao 
cUllIprillH'flto cios ill(,;;ill1j, d(,\'('l'e, que' eondirlOnam il slIsj,wn::.iw 
da é'X{'('! lçáo da prna ri!' prisào, 
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ARTIGO 306~ 
Requisitos da liberdade condicional 

I. A cenccssfio da liberdade condicional depende do bom 
comportamento pr{sional e da capacidade e \'ontade séria de 
reac!aptaçno social elo condenado. 

2, É~ obri~atóría a conces'sao da liberdade conc!lcional. 
imkpenckntemenle dos requesitos referidos no número anterior. 
após cllmprlnlt'nlO ele nove d('7, avos ela pena, se antes o não lín'r 
sido, 

ARTIGO 307" 
Revogação da liberdade condicional 

l. A liberdade C''Ondicional é revogada se o réll praticar um 
crime doloso punível C0I11 prisão no decurso cio período ele liberdade 
C'omjicíonal e Vit'f a ser condenado, por esse crime. em pena de 
prisrio. 

2. Se durante o período de liberdade codicional {) réu for 
punido por outro crime ou infringir os deveres que o condicionillll 
o JlIi!, pOc!l'.'rú conforme os CilSOS: 

,d Aclverl ir solenemente: 
bl Prorrogar o periodo dn libErdade condicional por mais um 

ano: 
c) Revogar a liberdade condicional. 

3. A revogação da liberdade illiplica il execução, !olal ou 
parcial. da prisão ainda não cumprida. sem prE'Juíto de vir a Sf'r 

concedida nm'a liberdaclecondicional decorrido um ano. 

ARTIGO 308~ 
Saídas durante o cumprimento da pena 

O condrnaclo pode ser autorizado a saídas do estabelecimento 
prisional. de curta e mediil d 

uraç'ào, a regular em diploma especial. 

CAPíTULO III 
DA EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA 

ARTIGO 309~ 
Pagamento voluntário 

I, A mulla pode ser paga. no pmw de dez dias, após o 
trãrH;tlo em julgado ela decis!ío que a aplicou e pda quantia ai 
fixada. 

2 .. No n1esino período de tempo poc!(' sef reqlleri(lo o pagamento 
da Illulta em presta<:óes, 

3. No caso de o pa~amento da mulla em prestaçâo té'f sido 
autorizado não se aplica o disposto no número UllI, 

ARTIGO 310~ 
Substituição da multa por trabalho 

I. Durante o periodo de lempo em que a multa pode ser paga 
voluntariamente o réu poderá requrer ao lribunal U subst iluiçéio 
por dias de trabalho soda!. 

2, O requerimento deve conter as condições em que o condenado 
se propõe prestar o trabalho e. se possível. indicar algulll orR:anismo 
estatal que se proponha recebe-lo. 

3, ü tribunaL efectuadas as dílígências que rl':'lJ!(' 

necessárias. decidirá ácerca da subslituição e da correspOndtljcicl 
entre íl multa e os dias de trabalho a preslar. atendendo á 
especie deste. 

4. Compete ao recebedor do 1 rabalho SOCial velar pela eficácia 
da sua prestação e pela obsen'àncía elas normas relativas ã 
seguranç'íl e higiene, nomeadamente no que concerne ao seguro cio 
I rabal hador. 

5. O trabalho social ê gratuito e a l11ilis valia produzida rever!e 
para o Estado, 

ARTIGO 311~ 
Execução patrimonial 

I. Findo o praw de pilgamento da multa, de al~uma das suas 
prestaçàes ou deixando o condenado de cumprir o lrabalho 
substitutivo da mu1!.a. procec!er-se-iÍ fi execução patrimonial. 

2. A execuçilo patrimonial segue os termos da execução por 
custas e incide sobre quaisquer bens suficientes e 
desembaraçados de que o condenmlo sé'Ji'l ,proprietário, podendo 
est t". no mesmo pfi'l1.O t"1ll que poderia ter pago \'Ollllllariamell[e. 
indicar bN1S para Sen'1l1 penhorados, 

AHT!GO 312~ 
Prisão alternativa 

I, Não sendo a multa paga ou substl{uida no termos dos 
ARTIGOs anteriores seréÍ cumprida a pena de prisão aplicada em 
a I t e ma Uva. 

2. O tribunaL ponderadas as circunstâncias do néio 
pagamento. poderá reduzir Oll isentar o réu do cumprimento da 
pena de prisao alternativa, 

3. No momento (1m que o réu for preso para cumprimellto ela 
prisão allertlatíva poderá obstar ã sua execução pa):(ando a 
totalidade da multa ao funcionário encarre~l!e ele executar os 
mandados de captura. Este emite recibo comprovaUvo de ler 
rt'cebiclo a referida ql1anlla e certifica a razão do não l'umprimenlo 
dos mandados. 

