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PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR· LESTE 

GOVERNO: 

DECRETO-LEI N.'1312005 

. de 1 de Deiembro 

• QUE APROVA O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 

o compromisso assumido 'colectivamente por Timor~Leste, 
no sentido da sua afmriação como País independente,conduiiu 
ao reclamar de um sistema jurídico próprio, n~ qual as soluçÕes 
processuais penais assumem especial relevo. 

A Urgência na elaboraçãd\le uma codificação do direito pro-' 
cessual penal fez-se 'seritir também dadas as opções nacionais 
que sé 'e't'ici::mtrãin __ firtnádélS -eili :ÍÍlstrumentos como -a -Cons
tituição'e o projecto de Código Pen~l cuja lei de autorização foi 
também- já publicada,_ condicIonando _ necessariamente a 
redacção dóCódigo"de Processo Penal. 

Aliada a estas opções está. também; naturalmente, a existência 
de condicionalismos derivados do rápido mergulhar de Timor
Leste nos compromisso~ internacionais que tem vindo a assu
mir, assim como das opções finnadas ao nível do sistema jurídico 
perfilhado. . 

Por outro lado, tem-se em atenção ã génese e ri importância 
dos colectivos criados pela Administração Transitória das Na
ções Unidas em Timor-Leste (UNTAET) com competência para 
o tratamento dos processos relativos aos crimes graves come
tidos entre I de Janeiro e 25 de Outubro de 1999 e que continuam 
em funções. 

Assim: 

No uso da autorização legislativa concedida ao abrigo dos 
artigos ].'e2.' da Lei n.' 15/2005, de 16 de Setembro, enos ter-

mos do previsto no artigo 96.' da Constituição, o Governo de
creta, para valer como lei, o seguinte: 

. Artigo L' 
Aprovação do Código de Processo Penal 

É aprovado o Código de Processo Penal publicado em anexo e 
que faz parte integrante do presente diploma. 

L São revogados: 

Artigo 2.' 
Revogação 

a) O Regulamento da UNTAETn.' 2000/30, de25 de Setem' 
bro" alterado pelo Regulamento da UNTAET n.' 200 I / 
25, de 14 de Setembro, sobre r~gras provisórias de proce
sso penal; 

b)O.n.' I do artigo 6.° e os artigos 1.',3.°,4.' e 16.° do De
creto-Lei n.' 16/2003, de I de Outubro .. 

2. São também revogadas as nonnas constantes de legislação 
que consagre soluções contrárias às adoptadas pelo Código 
de Processo Penal, nomeadamente as do Regulamento da 
UNTAET n.O 2000/1 I, de 6 de Março, alterado pelos Re

'. guIamentos da UNTAET n.' 2000/ I 4, de IOde Maio, 200 II 
18, de 21 de Julho, e 200i/25;de 14 de Setembro. 

3. Fica ressalvado u'disposto no'artigo seguinte. 

Artigo 3.' 
Crimes graves 

Mantêm-se em vigor todas as normas que regulam os proce
ssos relativos aoS crimes graves cometidos eritre I de Janeiro 
e 25 de Outubro de 1999, nomeadamente as constantes: 

a) Dos números 1,2 e 4 do artigo 9*<10 Regulamento da UN
TAETn.' 2000/1I, de 6 de Março, na sua actual redacção; 

b) Do Regulamento da UNTAET n.' 2000115, de 6 de Junho. 

Artigo 4.' 
Contravenções 

Enquanto subsistirem contravenções no ordenamento jurídico 
timorense, aplicam-se subsidiariamente ao processo contraven
cional, com as devidas adaptações, as normas do Código apro-
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vado por este diploma. 

Artigo 5.° 
Entrada em vigor 

o presente diploma e o Código de Processo Penal entram em 
vigor em I de Janeiro de 2006. 

Aprovado em Conselho de Ministros de 20 de Outubro de 

2005. 

o Primeiro-Ministro, 

(Rogério Tiago Lobato) 

o Ministro da Justiça, 

(Domingos Maria Sarmento) 

Promulgado ~m 22 de Novembro de 2005 

Publique-se. 

o Presidente da República, 

(Kai Rala Xanana Gusmão) 

ANEXO 

CÓDIGODE PROCESSO PENAL 

Preãmbulo 

I. O quadro normativo apresentado pelo Código de Processo 
Penal inspira-se e respeita integralmente as opções consti
tucionahnente consagradas em sede de direitos, liberdades 
e garantias pessoais confirmando-se, por isso, a tradicional 
afirmação doutrinária de que o ordenamento processual 
penal é verdadeiro "direito constitucional aplicado". 

Daí que as soluções n6rmativas acolhida~ no presente 
Código visem primordialmente consol.idar eregulamentar 
o que em matéria de garantias de processo penal e demais 
direitos pessoais a Constituição da República salvaguarda, 
limitando-se as actividades inovadoras do legislador de 
fonna a garantir que "a extensão e O alcance do c'onteúdo 
essencial dos dispositivos constitucionais" não seja dimi
nuído. 

2. Por outro lado, sem perder de vista o pensamento de cariz 
proteccionista antes expresso, o legislador processual pe
nal procurqu consagrar os mecanismos processuais mais 
adequados ~ um eficaz combate às diversas fonnas de crimi
nalidade que se vêm manifestando no tecido social timoren
se, condições essenciais para a sobrevivência do ~stado 
de Direito Democrático. 

Estamos convictos de que a concordância prática entre o 
mínimo de restrições às liberdades individuâis constitucio
nal:nente suportáveis, mas necessárias como garantia 
essencial da sobrevivência duma sociedade democrática, 
se alcançou no presente Código equilibrada e proporcional
mente . 

. '~l' q iC C ",.~~ ; :";\entação dos participantes pro
cessuais foi-se eXai.1Sllv0 na sua·caracterização. Procedeu
se à definição rigorosa das circunstâncias e do momento 
em que o agel}.te do c"rime assume'aposição-processual de, 
respectivamente': suspeito, argu-ido ou condenado, bem co
mo dos deveres- e direitos processuais respectivos. 

Consagrou-se afigura do lesado como mero auxiliar do 
Ministério Públíco no processo penal ~ representado por 
este, podendo a indemnização civil decorrente da prática de 
crime ser oficiosamente arbitrada no processo penal, salvo 
se o lesado declarar o contrário. 

Salienta-se também a delimitação dos poderes gerais de po
lícia e a enumeração das medidas de polícia e respectivos 
pressuposto. 

4. Relativamente à prova, destacam-se as nonnas referentes a 
proibições de prova, .absolutas ou relativ,,", e açerca do 
respectivo valor, para além de se prever, como regra geral, a 
obrigatoriedade de a prova ter que ser produzida ou exami
nada na audiência de julgamento para que possa sustentar 
a formação da convicção do tribunal. 

Refira,se ta~bél)l a regulamentação do meio de prova "ins
pecção ad IocaLdq crime" c9mo-Íllstrument() d~~ec~:mhec.ida 
importância no decorrer da investigaçãQ. 

5. No quelespeita aos meios de obtenção de prova; nulidades 
e medidas de coacção e de garantia patri~oníal efectuou-se 
a sua regulação de moJo bastante exaustivo deJonua a fa
cilitar a s~a aplicação pelos diversos operadoresjudiciários. 

6 .. Consagrou-seum modelo de tramitação processual o mais 
simplificado possível com o objectivo de privilegiar a cele
ridade processual enquanto instrumento capaz de garantir 
maior eficá~ia nll prevenção da criminali~ade.,Deste'modo, 
apenas existe uma fonua de processo comum e umaJorma 
de processo sumário, esta, última destinada ao tratamento 
da pequena e média criminalidade-em que ocorra flagran:-e 
delito. 

Na forma de processo comwn a investigação realiza-se atra~ 
vés de inquérito efectuado sob a direcção do Ministério 
Público, actuando a polícia na dependência funcional desta 
magistratura. Cabe ao juiz"ainda nesta fase, a prática ou a 
autorização dos actos susceptíveis de limitar direitos e li-
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berdades fundamentais do cidadão, nomeadamente a rea
lização obrigatória do primeiro intenogatórío -de detido 
dentro das setenta e duas horas seguintes à detenção. 

7. Consagram-se também prazos adequados à realidade 
judiciária timorense para a duração da prisão preventiva e 
para a realização do inquérito, em especial para os casos em 
que existam arguidos presos preventivamente ou para 
situaçôes de especial complexidade. 

8. Em relação à sentença, opta-se pela inequívoca obrigatorie
dade da sua fundamentação e motivação, tanto de facto 
como de direito. Desta maneira, e conjugadamente com a 
possibilidade de documentação da prova obtida em audiên
cia, garante-se o conhecimento de direito e de facto em se
de de recurso e possibiHta-se, por meio da obrigação de 
fundamentação, que a comunidade "'fiscalize" a actuação 
dos órgãos encarfegues da administração da justiça. 

9. Por último, entrega·se a competência jurisdicional para a 
fase da execução penal ao juiz do processo. 

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 

PARTE I 
PARTE GERAL 

TÍ11JLDI 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E GERAIS 

, 
Artigo 1.' 

Definições legais 

Para efeitos do disposto no presente Código considera-se: 

a) "Crime", o conjunto de pressupostos-de que depende a 
,aplicação ao agente de uma pena ou medida" de segurança 
criminais; 

b) "Autoridade judiciária", o juiz e o Ministério Público, cada 
I · '>. . b um re atIvamente aos actos pro.cessuals que ca em na sua 

competência; ,. 

c) "Acusação manifestamente infundada", _ aguela que -não 
contenha a narração dos factos ou as indj~açôe~ tendentes < 

à identificação do arguido, não indique as disposições legais 
aplicáveis ou as provas..que Jundamentam a acusação) ou 
cujos factos narrados não constituam crime; 

d) '''Relatório social", doc!lmento elaborado por serviços téc
nicos com competência para apoiar os tribunais, tendo como 
objectivo a.uxiliar no conhecimento da personalidade do ar
guido, ou da vítima, e também fornecer elementos sobre as 

condi"ôes de vida daqueles. 

Artigo 2,' 
Princípio da legalidade 

As consequências jurídico-criminais decorrentes da prática 
de um crime só podem ser aplicadas em confonnidade com as 
nonnas deste Código. 
• 

Artigo 3." 
Integração de lacunas 

Nos casos omissos, quando as disposições deste Código não 

puderem aplicar-se por analogia, observam-se as !10nnas do 
processo civil que se harmonizem com o processo penal e, na 
falta destas, os princípios gerais de processo penal. 

Artigo 4~o 
Aplicação da lei no tempo 

I. A lei processual penal é de aplicação imediata, sem prejuízo 
da validade dos actos realizados na vigência "da lei anterior. 

2.~ A lei processual penal não se aplica aos processos iniciados 
anteriormente à sua vigência quando da sua aplicabilidade 
imedJata possa resultar: 

'a) Agravamento sensível e ainda evitável da situação pro
cessual do arguido, nomeadamente urna limitação do 
seu direito de defesa; ou 

b) . Quebra da.hannonia e unidade dos vários actos do pro
cesso. 

Artigo 5.' 
Aplicação da lei no espaço 

L A lei processual penal aplica-se em todo" território de 
Timor-Leste. 

2. Aplica-se, também, a lei processual penal em território es
trangeiro, nos termos definidos nos tratados, convenções 
e regras de direito internacional. 

Artigo~.' 

, Aplicação a outros ilícitos 

Com as devidas adaptações, as nonnas deste Código aplicam
se subsidiariamente aos processos disciplin3!",e contra ... orde
nacional. 

TÍ11JLDII 
DO TRIBUNAL 

CAPÍfULOI 
DA JURISDIÇÃO 

Artigo 7.' 
Dajúrisdição penal 

1. Só os tribunais previstos na lei de organização judiciária 
são competentes para administrar a justiça penal. , 

2. No exercício desta função, os tribunais apenas devem obe
diência à Lei e ao Direito. 

ArtigoS.' 
Cooperação das autoridades 

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

2. A cooperação referida no número anterior prefere aqualquer 
outro serviço. 
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Artigo 9.') 

Suficiência da jurisdição penal 

1. Salvo disposição legal 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 acusação, a requeriJpento ou oficiosamente, o tribu
nal pode suspender o processo para que se decida, no tri
bunal competente, qualquer questão não penal essencial à 
descoberta da verdade que não possa ser convenientemen
te resolvida no processo penal. 

3. A suspensão não pode ter duração superior a um ano e não 
impede a realização de diligências urgentes de prova. 

dicial tenha sido decidida, o processo penal prossegue, ne
le se decidindo, obrigatoriamente, a questão não penal. 

5. Nos casos de suspensão, o Ministério Público pode intervir 
no -processo não penal para promover a sua aceleração e 
infonnar o tribunal penal. 

cAPÍTULOn 
DA COMPETÊNCIA 

secçÃo I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

ArtigolO.' 
Determinação da pena aplicável 

1. Para efeitos de aferição da compet~ncia, na detenninação 
da pena abstractamente aplicável ·atende-se às circuns
tâncias que elevam o máximo legal da pena correspondente 
ao tipo de crime. 

2. Em caso de concurso de crimes releva a pena máxima abs
tractamente aplicáve1'ào crime mais grave. 

Artigo 11.' 
Direito subsidiário 

Em matéria de competência penal, aplicam-se subsidiariamente· 
as leis de organização judiciária, 

" SECÇÃO II 
DACOMPETÊNCIAMATERIALEFUNCIONAL 

SUBSECÇÃQI 
COMPETÊNCIA EM RAZÃo DAHIERARQUlA 

Artigo 12.' 

Instância, pela secção criminal do Supremo Tribunal de 
Justiça; 

c) Unifonnizar 3 iurisrrudênci:'L nos tcnn0S n0S 

321 ~ e seguilites; 

d) Exercer as demais competências atribuídas por lei. 

2. Compete à secção criminal do Supremo Tribunal de Justiça, 
em matéria penal: 

a) Julgar processos por crimes cometidos por juízes do Su
premo Tribunal de Justiça, o Procurador-Geral da Repú
blica e demais agentes do Ministério Público que exerçam 
funções .iunto daquele tribunal: 

L,',J ... ÚJ.L:>"';-.: i ílólan;.;m ou por aisentes do Ministério 
Público; 

c) Julgar os recursos não previstos no número anterior; 

d) Conhecer dos conflitos de competência entre os tribunais 
referidos na alínea@)do.no 1; 

e) Conhecer dos pedidos de habeas corpus, em virtude de 
prisão ou detenção ilegal; 

. 'f) Julgar os proce~sos judiciais de extradição; 

g) Julgar os processos de revisão e confinnação de senten
ça penal estrangeira; 

h) Exercer as demais competências atribuídas por lei, 

Artigo'13.~ 

Competência dos tribunais distritais 

Compete aos tribunais judiciais d-istritais: 

a) Julgar o~ processo~~ relativos a crimes cuja"competência 
não esteja legalmente atribuída a outro tribunal; 

b) ;u'lg~r os' rec~~sos iºterp~st~s de decisões das aut~ridades 
administrativas proferidas em processo de contra-_ordena-
ção; 

, . 
c) Exercerac. "_ ,.1 1 ' 

d) Exercer a competência jurisdicional na fase do ínquerito; 

e) Decidir todas as questões criminais, não atribuídas expre-
ssamente a outra entidade ou tribunal; .. 

f) Exercer as demais competências atribuídas por lei. 

sun< 
COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA CONSTITUIÇÃO DO 

Artigo 14.' 
a) Julgar o Presidente da República; Competência do tribunal colectivo 

b) Julgaras recursos de decisões proferidas, em primeira O tribunal funciona em colectivo, em matéria penal, para a 
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julgamento dos processos correspondentes a crimes cuja pena 
máxima, abstractamente aplícável, seja superior a cinco anos 

de prisão. 

Artigo IS.' 

Competência do tribunal singular 

Compete ao tribunal singular, em matéria penal,julgar os proce~ 
ssos por crimes que não devam ser julgados pelo tribunal co
lectivo e exercer as demais competências fixadas no artigo 13,°, 

SECÇÃOIll 
DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL 

Artigo 16.' 
Regra geral 

I. É competente para conhecer de um crime, o tlibunal 'em cuja 
área ele se consumou. 

2. Se o crime não chegou a consumar-se, Ou se consumou por 
actos.sucessivos ou reiterados,'ou por um acto pennanente, 
é competente o tribunal em cuja áreá'se praticou o último 

acto ou em que cessou a consumação. 

Artigo 17.' 

Crime cometidoa bordo de um navio ou de aeronave 

I. É compete!1)e para conhecer de crime praticado a bordo de 
navio ou de aeronave, o tribunal em cuja' área se situe o lo

cal onde o agente desempare:ai. 

2. Se o agente não desembarcar em 'território timorense, é com
petente o tribunal da área da matrícula do navio ou da aero

nave. 

Artigo 18.' 
Crime praticado no estrangeiro 

I. Se o crime for praticad6rto estr3Ílgeiro, é competente o tri
bunal em cuja área se situe-o locaLdo território timor:ense' 

onde o agente foi ,encontrado. 

2. Não~sendo ene,ontrado, ou mantendo':'se o agente no estran
geiro, é competente o tribunal da área da última residência 
conhecida em território timorense. 

Artigo 19.' 
Outros casos 

1. No caso do crime estar relacionado tom locais pertencentes 
a áre~s de competências de diversos tribunais e existindo 
dúvidas ac.erca da detenninação da competênci;;t territorial, 
ou se for desconhecido o local da prática do crime, é compe
tente o t~ibunal onde primeiro houver ~otícia do crime. 

2. Em quaisquer outros casos para além dos previstos nesta 
secção é competente o tribunal onde primeiro houver notícia 

do crime. 

SECÇÃO IV 
DA COMPETÊNCIA POR CONEXÃO 

Artigo 20. Q 

Conexão total 

1. Organiza-se um só processo quando: 

a) Vários agentes praticarem o mesmo ou diversos crimes 

em comparticipação; 

b) O mesmo ou diversos agentes praticarem vários crimes 
através da mesma conduta, ou na mesma ocasião ou lu
gar, ou sendo uns causa ou efeito dos outros, ou desti
nando-se uns a continuar ou ocultar os outros. 

2. Se tiverem sido instaurados processos distintos, proceder
se-á, oficiosamente ou a requerimento, à apensação de todos 
os processos conexos, logo que a conexão seja conhecida 
e os autos se c:ncontrem na mesma fase processual. 

Artigo 21." 
Conexão par~ial para julgamento 

1. Mesmo fora dos casos previstos no artigo anterior, é obriga
tória a apensação de processos para julgamento quando o 
mesmo for acusado da prática de diversos' crimes. 

2. Se a ràzão determinante da conexão for conhecida depois 
de efectuado o julgamento, detenninar-se-á a apensação 
sempre que haja lugar à efectivação de cumulo juridico. 

Artigo 22.' 
Limites à conexão 

A conexão não opera entre'processos"que sejam e processos 

que não sejam da COh1petênc~:· 

a) De tribunais..de menores; 

b) DO Supremo Tribunal de Justiça ful1tionaodó como primeira 
instância quando algum dos arg.uidos hãO' deva Ser julgado 
nesse tribunal. ' 

Artigo 23." 
Determinação d~~ competênda por conexão 

~~ Se os processos conexos ~everem ser dá competênda '~~ 
tribunais de diferente hierarquia e forma de funcion'amento, 
será competente para todos o tribunal de hierarquia mais 
ele'vada ou de fonna de funcIonamento mais solene. 

2. Se os processos conexos deverem, ser da competência de 
vários tribunais errrràZão do território, será competente para 
conhecer de todos aquele que tiver' éompetência para o 
crime cuja pena seja mais elevada no limite máximo, ou, no 
caso de iguáldade do limite máximo das penas aplicáveis, o 
tribunal da área onde primeiro tiver havido notícia de qual
quer dos crimes'. 

Artigo 24.' 
Prorrogação da competência 

'A competência detenninada por conexão mantém-se ainda que: 
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a) Seja ordenada a separação de processos, nos tennos do ar- incompetentes praticam os actos processuais urgentes. 
tigo seguinte; 

b) O tribunal profira decisão absolutória, relativamente a qual
qwer dos crimes; 

c) Ocorra a extinção da responsabilidade criminal relativamente 

a qualquer dos crimes. ' 

Artigo 25." 
Separação de processos 

Excepcionalmente, é permitida a separação de processos, oficio
samente ou a requerimento, sempre que: 

Houver na separação um interesse ponderoso e atendível 
rlr' .: J -, -lamente no não prolongamento 

b) A conexão puder representar um grave risco para a pretensão 
punitiva do E~tado ou para .os interesses do lesado; ou, 

c) Possa dar lugar a atrasos sensíveis do procedimento. 

\" 

DA DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA 

Artigo26." 
Regra Geral 

'A incompetência do tribunal e d~Ministério PúbUco é. respecti
vamente, por estes conhecida e de'~larada,' oficjosamente ou a 

requerimento. 

Artigo 27.", 
Incompetênd ... do tri~unal 

A incompetência do tribunal pode ser requerida e declarada 
até ao trânsito em julgado dadecisãofmal. salvo tratando-se 
de ~m caso oe inGompe~cià' territorial, em que dçverá sjê-lo 
até ao início da audiência de julgaménto. 

Artigo 28 .. " 
. Incompetência do Mi~istério PÚ blico 

A incompetê~cia do.\v1m~stétio Público pode ser declarada,até 
qile,seja deduzida acusação._ 

Artigo 29;" 
Efeitos' da declaração de incompetência 

1. A declaração de incompetência implica a remessa imediata 
dos autos paia a enti~ade competente. 

'") /\ rb; 1 

para'conhecer de um cril implica o arquivamento do pro-
cCS<;G. ::"J.llSitO em julgado da decisão. 

Artigo 30." 
Actús urgentes 

o tribunal Ou o agente do Minisú§rio Público que se declarem 

Artigo 31." 
Eficácia dos actos anteriores 

A prova produzida, as medidas de coacção e os demais actos 
pro,:c::;sl1J.i::, prct,,;;auos antes da dedaraçào de incompetência 
mantêm a eficácia, excepto se a entidade competente 05 consi
derar desnece;ssários, 

SECÇÃO VI 
DOS CONFLITOS DE COMPETÊNCIA 

Existe conflito de competêncial positivo ou negativo, quando 
diversas entid.des judiciárias s.e consideram, respectivamente, 
competentes ou incompetentes para conhecer do mesmo crime 
ou praticar o mesmo acto process.,ual. 

. Artigo 33." 
Denúncia do conflito 

A última al.ii0f,J<lu~ judiciária a declarar-se.competente ou 
incompetente, comunica imeçliatamente a.sifuação de conflito 
ao presidente do tribunal superior ou ao superior hierárquico 
competente para o dirinür, conforme os casos. 

Artigo 34." " 
Competência para a resolução 

1. Se o conflito surgir e'-:ltre tribunais, a 'resolução compete ao' 
.presidente do tribunal hierarquic~ente superior. 

2. ·Se o conflito for suscitàdo'entre agenies do Ministério PÚ
blico, a sua resolução compete ao superior hierárquico ime
diato que lhes seja comum. " 

Artigo 35." 
Instrução etramitação do incidente 

1. O conflito pode ser suscitaço oficiosamente ou a requerimen
to, sendo a denúncia acompanh~da de t<?dos, os elementos 
necessários à resolução. 

2. Kt::CCUiUil a GCIIUIlCld, .sJ.ú notificadas as aUlOndades judiciá
rias em conflito e os demais sujeitos processuais interessa
dos para, ,querendo, se pronunciarem no praz.o de cinco 
dias. 

3. Decorrido o prazo referido no número anterior, e depois de 
recolhidas as'infonnações e provas necessárias à resolução, 
é proferida decis?o. 

4. A decisão é comunicada às entidades judiciárias em conflito 
e aos démais sujeitos' processuais. 

Artigo 36." 
Actos urgentes e actos anteriores 

É correspondc!1temente aplicável o disposto nos artigos 30.0 e 
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TÍTULom 
DOS PARTIClP.~NTES PROCESSUAIS 

CAPÍTULO I 
DISPOSiÇÃO GERAL 

Artigo37.' 
Normas subsidiárias 

Além das disposições deste Código, aplicam-se subsidiaria
mente à matéria regulada neste título, as nonnas relativas à or
ganização judiciária e as leis estatutárias referentes aos vários 
participantes processuais. 

cAPÍTIJLOn 
00 JUIZ 

Artigo 38.' 
Regra geral da intervenção do juiz 

o juiz competente para detenniriado processo penal deixa de 
intervir neste quando existir rnqtivo de impedimento Ou de 
suspeição. 