CAPiTULO IV 
DA EXECUÇÃO DA PENA SUSPENSA 

ARTIGO 313" 
Modificação dos deveres e prorrogação do período 

de suspensão 

O despacho relill ilo à modífieacão dos deveres que 
. condicionam a suspé'nsão da {'xéru<:âo da prisiio ou a prorrogação 
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do pé'ríodo de suspensão é antecé'dido da audi(ão do réu e do MP 
e da recolha da prova relativa às circunS(;ln('ias dé'terminativas do 
incumprimento. 

ARTIGO 3W 
Revogação da suspensáo 

Sah'o St' a revo~a('ào da sUspensão ror const'quencia da prálíca 
de crime doloso durante o periodo de suspensao, o tribunal nos 
cklllais casos de revo,ga('ão procederá conforme dispóe o ARTIGO 
anltrior. 

ARTIGO 315~ 

Perdão de pena suspensa 

O perdão parcial da pena de pris<lO suspensa ser{l aplicado se 
e quando a suspensão dfl execu('ão for re\'ogndfl. 

ARTIGO 3l6" 
Inclusáo da pena suspensa em cúmulo jurídico 

J, A pena de prisào SlISpé'flSn só poderá cumular-se 
jllridtcameme com outras penas de prisão qum1do: 

aI Se I raiar iguahnen!e de penas ele prisilo suspensas nn sua 
rxecu('ão e a clllnula('ào referida flflO obstar à conlinuil('flo 
cio regime de susprnsào da pena única: 

h) Se, Iralando-sr de cUl1ndi\ç'ão com penas de prisão efec!ira, 
exislírem círwnslàncias qUl" c!rteflllinem a rr\'oga('ào da 
suspensão daqllela pena. índependent el1lenle cli\ cumllla('ão 
de penas. 

2. Se as penas suspensas a cUll1ulnr tÍ\wem diferentes períodos 
ele sllspensiio ali. sendo íF:uais. se r[Jcontrare!lll"m c!íslintas fnses 
dé' cumpnmento. o Iribunaleslahl"lé'cerá Ulll período de stlspé'nsilo 
únieo de acordo com as necessidades de prevenção e as 
circunstancias do caso, 

ARTIGO 317~ 
Extinção da pena suspensa 

I. Findo o período de suspensão srm haver mOOvosllscepl i\'rl 
de determinar a revogação Oll a prorroí!:açáo daquela, a pena será 
drrlarada extinta, 

2. Se estiver pendente processo por crime que possa determinar 
a rrvoga\'üo da sllspensào ou incidente processual ele que possa 
resultar a rl"l'ogação Oll a prorro~a,no. a~tlardar·se-á que seja 
proferida a respec-tíva decisão antf'S e\c> se declarar a pena 
extinta, 

CAPiTULO V 
DA EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE TRABALHO SOCIAL 

ARTIGO 318~ 
Execução 

I. O organismo público. onde o réu tiver de prestar o trabalho 
social informará o tribunal. trimest ralmenle ou sempre que 
circunstâncias o justí fiquem. do modo como decorre o cumprimento 
da pena, 

7/ 

2. A recusa em cumprir o trabalho social ou o seu cuprimen!o 
dé'reltuoso será comunicndo ao tribunal que, antes de decidir. 
proceclerá de acordo com o que dispóe o art~ 311~. 

3, Findo o periodo de pre-staçào de trabalho e junto ao processo 
relatório do. or~anismo onde foi prestado, o tribunal declma 
ex!inta ii pena, 

CAPÍTULO VI 
DA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS OE SEGURANÇA 

ARTIGO 319~ 
Decisão sobre a execução da medida de segurança 

1. A decisão que aplicar alguma medida de se~llrança 

estabelecerá a forma de execução. 

2. Durante a execll('ào da medida de se~llrança o tribllnal 
decidirá quais as providéneias adequadas il fase de· execu('áo. 
ouvido o MP e o condenado ou o seu defensor. 

ARTIGO 320 0 

Medida de segurança de Internamento 

L Quando a medida de seF!urança consistir no internamento 
do conclf'nndo o estabelecimento onde tal ocorrer organi/.ará um 
processo individual donde constem: 

ii) Comuníca('óes ele e pnra o trihunal; 
hl Rt>lntórios de a\'alinc<lO periódica da situação do internado: 
r) Exmnes pSicoló,!;:ícoS relaiil'os ao estndo de pl"rigosidade do 

condf'nado: 
di Demais elemelltos nt>ccssárlos ii avaliação ela sílUi1,ão do 

internado sob o ponto de vista da sua recuperação. 

2. Semestralmenle será reexaminada a siluação do internado 
devendo, para o ertíto. ser relllf'tido o correspondenle. relatórío 
ao tribunal. 

3, O reexame semestral é procedido da audiçáo do MP e do 
C'Onrlenaclo ou do seu defensoL 

ARTIGO 321~ 
Interdição de actividade profissional 

1. A execuçflo das medidas que consistam na interdição do 
exercido de qualquer actividade profissional é solicitada pelo 
tribunal a enlldade emprr~adora H que respeitar a actividade em 
callsa. 