Artigo 39.' 
Motivos de impe~imento 

São motivos de impedimento: 

a) Ser, ou ter sido, cônjuge, representante legal; parente ou 
afim até ao terceiro grau, do lesado ou do agente do crim'e, 
ou viver ou ter vivido com qualquer destés em ,condições 
análogas às dos cônjuf?es; 

b) Ter intervindo no processo como agente do Ministério PÚ
blico, agente policial, mandatário judicial, defensor público 
ou perito; 

c) Participar no processo, a qualquer título, Q cônjuge; parente 
ou afim até ao terceiro grau, ou pessoa com quem viva ou 
tenha vivido em condi,ção análoga-à dos cônjuges; 

d) Ser, ou dever ser, testemunha no processo. 

. Artigo 40.' 
Motivos de-suspeição 

o juiz é suspeito quando existirem fortes motivos q ue possam 
abalar a confiança na sua iTIJ-parcialidade, nomeadamente ter 
expressado opiniõés reveladoras de um pré-juízo em relação 
aü objecto do processo. 

Artigo 41.' 
Dedução do incidente 

I. Até a decisão final transitar emjulgado.logo que se aperceba 
da existência de motivo susceptível de legitimar a suspeita 
ou o impedimento, o juiz deve declará-lo oficiosamente. 

2. A declaração de impedimento ou a- recusa por suspeição 

podem ser requeridas pelo Ministério Público, pelo lesado 
ou pelo arguido, nos oito dias posteriores à tomada de con
hecimento do facto em que se fundamenta. 

3. A decisão relativa à declaração de impedimento só é reco
n-ível se o juiz não se reconhecer impedido. 

4. A decisão-relativa à suspeiçao é sempre da competência do 
tribunal imediatamente superior àquele em que o juiz exercer 
funções ou do plenário do Supremo Tribunal de Justiça, se 
° mesmo pertencer à secção criminal. 

Artigo 42.' 
Tramitação do incidente de suspeição 

1. Se for o juiz a suscitar a suspeição, -indica no despacho os 
fundamentos e os demais elementos que considera nec,e
ssários à apreciação do caso, notificando imediatamente o 
Ministério Púplico, o lesado e o arguido para, querendo, se 
pronunciarem éffi cinco_dias. 

2. Se o incidente for susc~tado mediante requerimento; deve 
conter os f't\ndamentos da suspeição e demais elementos 
pertinentes ao Caso, devendo-então o juiz despachar nos 
termos do, disposto_na segunda parte do-número anterior e, 
no mesmo prazo, pronunciar-se sobre o requerido. , 

• 
3. <!:umpridas asfonnalidades,referidas nos números anteriores, 

os autos são imediatamente remetido~o tribunal compe
tente para, e~ trê~,dias, $,er proferida decisão. 

· 

Artigo 43.' · 

Eficácia dos actos praticados 

1. Os actos praticados antes ge suscitad~ o incident{! são v_á~ 
lidos, excepto, s~ se demonstrar que deles resulta prejuízo 
para ajustiça da decisão. 

2. Os actos praticados-depois de' suscitado o inciderite só são 
válidos se -não puderem ser repetidos e dcies não resultar 
prejuízo para a justiça da decisão. · 

Artigo 44.' 
Remessa do pFocesso 

A decisão definitiva de impedjrnento ou suspeição implica a 
remessa imediata dos autos para o tribunal c9mpetente segun-
do as leis de organizaçãoj'udiciÃria. ' 

Artigo 45.' 
Má-fé 

1. A dedução do incidente de impedimento ou de suspeição 
pelo Ministério Público, pelo~ arguido ou pelo lesado, decorri
dos mais de oito dias após a tomada de conhecim~mto de 
existência de motivos que o fundamentem, detennina o inde
ferimento do requerido e a condenação como litigantes de 
má-fé, por parte do arguido ou do lesado. 

2. O indeferimento do requerimento por constituir alegação 
manifestaníente infundada determina também a condenação 
do requerente como litigante de má-fé. 
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3. Aquele que for considerado litigante de má-fé é condenado 
em lTIulta a fixar nos tennos do Código das Custas Judiciais. 

Artigo 46.' 
Extensão do regime 

As disposições dcs:-c C3pítulo aplicam-se aos peritos, in~cr

pretes e funcionários de justiça, com as necessárias adaptações. 

CAPÍTUWIII 
DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL 

Artigo 47.' 
Competência .jurisdicional 

Acompetência para efectuar o julgamento em processo pe
~,,--, 1 ;. 

iar ou colectivo. 

2. Nas fases do inquérito e da execução da pena, o juiz exerce 
as competências próprias que a lei lhe atribuir como juiz 
singular. 

CAPÍTUWIV 
DO MINISTÉRIO PÚBUCO 

Artigo 48.' 
Atribuições do Ministério Público 

• 
I. O Ministério Público é o titular da acção penal, competindo

lhe colaborar com o tribunal na descoberta da verdade e na 
realização do qireito, obedecendo em todas as intervenções 
processuais a critérios de estrita legalidade e objectividade. 

2. Compete em especial ao Ministério Público: 

a) Receber as denúncias, as queixas e as participações e 
ordenar a instauração do procedimento criminal, pre
enchiçlos os requisitos da legitimidade; 

.-..::.. 
b) Dirigir o inquérito,avocando os processos.queentenda 

dever 'orientar directamente nesta fase; 

c) Solicitar a intervenção do juiz para a prática de actos ju
, risdicionais no decurso do inquérito; 

e) Interpor recursos; 

f) Promover (\ execução das decisões judiciais; 
g) Praticar outros actos que a lei determine serem da sua· 

competência. 

Legitimidade 

1. V ;vliiÚS1Cfl0 i"tlDilC0 tem lt!gilÍlIudade para promover o pro
cesso penal, com as restrições constantes do número se
guinte. 

2, Quando o procedimento criminal depender de queixa, do le-

sado o~ de outras pessoas, é necessário que essas pessoas 
dêem conhecimento do facto ao Ministério Público, para 
que este promova o processo. 

~. A queixa é valida, q."'1" :,:i.-,"'sentada ao Ministério PÚ-
blico, quer o seja às autoridades policiais. que a comunicarão 

Artigo 50.' 
Reclamação 

Dos despachos do Ministério Público, durante o inquérito, 
apenas cabe reclamação para 9 superior hierárquico quando a 
1~; ('v"":-~ssamef't!" (1:--' "~,:ionar. ' 

Artigo 51.' 
Impedimentos e suspeições 

1. As nom:as relativas a impedimentos e suspeições dos juí
zes são aplicáveis, com as devidas adaptações, aos agentes 
do Ministério Público. 

2. ~ adm.issível recÚirnação, para o superior hierárquico ime
diato, do despacho ;;:;-:, que o Ministério Publi:..:ü se não re
,.:onhçça impediJ0 Ui.. ,,;H1 siruação de escusa pü.r suspeição. 

·CAPÍTUWv 
QAPOLÍCIA 

Artigo 52.' 
Poderes gerais da polícia 

1. Compete aos agentes da polícia, mesmo por iniciativa pró
pria, impedir a prática de crimes, colher notícia dos mesmos, 
descobrir os seus agentes e praticar os actos cautelares 
necessários e" urgente: para assegurar os meios de prova. 

2. Compete também à policia, quando solicitada, coadjuvar as 
autoridades judiciárias com vista à realização das finalidaâes 
do processo, nomeadamente o Ministério Público durante 
o inquérito. 

Artigo 53.' 
Identificação de suspeito 

yUdi'-:l.úer pesseJa.süore qUem haja suspeita de que se prepara 
para cometer, ou tenha cometido, ou participado na prática 
de um crime. 

2. Se a pessoa não for capaz de se identificar ou se recusar a 
fazê-lo, será conduzida, com urbanidade, ao posto policial 
mais próximo, onde lhe serão facultados os meios nece
ssários e disPoPÍve!..: -r\~r? SE' i0pntific?'-, 

3. Se necessário,?' n('~<:07 "q<':r,r;;tc: p00f' ser "k;C;?fL 

:,--l 

das à sua cabal identificação, nomeadamente, dactiloscó
'picas, fotográficas e de rec~nhecirnento físico. 

4. Antes de decorridas doze horas, a pessoa deve ser restituída 
à liberdade total. independentemente do êxito das dili-
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gências efectuadas, desde que não haja motivo para de
tenção. 

5. Os actos realizados de acordo com os números anteriores 
. são reduzidos a auto a transmitir imediatamente ao Minis

tério Público. 

Artigo 54.' 
Frequência de lugares suspeitos 

o disposto no artigo anterior é correspondentemente aplicável 
a quem for encontrado em lugares públicos ou abertos ao 
público que sejam habitualmente frequentados por delin
quentes. 

Artigo 55.' 
Informações 

I. Compete à polícia colher informações das pessoas que po
ssam facílitar a descoberta do agente do crime e sua identifi

. cação. 

2. As infonnações referidas no número anterior são imediata
mente documentadas nos autos ou fornecidas ao Ministério 
Público se ainda não tiv~r sido-instaurado proc.esso crime. 

Artigo 56.' 
Buscas, revistas e apreensões urgentes 

I. A polícia· pode efectuar buscas, revistas-ou apreensões, 
sem mandado judicial: • 

a) Em caso de flagrante delito por crime a que corresponda 
pena de prisao; ou 

b) Quando haja forte suspeita de que objectos relacionados 
com um crime estão escondidos e a demora na obtenção da 
autorização puder conduzir â sua alteração, remoção ou 
destruição ou colocar1mj. causa a segurança de pessoas ou 
bens. .. 

2. Dos actos referidos no número anterior é lavrado auto da 
ocorrência. que deverá ser incorporado no respectivo proce
sso criminal ou remetido ao Ministério Público se não for 
iniciado imediatamente -o réspectivp procedimento crimi
nal, devendo a autoridade judiciária competente apreciar a 
validade do acto. 

3. O disposto no número anterior não se aplica aos casos de 
revistas em que não tenham sido encontrados objectos 
relacionados com um crime. 

4. O disposto no n.' 1 não se aplica quando se tratar de busca 
domiciliária. 

Artigo 57.' 
Autoridades com competência no inquérito 

1. É da competência do Ministério Público a direcção e realiza
ção do inquérito. 

2. O Ministério Público pode deferir a competênciá para a rea-

lização do inquérito ou de actos do inquérito <\.polícia ou a 
funcíonários judiciais. 

3. As nonnas relativas a impedimentos e suspeições são apli
cáveis aos agentes da polícia e funcionários judiciais que 
realizem o inquérito, com as devidas adaptações. 

CAPÍTULO VI 
DO SUSPEITO, DO ARGUIDO E DO CONDENADO 

Artigo 58.' 
Suspeito 

Considera-se suspeito toda a pessoa relativamente à qual exista 
indício de que cometeu ou se prepara para cometer um crime, 
ou nele participou ou'se prepara para participar. 

Artigo 59.' 
.Constituição como arguido 

I. Assume a qualidade de arguido todo aquele contra quem 
for deduzidà acusação num processo penal. 

2 . .sem prejuitó dó disposto no artigo anierior, é obrigatória a 
constituição de arguido logo que: 

a) Correndo inquériio contra pessoa determinada, esta 
prestar declarações perante qualquer_ autoridade ju-
diciária ou entidade policial; . 

b) Tenha de ser aplicada a qualquer pessoa uma medida de 
coacção ou de garantia- patrimonial; 

c) Um suspeito for detido; ou 

d) For levantado auto de notícia que dê uma pessoa como 
agente de um crime e aquele ihe for comunicado. 

3. A constituição de arguido opera-se atràvés da comunicação, 
oral ou por, escrit(}).feita ao visado por uma 'autoridade judie- . 
ciária ou tntidade polici:;tÍ, de que a_partir' de~;;e Iflomento 
aquele-deve considerar-se arguido nupl ptocesso penal e 
da indicação' e,' se-necessário_1 explicação dos direitos e de
veres proéessuais que por essa ra~ão passam- a caber-lhe, . 
bem como da identificação do processo e do' defensor, se 
este tiver sido nomeado. 

4. A omissão QU violação das formalidades previstas nos nú
meros anteriores implica que as dec1araçõe? prestadas pela 
pessoa visada não podem seT utilizadas como prova contra 
ela. 

5. A qualidade de arguido conserva-se durante todo o decurso 
do processo. 

Artigo 60.' 
Direitos do arguido 

Para além de outros que a lei consagre, o arguido goza dos se
guintes direitos: 

a) Quando detido, ser apresentado ao juiz para primeiro interro-

Página J 068 Quinta-Feira, I de Dezembro de 2(J(J5 Série I. N. o 24 

• 



• 

Jornàl da República 

gatório :?ntes de decorridas setenta e duas horas a contar 
da detenção; 

b) Ser infonnado, sempre que solicitado a prestar declarações, 
dos factos que lhe imputam e dos direitos que lhe assistem; 

c) Decidir livremente prestar ou não declarações e fazê-lo, 
mesmo a seu pedido, em qualquer altura do inquérito ou da 
audiência de julgamento, salvo o disposto na alínea .o) do 
artigo 61.°; 

d) Ser assistido por defensor, nos casos em que a lei determi
ne a obrigatoriedade da assistência ou quando o requeira; 

e) Que o tribunal lhe nomeie defensor, nos casos referidos no 
artigo 68.°, se o não tiver constituído; 

f) Comunicar livremente cop! o defensor, mesmo que se encon
tre detido ou preso; 

g) Que seja informada a pessoa de família que indicar, quando 
for detido ou preso; 

h) 'Oferecer provas e requere~ as diligências que julgue necessá
rias à sua defesa, nos tennos da lei; 

i) Recorrer, nos termos da lei, das decisões que lhe forem des-, 
favoráveis. . . 

Artigo6l." 
Deveres do arguido 

Para além de outros que a lei preveja, o arguido está sujeito 
aos seguintes deveres: 

a) Sempre que interrogado, fornecer os elementos de identifica
ção solicitados e, fora da audiência de discussão e julga
mento, infonnar acerca dos antecedentes criminais, "de fonna 
completa e com vJ<Ldade; 

b) Quando convocado regularmente, comparecer perante as 
entidad~s ~ompetentes; 

c) Sujeitar-se às diligências c;le prova necessárias ao inquérito 
e ao j\.tlgarnento, desde que não proibidas por lei; 

d) Prestar tenno de identidade e residência logo que assuma 
a qualidade de arguido; 

e) Sujeitar-se a outras medidas de coacção e de garantia patri
monial. 

Artigo 62.' 
Regras gerais do interrogatório 

1. Mesmo que se çncontre detido ou preso, o arguido deve 
estar livre na sua pessoa durante "o interrogatório, salvas 
as medidas cautelares estritamente necessárias para evitar 
o perigo de fuga ou a prática de actos de violência. 

J 

2. Não podem ser utilizadas, mesmo com o consentimento do 
arguido, métodos ou técnicas susceptíveis de limitar ou 
prejudicar a liberdade de vontade ou decisão, ou a capa
cidade de memória ou de avaliação. 

3, O interrogatório inicia-se com a leitura e explicação dos di
reitos e dos deveres do arguido, com a advertência expressa 
de que o incumprimento do que dispõe a alínea a) do arti
go 61. 0 pode fazer incorrer Cip responsabilidade criminal. 

4. Seguidamente o arguido é infonnado, de fonna clara e pre
cisa, dos factos que lhe são imputados e, se não existir pre
juízo para a investigação, das provas que existam contra 
ele, ap_ós o que se procede ao interrogatório se quiser prestar 
declarações, esclarecendo-o de que o silêncio o não desfa
vorecerá. 

Artigo 63.' 
Quem faz e quem assiste ao primeiro interrogatório do 

arguido detido 

1. Sob pena de incorrer em eventual -responsabilidade crimi
nal, civil e disciplinar nos termos da lei, a autoridade policial 
que detiver uma pessoa em flagrante delito tem de a apre
sentar assim que possível para primeiro interrogatório judi
ciaI e sempre antes de decorridas setenta e duás horas 
após a detenção. 

2. O primeiro interrogatório após dete~ção do arguido .. é da ex
clusiva competência do juiz e visa,-além do-mais, o exercício 
do contraditório relativamente aos pressupostos da deten
ção e às condições da sua execução. 

3. Ao interrogatório assist~ quem lhe preside, o Ministério 
Púbtico', o defensor, o intérprete e o agente encarregue das 
medidas cautelares d~ segurança quan"do necessárias, aÍém 
do funcionário incumbido de lavrar o auto de declarações. 

Artigo 64.' 
Outros interrogatórios 

1. Os demais interrogatórios são efectuaçlos pela entidade 
competente para dirigir a fase processua,l em qu~ ocorrerem, 
ou por quem tiver competência delegadã parà-os' realizar. 

2, O interrogatório no decurso d~udiência de julgamento 
obeqecerá ao disposto'no artigo 62.0 para àlérri das nonnas 
específicas sobre a audiência de julgamento. 

Artigo 65.' 
Qualidade de condenado 

I, Assume a qualidade de condenado todo aquele contra quem 
for proferida decisão nnal condenatóiia, após o trânsito em 
julgado da mesma. ' 

• 
2. O condenado goza dos mesmos direitos e está sujeito aos 

mesmo.s deveres db arguido, salvo nó que for incompatível 
com o facto de ter sido condenado definitivamente. 

CAPÍTULO VII 
DO DEFENSOR 

Artigo 66.' 
Defensor 

1. O arguido tem direito a constituir defensor ou a que lhe seja 
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nomeado defensor, oficiosamente ou a requerimento. 

2. A nomeação compete à autoridade judiciária que presidir à 
respectiva fase processuaL 

3. Caso não exista defensor público disponível, deve a nomea
ção recair, de preferêncía, entre advogados ou licenciados 

em direito. 

4. É permitida a substituição do defensor. por iniciativa do ar
guido ou do próprio defensor, invocando motivo justificado. 

Artigo 67." 
Atribuições do defensor 

1. O defensor assiste tecnicamente o arguido e exerce os direi
tos que a lei reconhece ao arguido, salvo o.s que forem de 
exercíCio pessoal obrigatório. 

2. O arguido pode retirar eficácia ao acto realizado pelo defen
sor em seu nome desde que o faça antes de ser proferida 
decisão relativa ao acto, e por escrito, por declaração em 
acta ou por termo no processo .. 

Artigo 68.' 
Assistência obrigatória 

É obrigatória a assistência por defens'lr: 

a) No primeiro interrogatóríode arguido detido ou preso; 

b) A partir da acusação e até ao trânsito emjulgado da decisão, 
nomeadamente para a iliterposição de re.curso~ 

c) Para a apresentação de reclamações; 

d) Nos demais casos previstos na lei. 

Ã'rtigo 69.' 
Assistência a vários argui~os 

1. Sen'do váriós os _argutdás rio me.~al1o proc"esso, cad(i um po
de ter um defé"nsor ou terem-defensor comum; se isso não 
contrariar a função da defesa. 

2. O tribunal pode nomear defensor aos arguidos que" não 
tenham' constituído, dé entre-9S co'llstituídos-'pelos testantes 

arguidos. 

Artigo 70.' 
Deveres do defensor 

I. Para além do cumprimentúdas normas reguladoras desta 
matéria, o defensor deverá actuar _sempre com o respeito 
devido ao tribunal nas alegações e requerimentos que efec-
tue. . t.· . 

. 
2. A conduta violadora do que dispõe o número anterior.é 

sancionada: com advertência e, continuando a violação, 
com o retirar da palavra ou a substituição do defensor por 
outro. 

CAPÍTULOVlII 
DO LESADO 

Artigo 71.' 
1.egitimidade de lesado 

Consideram-se lesados em processo penal, além das pessoas 
a quem leis especiais confiram esse direito: 

a) Os ofendidos, considerando-se como tais os titulares dos 
interesses que a lei especialmente quis proteger com a incri
minação; 

b) Aqueles de cuja queixa depender o exercício da acção pe
nai; 

c) Qualquerpessoa, nos crimes de corrupção, peculato ou 
abuso de funções por autoridade l'úbfica. 

Artigo 72.' 
Posições processuais 

1. O lesado, em m~téria penal, é mero auxiliar do Ministério 
Público, a quem subordina toda a actividade processual 
relativa ao oferecimento de pro"'va e aos pedidos de dili
gências pertinentes à descoberta da verdade, independen
temente da nátureza do crime .. > 

2. Em relação à indemnização civil por danos emergentes da 
prática de um crirrle deve olesado, logo que sejaconbecido, 
ser informado, ainda que editalmenté, dos direitos que lhe 
assistem e, designadamente: 

a) Da possibilidade dede<luzir·pedido civil em sep';ado, 
se assim expressamerite o dedarar; 

b) De, nada dizendo no praz() máximo de oito dias, lhe vir a 
'sér oficiosamente arbitrada i,ndemnização no processo 
penal; '. .... .... . ' .. 

c) De, no processo penal, ser representado pelo Mi~iStério 
Público. 

3. Sendo o lesado conbecido antes do·fim do inquérito, " Mi, 
nistétio Público, devendo actuar em representação,daquele, 
Inclui na acusação os eleméntos.nécissários à determinação . . 
da responsabilidade civil.' . 

4. O tribunal pode, o'ficiosamente ou a req~eríínelito,'renteter 
o tratamento da decisão-sobre a-indemnizaçãà civil para os 
tri~unais civis quando as questões suscitadas' inviabili
zarem uma decisão rigorosa ou forem-susceptfveis de gerar 
incidentes que retardem exce"ssivàmente d processo'>penal. 

TÍTULO IV 
DOS ACTOS PROCESSUAIS 

.CAPÍfULOI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 73." 
Manutenção da ordem nos actos processuais 

1. Compete a quem presidir ao acto processual e ao <funcionário 
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que nele p~rticipar, tomar as providências necessárias à 
manutenção da ordem. 

2. Para o efeito, poder-se-á requisitar a colaboração da força 
p4blicà, que actuará sob a o~ientação de quem preside ao 
acto processuaL 

Artigo 74." 
Segredo de justiça 

1. Todos os participantes processuais e quaisquer pessoas 
que, por qualquer título, tomarem contacto com o processo 
e conhecimento, total ou parcial, do seu conteúdo, ficam 
i"'lnf"did05 de 0- G;Vll1::'':f. 

É proibido a qualquer pessoa assistir à prática de acto nro-

por qualquer outra fonna, tomar conhecimento do conteúdo 
do acto processuaL 

Artigo 75.' 
Publicidade 

L O processo penal é p~b1ico a partir da acusação. 

2. A publicidade implica o direito de: 

a) Os meios de comunicação social e o público em geral 
assistirem à realização dos actos ,processuais; 

b) A narração circunstanciada do teor de actos processuais 
pelos meios de corímniêaçãó social; 

c) Consulta e obtenção de cópias, extractos e certidões de 
qualquer parte dos autos nos tennos do n' I do artigo' 
77.'. . 

3. A reprodução de peças processuais, documentos juntos 
aos auto-s, a captação'de imagens ou a tomada de som re
lativamente a act~processuáis só pode ser efectuada me
diante autorização do .tribunaL 

Artigo 76.' 
Limitação da publicidade 

1. Excepcionalmente. o tribunal pode restringir. parcial ou to-

que as circunstâncias concretas do caso o aconselhem, co
mo fonna de preservar- outros valotes, nomeadamente a 
moral pública e a dignidade humana.' 

2. A exclusão da publicidade nunca abrange a leitura da sen
tença ou do acórdão, . 

3. Não implica restrição da publicidade a decisão do tribunal 
de ÚTIpedir a assistência de algumas pessoas a todo ou a 
parte do acto processual. nomeadamente, como forma de 
sancionar comportamentos incorrectos ou de garantir a se
gurança do local em que se realiza o acto e das pessoas que 
nele participam. 

4. O tribunal também pode proibir a presença de menores de 

publicidade. 

5. Em caso de processo por crime sexual que tenha por bfendido 
um menor de 18 anos, os actos processuaÍs uc"drrem em 
regra com exclus30 c:J pub!icidadc. 