2. Para o efeito do disposto no número anterior o tribunal 
remeterá cópia da decisão ao organismo encarre~ue de executar 
a mccilc!a, 

PARTE UI 
00 PROCESSO SUMÁRIO 

ARTIGO 322~ 
Requisitos do processo· sumário 

I, Serilo julgados em processo sumário os drlídos em flagrante 
delito. por crime a que eorr("sponda pena dr prisão até três anos, 
com ou <;("111 multa, 
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2. A audiência de julgamento iniciar-se-á durante as quarenta 
e oito horas imediatas à detenção. 

Artigo 323Q 

Envio a julgamento 

1. A entidade policial que tiver efectuado a detenção ou a quem 
o detido for entregue remetê-lo-á ao MP ou. em caso de urgência. 
apresentá-lo-á diectamente no tribunal competente para o 
julgamento. dando simultaneamente conhecimento ao MP. 

2. A acusação será substituída pejo auto de notícia que o MP 
poderá completar antes de aberta a audiência. após ouvir a 
entidade captora. 

ARTIGO 324~ 
Notificações 

I. Se o julgamento não puder iniciar-se nas quarenta e oito 
horas imediatas ã detenção ou, apresentado o susepito no tribunal, 
o julgamento não puder efectuar-se imediatamente. o detido é 
posto em liberdade mediante termo de'identidade e residência. 

2. No caso referido no número anterior o suspeito e demais 
intervenientes processuais serão notificado da data em que se 
realizará a audiência de julgamento. 

3. Após a captura ou a entrega do detído, a entidadepoHcial 
notifica as testemunhas da ocorrencía e o ofendido paré\ 
comparecerem na audiência e info! ma o suspeito de que pode 
apresentar até três testemunhas na audiência de julgamento. 

4, far-se-á menção de tudo o que antecede no auto de noticia 
de f1agran te. 

ARTIGO 325~ 
Tramitação do processo sumirio 

I. No processo sumário a prova será sempre reduzida a escríto. 

2. Não é permitida a constituição de assistente no processo 
sumárío mas o tribunal. sob pena de nulidade insanável. ouvirá 
o lesado sol1re os prejuízos sofridos em consequência do crime, 

3. A contes! Jção poderá SC:- Ilpresentada, por escrito. no início 
da audiência de julgamento. 

4. O julgamento do processo sumário é efectuado por tribunal 
colectivo se for da competência dos tribunais de sector e por 
tribunal singular se a competência pertencer aos tribunais de 
círculo ou regionais. 

5. A sentença pode ser proferida verbalmente e ditada para 
a acta, imediatamente após terminar a áudiência de Jülgamento. 
Nos casos em que a complexidade o justifique será yroferida por 
es~rito nos cinco dias imediatos à realização da audiência. 

6, São correspondentemente aplicáveis as disposições relativas" 
à audiência de julgamento em processo' comum. 

ARTIGO 326~ 
Recurso 

Em processo sumário só é admissível recurso da sentença ou 
despacho que ponha termo ao processo. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

ARTIGO 327~ 
Indemnização por privação da ltberdade 

1. Quem tiver sofrido detenção ou prisão prevegtiva íiel4al 
, poderá requerer indemnização pelos danos sofridos com a privaçào 
da liberdade, 

2. Nos casos de privação de liberdade que, embora le~al. se 
revele injustificada por erro ~rosseiro na apreciação dos factos de 
que dependia haverá lugar à il1demnização pelos preJuízos anómalos 
e de partícular gravidade que vierem a ser sofridos. 

3. Presume-se que a privação da Iiberpade ê ilegal sempre que 
a entidade que a tiver efectuado ou ordenado não elaborar auto, 
relatório ou despacho de onde constem os pressupostos que a 
fundamentam, 

4, ,É de um ano, o prazo para requerer a indemnização por 
danos sofridos com a privação da liberdade, a confar do momento 
em que esta ocorreu ou em que se for solto. 

ARTIGO 328~ , 
Revisão e confirmação de sentença estrangeira 

A exequibilidade duma sentença pena! estrangeira na Repú blica 
da Guiné-Bissau, a que a lei atribua eficácia, depende ® prévia 
revisão e confirmação pelo STJ. 

ARTIGO 3292 

Relações com autoridades estrangeiras 

As relações com as autoridades doutro país relativas à 
administração da justiça penal regulam-se pelos tralados e 
convenções internacionais, 

Decreto Lei 0 9 6/93 
de 13 de Outubro 

A reorganização dos serviços competentes do Ministério da 
Justiça que ora vem sendo implementada impõe o preenchimento 
do vazio jurídico deíxado a nível de resolução de conflitos de base 
- pela extinção dos Tribunais Populares de Base. 

Se é verdade que. aqueles órgãos, mais do que instrumentos 
d.e realização da justiça. já vinham se transformando em 
instrumentos de obstacu1í7,ação da mesma, tal realidade não 
afogava lima outra, a da premente necessidade da existência. 
junto às tabancas, de órgãOS públicos para, de forma simplificada 