Artigo 77.' 
Consulta do auto e obtenção de certidão 

1. Sem prejuízo do disposto nos artigos anteriores, o Ministério 
Público, o suspeito, o arguido e o lesado podem consultar 
os autos e obter certídão ou cópia. 

fazer a pretensão, ficam tais actos dependentes de pJévia 
autori7ação da autorid::1f1e indiciária 0'.;:" ,'re::-idir à fase pro-

3. Sem prejuízo do disposto nos artigos anteriores, a consulta 
do processo oe a obtenção de certidão ou cópia por outras 
pessoas dependem de devida demonstração de interesse 
legítimo e prévia autorização da autoridade judiciária que 
presidir à fase processlla1 em curso. 

CAPÍTVLOll 
DOTEMPO, DAFORMAEDADOCUMENTAÇÃO DOS 

ACTOS 

Artigo 78.' 
Quando se praticam os actos 

1. Os aCtos processuais praticam..;se nos dias úteis, às horas 
de expediente dos serviços de justiça e fora do período de 
férias judiciais. 

2. Exceptuam-se do disposto no número anterior: 

a:) Os aétos processuais relativos a detÍdos ou presós, ou 
indispensáveis à garantia da liberdade das pessoas; 

b) Os actosdi)investig~çãO e de audiência em que exista 
manifesta vantagem em que o, &~.u ~icio; prosseguimerito 
ou conclusão ~corra ~em aquelas lÍmitaçÕ,es. 

3. Salvo em acto ~-eguído à detenção ou à pri~ão, o interro-

Artigo 79.' 
P~azogeral 

I. Salvo disposição legal em contrário, é de cinco dias o prazo 
para a prática de qualquer acto processual. 

2. O prazo para lavTar os tCDTIOS nos a~,c:< i: passar os manda
dos é de dois dias, exceptot:e este prazo afectar (l tempo de 
privação da Jj> ') OUF.' rk-·, ';;~ "e' inwdiéltamente 
efectuados. 

Artigo 80.' 
A<=:tos relativos a detidos ou presos 

18 anos, de idade sem que isso represente restrição da 1. Os actos processuais relativos a processos com detidos ou 
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presos são praticados.,. com preferência sobre qualquer outro 
serVJço. 

2. Os prazos relativos aos processos referidos no número an
terior correm em férias. 

Artigo 81.° 
Contagem dos prazos 

1: O prazo processual é fixado em horas, dias, semanas, meses 
ou anos, \segundo o calendário comum. 

2. O prazo que termina em dia feriado, sábado ou domingo, 
transfere-se para o primeiro dia útil seguinte, equiparaudo
se-lhes para estes efeitos as férias judiciais, caso "o acto de
va sef praticado 'em juízo. 

3. O prazo em dias corre cQntinuarpente. 

4. O prazo fixado em semanas, meses ou anos, a contar de cer
ta data, finda às 24 horás do dia que corresponda, dentro 
da última semana, mês ou ano, a essa data. 

s. Salvo disposição legal em contrário, na contagem de qualquer 
prazo não se inclui o dia, nem a hora, se o prazo for de hora, 
em que ocorrer o evento a partir do qual o prazo começa a 
correr. 

6. O prazo para fazer umadeclaração, entregar um documento 
ou praticar outro acto na secretar·ia judicial considera-se 
esgotado no momento em que aquela fechar ao público. 

7. Caso no último mês a que se refere o n.~ 4 não exista dia 
correspondente, o prazo tetrilina'no últirrío dia·desse mês. 

Artigo 82." 
Língua a usar nos actos 

Sob pena de nulidade, nos'l><jos processuais é utilizada língua 
oficial de Timor-Leste. 

Artigo 83 . ." 
Nomeação de intérprete 

1. Quando deva prestar declarações ou recebê-las p~s'soa que 
não conhece ou não domina a língua oficial utilizada, é no
meado intérprete. 

Artigo 84." 
Forma escrita dos actos 

L Salvo disposição em contrário, os actos processuais re
vestem a fonna escrita, 

2, Nomeadamente, são praticados sob fonna escrita: 

• 

a) Os actos decisórios do juiz e do Ministério Público não 
referidos no n.o 3 do artigo 85,°; . 

b) Os actos praticados pelos funcionários judiciais no de
curso do processo; 

c) Os actos processuais realizados pela políciá ou autori
dades equiparadas; 

d) A fonnu lação de requerimento fora dos casos previstos 
no n,o 3 do ~~igo 85,°, de memoriais e de exposições. 

3. É correspondentemente aplicável o disposto nas alíneas a) 
e c) do n.o 2 e no n? 3 do artigo 87.0 .. 

Artigo8S." 
Actos sob a forma oral 

1. A prestação de declarações em processo penal é feita oral
mente e sem re'curso à documentos escr~os previámente' 
elaborados. 

2. Excepcionalménte, quem preside ao·acto pôde autorizar que 
o declarante se socorra de apontamentàs escritos para ~juda 
da memória, fazendo disso menção no auto e~ se n~cessário, 
ordenando a junção ao processo dos apontamentos usadm. 

3. Os requerimentos e actos deçisórios que ocorram'durante 
os &ctos processuais que revistam fonna oral, devem adoptar 
esta forma ... 

4. Os ~ctos de polícia e dé disciplina de actos processuais 
assumirão a fonna oral e não carecem de ser documentados 
em auto. 

s. Exceptuam-sedo disposto no nO los caSos em que a lei per
mitir a leitura é'm. audiência de declárações prestadas 
anteriormente e os. casos a que se refere a alínea b) do n.02 

.. ~ 

2. Para além da situação referida no número anteriór, é obri
gatório nomear intérpre~e: 

do artigoB. '. . 

a) Se for necessário traduzir ~ocumento que não esteja re
digido em língua oficial till'orense e não venha acompa-
nhado de tr~duÇão autenticada; . 

b) Se deverem prestar declarações surdo que não saiba ler, 
múdo que não saiba escrever ou surdo-mudo que não 
saiba ler nem escrever: 

3, O intérprete nomeado presta o. seguinte compromisso: «Com
prometo-me por minha honra a desempenhar fieimente as 
funções que me são confiadas», 

Artigo 86." 
Documentação dos actos orais 

1. Salvo disposição legal em contrário, os actos processuais 
praticados,sob forma oral, são ·documentados em 'auto ou 
através de meios de; gravação. vídeo õu áudio quando exis
tirem, 

2. A redacção do auto é efectuada pelo funcionário de justiça 
ou pelo agente de polícia durante o inquérito, sob a direcção 
de quem presidir ao acto, 

3. Compete'a quem presidir ao acto velar para que o auto 
reproduza fielme~te o que se tiver passado ou o conteúdo 
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das declarações prestadas, podendo ditar ou permitir que o 
próprio interveniente proc~ssua! dite as suas declarações. 

4. Qualquer desconformidade entre o teor do que foi ditado c 
o ocorrido deve ser arguida imediatamente ou antes de en
cClTado o auto, depois da leitura final, devendo quem presi
dir ao acto decidir após audição dos. interessados c, se ne
cessário, consignar em auto as posições de cada um antes 
da decisão. 

5. Para a redacção do auto podem utilizar-se máquinas de es
crever ou processadores de texto e fónnulas pré-impressas· 

ou carimbos a completar com <? texto definitivo. 

Artigo;'" 
Requisito~ til) ;'; 'U 

1. O auto é o instrumentü:destinado a fazer fé quanto aos ter!' 
mos em que se desenrolaram os actos processuais que do
cumenta e a recolher as declarações, requerimentos, pro
moções e actos decisórios orais. 

2. O auto contém menção dos elementos seguintes: 

a) Hora, mlls e ano da 

b) Lugar da prática do acto; 

c) Identific'lção dos participantes no acto; 

d) Causas, se conhecidas,. da ausência de pessoas que de
vessem e~tar present~s e a i,ndicação de sanções ou ou-
tras medidas aplicadas; . 

e) Descrição especificada dasoperações praticadas, da in-
" - , tervenção de cada um ~os participantes processuais, 

das declarações prestádas, do modo como o foram e 
das 'circunstâncias 'em, que~o' foram, dos 'documentos 
apresentados ou recebidos e dos resultados alcançados, 
de modo a garavtir a'genuína expressão da ocorrência; 

~ ., .. 
f) Qualquer outra circunstância relevante para a apreciação 

da prova o.u da regujaridáde do acto. . • . 

3. O auto deve ser redigido de forma legível, sem espaços em 
branco, rasuras: entrelinhas ou ~mendas por inutilizar nu 

- ressalvar. 

Artigo 88." 
Autenticação do auto 

1. No fim de cada acto, ainda que ° mesmo deva continuar 
noutra ocasião, o auto é pessoalmente assinado por quem 
presidir ao acto, pelas pessoas cujas 'declarações aí sejam 
documentadas e pelo funcionário que o elaborar. 

Se qUi11ljua Ú<i.::i pcssoas rt;iendas nào pUder ou se recusar 
13"5" -- - -í:_,_ - -,,~ A_·;~l;:r·lc:O;n 1')0 :<~:t,,-, A_-;><:<:; i>~:ni,;~;h;j:"l, .1, 

Artigo 89." 
Actos decisórios 

1. Os actos decisórios dos juízes tomam a fonna de: 

<-

a) Setltenças, quando conhecem,: final do objecto do pro
cesso; 

b) Despachos. (;);lhC(Ci,; j,,' qualquer q~;cstão in-
ter]oclItória ('ti tç:-:l1n 30 proce -:;-0 fora do 

caso previstona alínea anterior; 

c) Acórdãos, quando se 'trata de decisão de um tribunal 
colegial 

2. Os actos decisórios do Ministério Público tomam a for
ma de despachos. 

()c: ?('+"c: ,I", ';sórios f-.;ú.:ridús fiúS números anteriores reves
lcm os requisitos fonnais dos actàs escritos ou orais, con
soante o caso. 

4. Os actos decisórios são sempre fundamentados, devendo 
ser espec,ificados os motivos de facto e de direito da decisão. 

Artigo 90." 
Falta a acto processual 

j. Nu início de 

faltas ou, não as justificando, condena o faltoso em multa, 
para além de .outras sanções d~ natureza processual que a 
lei especialmente consagrar, nos termos da lei proce;;sual 

civil. 

2. Afalta de advogado será comunicada a quem ô tenha cons
tituído-e a do defensor público àosserviços de que este de
penda disciplinannente. 

3. A falta do Ministério Público será comunicada ao superior 

hierárquico; 

4: Fora dos casos referidos nos n.o 2 e 3, o juiz pode ordenar 
a detenção do faltoso pelo tempo estritamente necessário a 
assegurar a sua presença em acto processual a que haja fal

·tado injustificadamenté. 

CAPÍTUWIll 
DAS NOTfFICAÇÕES 

Artigo 91.0 

1. A convocação para comparência ou participação em acto 
processual e a transmissão do ~onteúdo de acto realizado 
ou de despacho proferido é efectuada através de notificação. 

2. Em caso de manifesta urgência em convocar alguma pessoa 
para- acto processual, a notificação- pode ser substituída 

de tclecomunicaçào, diSSO se lavrando cota nos autos. 

__ \" "'.J""·r,·,;~cnte 

policial ou outra autoridade a quem a lei atribua essa compe
tência e tanto pode ser precedida de despacho como orde
nada oficiosamente pela secretaria judicial. 

4. As convocações e comunicações ,feitas aos notificandos 

Série J, N. o 24 Quinta-Feira, J de Dezembro de 2005 Página 1073 



Jornal da República 

presentes a um acto processual por quem lhe presidir, -valem 
como notificação desde que documentadas no auto, 

Artigo 92. 0 

Formas de notificação 

1. A notificação pode ser feita por contacto pessoal com o 
notificando onde este for encontrado, por via postal através 
de carta registada ou editalmente quando a lei expre
ssamente o admitir. 

2. Salvo disposição em contrário, a notificação da acusação, 
do arquivamento, do despacho que designa dia parajulga
mento, da aplicação de medida de coacção ou de -garantia 
patrimonial e da decisão final é pessoalmente feita ao lesado 
e ao arguido, 

3. As demais notificações podem ser efectuadas na pessoa do., 
defensor ou-do advogado, respectivamente, do arguido ou 
do lesado, ou na pessoa de residente na área do tribunal 
para esse efeito designado pelo notifican~o, e poderão re
vestir a fonna postaL , 

4. As notificações aos agentes do Ministério Público, aos de
fensores e advogados são efectuadas por tenno nos autos, 
por via infonnática du por via postal. 

5. A notificação de quem se encontrar preso é requisitada ao 
director do estabelecimento prisíonal"que a mandará efec
tuar por funcionário prisional através de'contacto pessoal 
com o notifiéando". 

6. A notificação de funcionário público é requisitada ao supe- _ 
rior hierárquico qonotificando que; não cumprindo o soli
citado, incorre em responsabilidade criminaL 

7" A' notificação de menores de 14 anos ou de interditos por 
anomalia psíquica ~ efectuada na pessoa do seu repre
sentante legal. 

Artigo 93.' 
Nulidade da notificação 

A notific.ação é nula quando: 

a) Efectuada deforma incompleta,nomeadamente por não 
indicar o trib.unal' ou ,processo· a que respeita" faltar a 
indicação do notificando ou a finalidade da notificação 
ou alguma indicação que deva' considerar-se essencíal 
na perspectiva da posição processual do notIficando; 

b) For usada a notificação edital fora dos casos legalmente 
autorizados; 

c) Faltar a assinatura do notificando ou a menção a que se 
refere o n° 2 do artigo 88°; 

d) Na notificação edital, não são afixados os editais ou pu
bqcados os anúncios quando exigi~os; 

e) Viola o disposto no artigo 92°. 

Artigo 94." 
Normas subsidiárias 

São aplicáveis subsidiariam ente em processo penal as normas 
constantes do Código de Processo Civil, com as devidas adap
tações. 

CAPíTULO IV 
DO REGISTO CRIMINAL 

Artigo 95.' 
Objecto 

1. A identificação criminal tem por objeCto a recolha e con
servação ordenada dos extractos das decísões criminais 
profe'ridas pelos tribunais timorenses contra todos os in
divíduos neles acusados e de factos com efeito sobre elas, 
com o fim de permitir o conhecimento dos antecedentes cri
minais das pe?soas. 

2. Os ~xtractos de decisões ,da mesma natureza proferidãs' 
contra cidadãos"timorenses por tribunais estrangeiros são 
também recolhidos. . 

3" As impressões digitais dos arguidos são, ,se~pre que 
possivel; recolhidas. 

Artigo 96.' 
Conteúdo dQ. registo criminal 

Estão sujeitas a registo as seguintes decisões: 

a) De condenação; 

b) De revogação da suspensão da execução da pena;· 

c) D~ concessão ou rev~gação da liberdade condicional; 

d) De·aplicação de amnistia, perdão, indulto ou cqmutação 
de p~na; • 

e) De revisão e?Ctraordinária das ·decisões; 

f) De aplicação de medidas de segurança, de reexame, 
suspeI)são ou' rev'ogação da suspensão da execução 
daquelas 'e" doutras medidas r~lativas, á inimputáveis; 

g) Relativas ao falecimento d~ arg!1ido condenado; 

h) Relativas à.extinção da pemi 0umedida de segurança; 

i) De não inclusão em certificado de registo criminal de 
deterfuinadas cond,nações; • 

j) De recusa ou deferimento da extradição; 

k) De revisão e cbnfinnação de decisões condenatórias 
estrangeiras. 

Artigo 97.' 
'Boletim de regí~to criminal 

• 

I. Os boletins de registo criminal, também designados BRC, 
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devem conter: 

a) A identificação do arguido, do tribunal remetente, e do 

processo; 

b) A indicação sucinta do facto sujeito a registo e do teor 

da decisão; 

c) A data, nome, assinatura e categoria do responsável pe
lo preenchimento; 

d) A menção expressa da impossibilidade de preenchimento 
completo quando for o caso. 

_. i"l. identíficdl(àv Ju 
naturalirl,c(', ::,_:l-,··(E'-'T,·;~n. ,~:,~ 

nascimento, estado civil, profissão, residência, número de 
identificação e sempre que pos~ível, estando o ãrguido 
presente no julgamento, as impressões digitais. 

3~ A decisão será anotada com especificação dasqa.data e 
designação do crime ou contravenção e com indicação dos 
preceitos violados, pena aplicada ou período de interna
mento determinado. 

4. O não cumprimento ou cumprimento defeituoso do referido 
no n.o r determina a devolução do boletim ao remetente pa
ra ser completado .. 

Artigo 98.' 
Remess." dó boletim 

Os boletins de registo criminal são enviados aos serviços 
competentes no prazo de cinco dias a contar da data do trânsito 
emjulgado da decisão, do conhecimento do facto sujeito a re
gisto'ou da baixa dos autos à primeira instância. 

Artigo 99.' 

~cel"mento do registo 

I. É obrigatório o cancelamento do registó no caso de; 

a) Condenação empena declarada sem efeito; 

b) Decurso do prazo de reabilitação; 

c) Decisões decla,radas sem efeito por díspOSlção legaL 

2"' São igualmente cancelados no registo quaisquer factos ou 
decisões que sejam consequência de decisões que devan 
ser omitidas nos tennos do nÜmero anterior. 

. Artigo 100.' 
Decisões não transcritas em certificados 

o tribunal que condenar'em pena de prisão até um ano ou em 
pena não privativa da liberdade pode detenninar na sentença 
ou em d~pacho posterior, sempre que das circunstâncias que 
acompanharam o crime não se puder induzir perigo da prática 
de novos crimes e se trate de delinquente prim"ário, a não trans
crição da respectiva sentença nos certificados que não se des
tinem a instruir processo crime. 

Artigo JOI.o 
Legislação complementar 

Para além do disposto no presente capítulo, o registo criminal 
é regulado pelo Decreto-Lei TI.O 16/2003. de 1 de Outubro. 

CAPÍTULO\' 
DAS NULIDADES 

Artigo 102.' 
Princípio da legalidade 

L Os vícios dos actos processuais que violem as normas de 
processo penal só geram a nulidade do acto quando a lei 

2. Nos demais casos o acto ilegal gera a irregularidade. 

Artigo 103.' 
Nulidades insanáveis 

1. Constituem nulidades insanáveis, para além das que a lei 
especi~lmente corriine como tal: 

a) A falta ou insuficiência do número d..::juízes que devam 
constituir o tribunal, ou a violação das regras legais re
latiyas ao modo de detenninar a respectiva compo;;íção;. 

b) A falta de promoção do processo pelo Ministério Público 
e a ausência do mesmo a actos rClativamente 'ads quais: 
a lei exigir a respectiva presença; 

c) A falta de nomeação ou a não prese~ça do defensor 
sempre que a assistência seja obrigatória; 

d) A ausência do arguido ou do condenado quando a lei 
exigir a respectiva presença; 

e) A violação das regras de competência do tribunal, sem 
prejuízo do disposto na segunda parte do artigo 27.'; 

f) O emprego da forma de "Pfocesso sumário quando 
devesse ser utilizada a forma de processo comum. 

2. Sem prejuízo do dispostona segunda parte do artigo 27.', 

qualquer fase do processo, at~ ao lrilllSHu eiIi-Jlúgado da . 
decisão final. 

Artigo 104.' 
Nulidades sanáveis 

1. Gonstituem nulidades sanáveis todas as -que a lei não co
mine expressamente de üisanáveis, nomeadamente: 

a) O emprego da fonna de processo comum quando de
vesse ser utilizada 3 fonna de processo sumário: 

b) A ausência, por falta de notificação, do lesado, nos ca· 
sos em que a lei exigir a respectiva comparência; 

c) A falta de intérprete quando a lei exigir a sua nomeação; 
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d) A insuficiência do inquérito e a omissão, na fase de jul
gamento, de diligências que pudessem reputar-se essen
ciais para a descoberta da verdade. 

2. As nulidades sanáveis só podem ser conhecidas se arguidas 
pelos intervenientes processuais que as não originaram, 
no prazo legalmente determinado. 

Artigo 105.' 
Prazo de arguição 

1. As nulidades referidas no artigo anteriortêm de ser arguidas 
antes de o acto estar terminado se o interessado assistir ao 
mesmo, ou nos-cinco dias imediatos àquele em que se tome 
conhecimento do vício que afecta o acto se o interessado 
lhe não tiver assistido. 

2. ,Presume-se que o interessado adquiriu conhecimento do 
~ício a contar do momento em que for notificado para qual
quer termo do processo, consultar os autos ou intervier em 
algum acto pratica?o no processo. 

Artigo 106.' 
Sanação 

1. Consideram-se sanados os vícios susceptíveis de detenni
nar a nulidade do acto se os interessados deixarem decorrer 
os prazos referidos, no artigo anterior sem arguirem as nuli
dades, renunciarem expressamente à sua arguição ou se 
prevalecerem da faculdad~ a cujo exercício o acto viciàdo 
se dirigir;, . 

2. Consideram-se também sanados a falta ou o vício de noti
ficação_ ou convocação para acto processual quando Os -in-
teressados renunciem a comparecer ao 'acto óu compareçam 
ao mesmo. 

3. Ressalvam-se do disposto na última parte do número ante
rior os casos em que ~nteressados c'ompareçam apenas 
com a intenção de arguir "nulidade. 

~rtigoH17. ' 
Irregularid·ades . 

1. Os actos irregulares só serão declarados inválidos quando 
o vício. puder afectar o valor do acto praticado de. modo a 
pôr em causa a descoberta da verd~de e forem observados 
os prazos de arguição referidos no artigo 105.'. 

2. Logo que se tome conhecimento de uma irregularidade 
pode-se, oficiosa~ente, determinar a sua reparação, desde 
que se verifiquem os requisitos previstos no número ante
rior. 

Artigo 108' 
Declaração da nulidade e da irregularidade 

I. Só o juiz ou o MinistérioPúblicopodem declarar a nulidade 
ou irregularidade dos actos processuais" consoante a fase 
processual ou a competência para a sua prática. 

2, As nulidades ou irregularidades ,determinam não só a 

invalidade do acto viciado mas também dos termos 
subsequentes do processo que possam ter sido afectados. 

3. A declaração de nulidade ou irregularidade determina quais 
os actos que passam a considerar-se inválidos e ordena, 
sempre que necessário e possível, a sua repetição, ficando 
as despe~s a cargo de quem culposamente tiver dado causa 
ao VÍCio. 

TÍTULO V 
DA PROVA 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 199.' 
Objectod~p.:ova ... 

Constituem objecto da próva osfaçtos juridiçarIjente relevantes 
para a existênci~,'óu-não do crime, a' puriibilidáde ou não do 
arguido e a determinação da pena, medida de segurança ou 
responsabilidade civil qUe ao caso couber. 

. .. Artigo 1 (O.' • 
Proibição absol~ta. de prova 

,,' ';, c" ,', - - , Ji; ' ... , -.' ',' 

1 .. São absolutamente proibidaS a; provas obtidasin.ediante 
tçrtura, coacção ou, em geral, ofensa da integridade' física 
ou ~oral das pessoas., 

2. São ofensivas da irit'~~~üiáa~;'fis~'[a ou moral das pessoas 

.as. provas (),btidas, me~rno qlle ,c9m.,.cop.~~PJ~ent()"flel.~, : 
mediante: .~ ... . . .... 

a)'Perturbação daliberdadti·devontadé ou de decisão· 
através de maus tratos, ofensas corporais, administração i 
de meios de qualqúer nafureZa;hipnose ou utili,rnção de! 
meios cruéis'ou enganosos; . 'f h! 

b) Perturbação, por qualquer meio, dat;apacidade de memó-: 
ria ou de avaliação; 

c) Utilização da força, f~radg~'~,;";;os e.dosJimites ~ermitidos: 
pela lei; , . \ .' '<. " " • 

. 
d)Aineaça com medida legalrnenleiná.drnissfvel e, bern' 

assim, com dt;negação ou condicionamento da obtenção, 
. de beneficio legalmente previsto; . 

e) Promessa de vantagem legalmen~e inadmissível. 

Artigo 111.' 
Proibição relativa de provâ 

Salvo.os casos previstos na lei, ouasueles em que haja c~n
sentimento expresso do respectivo titular, também são proibi
das 'as provas obtidas mediante intromissão na vida privada, 
no domicílio, na correspondência OÚ em'outra~ fonnas de comu
nicação. 

Artigo 112.' 
Valor das provas proibidas 

1. As provas obtidas em violação do disposto nos artigos an-
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teriores, ou de qualquer outra nonna proibitiva de prova, 
são nulas sob o ponto de vista processual e apenas podem 
ser utilizadas para se proceder, designadamente criminal ou 
disciplinarmente, contra os agentes destas infracções. 

2. Toda a prova proibida deve ser desentranhada dos autos, 
sob pena de nulidade insanável. • 

Artigo 113.' 
Livre apreciação da prova 

Salvo disposição em contrário, a prova é apreciada segundo a 
livre convicção da entidade competente, que se formará a partir 

Artigo 114.' 
lU\cc>ugd;;á0 tdi"':I[jsa 

1. No processo 'penal não existe ónus da prova em relação ao 
arguido. 

2. Cabe ao Ministérió Público sustentar a acusação em jul
gamento, podendo o tribunal ordenar, oficiosamente ou a 
requerimento, a produção de todos os meios de prova cujo 
conhecimento se afigure necessário à descoberta da verda
de e à boa deCisão da causa, nomeadamente em relação à 
responsabilidade civil. 

Artigo 115.' 
Subsidiariedade 

Em matéria de prova ~plicam-se subsidiariamente no processo 
penal, com as devidas adaptações; as nonuas de processo 
civiL excepto nos domínios em que tal se revele incompatível. 

CAPÍTIJLO II 
DOS MEIOS DE PROVA 

SECÇÃO I 
DISPOSIÇÃO GERAL 

Artigo 116.' 
Admissibilidade dos meios de prova 

'1. Em pro~esso penal é admissível qualquer meio de prova que 
não seja proibido por lei. 

2. Constituem meio de prova em processo penal, nomea
damente: 

a) As declarações do arguido; 

b) As declarações do lesado; 

c) . Os depoimentos testemunhais; 

d) Os reconhecimentos; 

e) As perícias; 

f) Os documentos; 

g) As acareações; 

h) As inspecções ao local do crime; 

i) As reconstituições dos factos. 

SECÇÃO II 
DECLARAÇÕES DOARGUIDO 

Artigo 117.' 
Regra Geral 

1. As declarações do arguido só constituem meio de prova 
válido quando, após advertência de que tem o direito de as 
não prestar, aquele decidir prestá-las, o que pode fazer a to-

2. Decidindo nrestar declaracnes o arsruido não presta 

der apenas a algumas perguntas. 

3. São corrçspondentemente aplicáveis as normas dos artigos 
62.° a 64.°. 

4. As declarações do arguido são livremente apreciadas. 

SECÇÃOIll 
DECLARAÇÕES DO LESADO 

Artigo 118.' 
Regra geral 

I. O lesado prestaj~ento e está sujeito ao dever de verdade 
e consequente responsabilidade criminal pela sua violação. 

• 
2. São correspondentemente aplicáveis as Ílormas relativas;à 

regulação da prova testemurthaL 

3. As declarações do lesado são livremente apreciadas. 

SEcçÃON 
PROVATESTEMUNHAL 

ArtigoU9.' 
Objecto e limites do depoimento 

A testemunha é inquirida sobre factos de que possua con-

Artigo 120.' 
Depoimento indirecto 

I. Se o depoimento resultar do que se ouviu dizer a pessoas 
detenuinadas, o juiz pode chamar estas a depor. 

2. Se o juiz não chamar as pessoas referidas no número ante
rior a depor, o depoimento efectivamente produzido não 
pode, naquela parte, servir como meio de prova, salvo se a 
inquirição daquelas pessoas não for possível devido a morte, 
anomalia psíquica, especial vulnerabilidade, designada" 
mente em casp de crime sexual, ou impossibilidade de serem 
encontradas. 

3. O dispósto no número anterior aplica-se ao caso em que o 
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depoimento resultar da leitura de documento da autoria de 
pessoa çiíversa da testemunha. 

4. Não pode, em caso algul1!, servir COmo meio de prova o de
poimento de quem recusar ou não estiver em condições de 
indicar a pessoa ou a fonte através das quais tomou conhe
cimento dos factos. 

Artigo 121." 
Vozes públicas e convicções pessoais 

I. Não é admissível como depoimento a reprodução de vozes 
ou rumores públicos. 

2. A manifestação de meras convicções pessoais sobre factos 
ou a sua interpretação só é admissível nos casos seguintes 
e na estrita medida neles indicada: 

a) Quando for impossível cindi"a do depoimento sobre 
factos concretos; 

b) Quando tiver lugar em função de qualquer ciência, téc
nica ou arte; 

c) Tratando-se de testemunhas abonatórias. 

Artigo 122.' 
Capacidade e dever de testemu.nhar 

I. Qualquer pessoa que não se encontrar interdita por anomalià 
psíquica te(l1 capacidade para ser testemunha e só pode re
cusar-se nos casos previstos na lei. 

2. A autoridade judiciária verifica a àptidão tisica ou mental de 
qualquer pessoa para prestar testemunho". quando isso for 
necessário para avaliarda "sua credibilidade e puder ser fei
to sem retardamento da marcha nonnal do processo. 

3. A indagação referida~_'número,anterior, ordenada ante- . 
rionnente ao'depoimento, não impede que este se produza. 

Artigo 123." 
Deveres gerais da testemunha .... 

1. Salvo disposição em c0i!trário, incumbem à testemunha os 
deveres de: 

~) Se apresentar, no tempo e no lugar devidos, à autoridade 
por quem tiver sido "legitimamente convocada ou 
notifica~da, mantendo-se à sua disposição até ser por 
ele desobrigada; 

b) Prestar juramento, quando ouvida por autoridade judiciá
ria; 

c) Obedecer às indicações que legitimamente lhe forem da
das quanto à fonna de prestar depoimento; 

d) Responder com verdade às perguntas que lhe forem di
rigidas. 

2. A testemunha não é,obrigada a responder a perguntas 

quando alegar que das respostas resulta a sua responsabi
lização penal. 

Artigo 124.' 
Impedimentos 

Estão impedidos de depor como testemunhas os que são argui
dos ou lesados no mesmo processo. 

Artigo 125." 
Recusa legítima a depor 

1. Podem recusar-se a depor como testemunhas: 

a) Os descendentes, os ascendentes, os innãos, os afins 
até ao segundo grau, os adoptantes, os adoptados e o 
cônjuge do arguido; 

b) Quem tiver sido cônjuge do arguido, ou quem com ele 
conviver ou tiver convivido em .condições análogas às 
dos cônjuges; relativamente a factos ocorridos durante_ 
o casamento ou a c<iabitação. 

2. A entidadé competente para receber o depoimento adverte, 
,sob pena de nulidade, as pessoas referidas no núrp.ero an
terior da faculdade que lhes assiste de recusarem o depoi, 
mento. .. 

Artigo 126." 
Segredo profissional 

1. Os ministros de reIig'ião oú confissão religiosa, os advoga
dos, os médicos,os jomalis'tas, os membros de instituições 
~e erédito e demat's pessoas a'quem a lei pennitir.oü impuser 
que guardem segredo profissional podem escusar-se a de
por sobre osfàctos abrangidos pOLaquele segredo. 

2. Havendo dúvidas fundadas sobre a legitimidade da escusa, 
a autoridade judiciária perante 'a qual o incidente se tiver 
su?citado procede 'às averiguações n~cessárias e caso após 
~stas .conclua pela ilegitimidade da.escusa,ordenaou requer 
ao tribunal.que ojdene ,a prestação do depoimento. 

3. O tribunal superior àquele onde o incidente se tiyer'susci~ 
tado, ou, no caso de o inc1,dente se ter, suscitado perante o~ 
Supremo Tribuffill de Justiça, ° plenário do mesmo, pode 

. decidir da prestação de testéinunho com quebra do segredo 
profissional sempre que esta se mostre justificada fa'ce às 
normas e princípios aplicáveis da lei penal, nomeádamente 

, face ao princípio da prevalênçia do interesse preponderante, 
sendo a intervenção suscitada pelo juiz, oficio~ainente ou 
a requer~ento: 

4. O disposto no número anterior não se aplica ao segredo re
ligioso. 

5. Nos casos"previstos nos n02 e3 a decisão do tribúnal ou do 
Supremo Tribunal de Justiça é tomada ouvido o organismo 
representativo da profissão relacionada com o segredo pro
fissional em causa, nos tennos e com os efeitos previstos 
na legislação que a esse organismo seja aplicáveL 
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Artigo 127.0 

Segredo de funcionários 

1. Os funcionários não podem ser inquiridos sobre factos que 
constituam segredo e de que tiverem tido conhecimento no 
exercício das suas funções. 

2. É correspondentemente aplicável o disposto nos n,o 2 e 3 
do artigo anterior. 

Artigo 128.0 

Segredo de Estado 

1. As testemunhas não podem sef inquiridas sobre factos que 

ge, nOmedl..ldili\..TiÜ;, 0::, J.â.-:i0S ('Ujd [eveiaça0, amJd qu.: Bd\; 
constitua crime, pOSS;l causar dano à segurança, interna ou 
externa, do Estado Timorense 'Ou à defesa da ordem cons
titucional. 

3. Se a testemunha invocar segredo de Estado, dt?ve este sef 
confirmado por intermédio do Ministro da Jw,tiça no prazo 
de 60 dias contados da data da comunicação oficial feita 
pelo tribunal ao Ministro. 

• 4. Decorridó o prazo a que se refere o número anterior sem a 
confirmação ter sido obtida, o testemunho deve ser prestado. 

Arlig"o 129.
Regras da inquirição 

I: O depoimento é um acto pessbal que não pode. emcasó al
gum; ser feito' por" ~nterti1édío de procurador. 

2. ~s testemunhas não devem ser feitas perguntas sugestivas 
ou impertinentes, nem quaisquer outras que possam preju
dicar a espontaneidade. e a 'sinceridáde das respostas. 

~ 
3. A inquirição deve incidir, primeiramente, ~obre os elementos 

necess~ios'à iden!ificaçã~'tIa -testemúnha, sobr~ as suas 
relações de parentesco e de interessécomo arguido, o le
sado e éom 'outras testemunhas, benl como sobre quaisquer 
circunstâJ!.cias relevantes, para a avaliação da credibilidade 

" do depoimento. 

'-1. 0'--bLi;ú':';h-':ii.~(;, ~é -,-0[ OJ; ~gaJa ii júralll.~nt0, a lt.;:::'Lêiill..iJlJ.Úl 

deve prestá-lo, após o que depõe nos termos e dentro dos 
limites legais. 

5. Quando for conveniente, 'podem ser mostradas às testemu
nhas quaisquer peças do processo, documentos que a ele 
respeitem. instrumentos com que o crime foi cometido ou 
quaisquer 'outro~ objectos apreendidos. 

6. Se a testemunha apresentar algum objecto ou documento 

Artigo) 30. ° . 

·Imunidades e prerrogativas 

1. Têm·aplicação ern processo pena! t~das as imunidades e 

prerrogativas estabelecidas na lei quanto ao dever de tes
temunhar e ao modo e local de prestação de depoimentos. 

Fica JsscguraJa a possibilidade de realização do contra- , 
ditório legalmente admissível no caso. 

Artigo 131.'· 
Força probatória 

A força probatória da prova testemunhal é apreciada livremente 
pelo tribunal. 

SECÇÃO V 
PROVA. pnr'l T!\1Fl\tT,~ T 

Artigo 132.° 

Considera-se prova qoctft'nental a declaração, sinal ou notação 
corporizada:'érri escrito ou qualquer óutro meio técnico, nos 
termos da leipenal. 

Artigo 133. ° 
l\lomcnto da apn,,'Scntll.\'i!.o 

1. O documento deve ser junto no decurso do inquérito e, não 
sendo isso possível, deve sê ... lo até ao' encerramento da àu
diência. 

2" Fica assegurada, em qualquer caso, a possibilidade de con
traditório, para realização do qual o tribunal pode conceder 
um prazo não superior a oito dias. 

3-: O disposto nos números anteriores.é, correspondentemente 
aplicável.a pareceres 'de adv!,gados, de juriSconsultos ou 
de técnico's, os quais _podem sempre ser juntos até ao ence
rramento da audiência. 

4. O disposto no presente artigo não afecta o estatuto proce-
. ssual do arguido. . . 

Artigo 134.°. 
Modalidades dos documentos escritos 

1. Os documentos escritos podem ser autênticos ou particu-

2: Autênticos são os' documentos exarados, com as forma
lidades legais, pelas autoridades públicas nos limites da 
sua competênCia ou, dentro do círculo de actividade que 
lhe é atribuído, pelo notário ou outro oficial público provido 
de fé pública. 

3. Todos 0S 0l1!r0S documento,;: são r{lrJicu!ares, sendo estes 
havidos por aUlcnticaJu::. qUdnJú COliÚill1aJ0s pclZts part:.:s, 
Derante notário. nos termos nrescrit0s n?;~ leis n0t::.ria1s. 

Artigo 135.° 
Documentos passados em país estrangeiro 

1. Os documentos autênticos' ou particulares passados em 
país estrangeiro, na confonnidade da respectiva lei, fazerr. 
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prova comO o fariam os documentos da mesma natureza 
exarados em Timor-Leste. 

2. Se o documento não estiver legalizado, nos termos da lei 
processual, e houver fundadas dúvidas acerca da sua auten
ticidade ou da autenticidade do reconhecimento, pode ser 
exigida a sua legalização. 

Artigo 136.' 
Valor probatório das reproduções mecânicas 

1 ... As reproduções fotográficas, cinematográficas, fonográficas 
ou por meio de processo electrónico e, de um modo geral, 
quaisquer reproduções mecânicas só valem como prova 
dos factos ou coisas reproduzidas se não forem ilíçitas, 
nos tennos da lei penal. 

2. Não se consideram ilícitas para os efeitos previstos no nú
meto anterior, nomeadamente, as reproduções mecânicas 
que qbedeçam ao ·disposto no Capítulo III deste TítUlo. 

Artigo 137.' . 
Reprodução de documentos 

Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, quando não, se 
puder juntar ao auto ou nele conservar o original de qualquer 
documento, mas unicamente a-sua reprodução mecânica, esta 

. tem o mesmo valor probatóri~ do original, se com ele ti.ver sido 
ident~ficada nesse ou noutro processo .. 

Artigo 138.' 
FQrça probatória .. 

I. Os documentos autênticos<ou autenticados fazem pr'ov~. 
plena dos' factos .queTeferem com()'Pratiêados,pela. 
autoridade ou ofiCial público respectivo,' -assim' cO,m,a'dos 

. factos que neles são atestados com base nas percepções 
da entidade documentadQra, mas_os merosjuízóspessoah 
d? documentador só v9ltm cO,mo elementos sujeitós à livre 
apreciação do julgador. . . . 

2. Se o documento contiver palavras emendádas, truncadas 
ou escritas sobre' rasuras~;C!u entrelinhas,- sem.,a~de:vida 

ressalv(i,éo julg,!dor-determinará -livremente' a medida em 
que os vícios externos do documento excluem ou red~zem 
a sua força probatória. 

3. Os documentos ,pãrticulares_são' livremente apreciados 

pelo tribunal. 

Artigo 139.' 
Falsidade 

1. A força probatória dos documentos autêntiéos só pode ser 
ilidida com base na sua falsidade. 

2. O documento é falso, quando nele se atesta como tendo si
do objecto da percepção da autoridade ou oficial público 
q'ualquer facto que na realidade se não verificou, ou como 
tendo sido praticado pela entidade responsável qualquer 
acto que na realidade o não foi. 

3. Se a falsidade for evidente em face dos sinais exteriores do 
documento, pode o tribunal, oficiosamente ou mediante re
querimento, declará-lo falso. 

4. Quando o tribunal apenas tiver fundada suspeita de que 
detenninado documento é falso transmite-o ao Ministério 
Público para os efeitos legais. 

SECÇÃO VI 
ACAREAÇÃO 

• 
Artigo 140.' 
Acareação 

Verificando-se existir oposição directa, acerca de determinado 
facto, entre os depoimentos das testemunhas ou entre eles e 
as declarações do lesado ou do arguido, ou destes entre si, ou 
entr.e cD-arguidos, pode ter lugar, oficiosamente ou a reque
rimento, a acare~~ão das pessoa~ em contradição~. 

Artigo 141.' 
Processamento 

1. Estando as pessoas presentes a acareação far-se-á imediata
mente. 

c 2. -Caso as pessoa$.em:contradiçã9'não-esteja~ presentes é' 
designado dia para a diligência, 

3. Se as pessoas a acarear tÍverem deposto por carta precatória 
no mesmo tribunal, é .ao tribunal deprecado que incumbe 
realizar a diligênçia, sal~o-se o jl!iz da causa ordenar- a com
parênc1a perante ele das pessoas que importa ?carear, pon
derandó o sacrificio que'.,deslocação represente: 

4. Se os depoimentos deverem ser gravados ou registados, 
será regÍstadó, de igual modo, o resultado da acareaÇão . 

• ,Ar~igo 142.' 
Vafôr probatório··· 

.. O resúltado da prova por-acareàção é livremente apreciado. 

SECÇÃO VII 
INSPECÇÃOAOLOCALDÓCRIME 

Artigo 143.1 
Objecto 

A prova por inspecção tem por fun a percepção directa de 
factos pelo tribunal ou pelas autoridades encarregues da inves-
tigaçihe . . . 

Artigo 144.' 
Fim da inspecção 

O tribunal, ou quem dirigir as invesfígações, sempre que o jul
gue conveniente, pode, por sua iniciativa ou ,a requerimento 
dos in.teressados, e com respeito, na medida do possív~l, pela 
intimidade da vida privada, inspeccionar coisas ou pessoas, a 
fim de se_ esclarec~r sobre qualquer facto que- interesse à de
cisão, podendo deslocar-se' ao local do crime ou mandar pro-
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ceder à reconstituição dos factos quando a entender nece
ssárIa. 

Artigo 145." 
Inten'enção do arguido ou do lesado 

o arguido e o lesado são notificados do dia e hora da inspecção 
e podem, por si ou por seus advogados, prestar ao tribunal os 
esclarecimentos de que ele carecer, assim como chamar a sua 
atenção para os factos que reputem de jnteresse para a reso-
lução da causa. • 

Artigo 146." 
(n','.1..-· > 

11 F ~ermitido 30 tribuna! fazer-se 3C0m~"nh3r de ~e,sn" rue 
lenHa (.;ompcléii(lâ paJd ü éü.li,.:.J.uJ.l S0U{;; d. :J.\-";;J1guJ'y"-\" ;. 

• interpretação dos factos que se propõe observar. 

2. b técnico serã nomeado nodespacho que ordenar a diligên
c~a e deve comparecer ·na audiênda de discussão e julga
mento., 

Artigo 147." 
Auto de inspecção 

Da diligência é lavrado auto em que se registem todos os ele
mentos,úteis para o exame e de'cisão da causa, podendo ser ti
radas fotografias para serem juntas ao processo. 

Artigo 148." 
Forpprobatóri;l 

o resultado da inspecção é livremente apreciado pelo tribunal. 

SECÇÃO VIII 
PROVAPERlClAL 

"",SUBSECÇÃO I , 
DESIGNAÇÃO DE PElUTOSE.DO QBJECfO 

Artigo 149." 
Objecto 

A prova periciàl tem por fim a: percepção -ou ápreciação de 

cimentos especiais que os julgadores n.ão possuem, ou quando 
os factos, relativos a pessoas, não devam ser objecto de ins
pecção judicial. 

Artigo 150.". 
Quem autoriza e quem realiza a perícia 

1. A perícia é ordenada por despacho da autoridade judiciária. 

2. A perícia é requisitada, pelo Ministério Púhlico ou pelo juiz. 

ou serviço oficial apropriado ou, quando tal não seja possí
velou conveniente, realizada por um único perito,-nomeado 
de c""ntre pessoas de reconhecida idoneidade e competência 
na matéria em causa, sem prejuízo do disposto no artigo 
seguinte. 

3. As perícias médico-legais são realizadas pelos serviços mé
dico-legais ou pelos peritos médicos contratados, nos ter~ 
mos previstos no diploma que as regula. 

Artigo 151.' 
Perícia singular e colegial 

1. A perícia é realizada por um só perito, salvo ,decisão judicial 
em contrário. 

2. Quando a perícia seja realizada por mais de um perito, até ao 
número de três, funcionará em termos colegiais ou interq,is
ciplinares: 

a) Quando a perícia revestir especial complexidade ou exi
~ir ("(')nhf'cirnf'!lto de mBtéria<; distint?s: 

b) Quando a pericia for requerida pelo Ministério Público • 
pelo arg~ido ou pelo lesado com razões que fundamen
tem a necessidade de mais< de um perito. 

3. No caso previsto na alinea b)donÚIOero anteriortanto o ar
guido como o lesado podem indicar um perito, cabendo ao 
tribunal nomear o perito que presidirá. 

. Artigo 152." 
Desempenho da função de perito 

1.· O perito é obrigado ~ desempenbar com diligência a função 
para que tiver siJÍo nomeado; pOdendo Ser condenado em 
multa quando infrinja osdeveres de colaboração com o tri-. 
bunal. 

2. O perito pode ser afastado ou destituído ,por quem o mi:, 
meou, se desempenhar de forma negligente o encargo que' 
lhe foi cometido, designadamente quando não apresente 
ou impossibilite, pela sua inércia, a apresentação do relatório 
pericial no prazo fIXado. 

Artigo 153." 
Obstáculos à nomeação de peritos 

1. É aglicável aos peritoso regime de impedimentos e suspei
ções que'vigora para'os juízes; com as neces'Sárias'a~~pta~ 
ções. 

2. Estão dispensados do exercício da função de perito os titu
lares dos órgãos -de' soberania, bem como aqueles, que, por 
lei, lhes estejatn equiparados, os magistrados do Ministério 
Público em efectividade de funções e os agentes diplomá
ticos de países estrangeiros. 

3. Podem pedir escusa da intervenção como peritos todos 
aqueles a quem seja inexigiyel o desempenho da tarefa, 
atentos os motivos pessoai~ invocados, 

Nova nomeação de peritos 

Havendo 'lugar à nomeação de novo perito, em consequência 
do reconhecimento dos obstáculos previstos no artigo ante
rior, do afastamento ou da destituição do perito inicialmente 
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designado ou da impossibilidade superveniente de este realizar 
a diligência e desde que os motivos sejam impufáveis ao perito 
proposto pela parte, pertence à autoridade judiciária a com
petência para a respectiva nomeação. 

Artigo 155." 
Fixação do objecto da perícia 

1. No despacho em que se ordene a realização da perícia deve 
detenninar-se o respectivo objecto e quesitos. 

2. Tratando-se de perícia a pedido do arguido ou por sugestão 
do lesado, estes podem indicar as questões que considerem 
relevantes para a perícia a realizar. 

• 
SUBSECÇÃO li 

REALIZAÇÃO DA PERÍCIA 

Artigo 156.' 
.Fixação do começo da diligência 

1. No próprio despachóem que se ordenar a realização da pe
rícia e nomeiem <?s peritos, designa-se a data e local para o • 
começo da diligência, notificando-se os interessados. 

2. Quando se trate de exames-a efectuar em institutos ou esta
belecirrientos oficiflis, requisita-,se ao director daqueles a 
realização da perícia, indicando o seu objecto, os quesitos 
e o prazo de apresentação do relatório pericial. 

. ArtigoI 57.' 

Prestação de compromisso pelos peritos 

_ 1. Os peritos nomeados prestam compromisso de cumprimenta
da função que lhes é cometida, salvo se forem funcionários 
públicos e intervierem no exercício das suas ~nções. 

2. O compromisso a que alude o número anterior é prestado 
_ no aCto de início d~ dili~~i~ _quando a ela assistir a autorí: 
dade que ati ver ordenado. . 

3. Se a autoridade referida não assistir à realização dadiligência,. 
o compromisso pode s~r prer+::go mediante declaração es
crita e_ assiriada pelo_pérító,J>odendo constar do relatório 
pericial. 

Artigo 158.' 
Relatório pericial 

1 .. O resultado da perícia consta de relatório, no qual o perito 
ou peritos se pronunciam fundamentadamente sobre o res,
pectivo objecto e quesitos. 

2. Tratando-se de perícia colegial, se não houver unanimidade, 
o discordante apresenta as suas razões. 

SUBSECÇÃO III 
ESCLARECIMENTOS E NOVA PERÍCIA 

.' Artigo 159~o 
Prestação de esclarecimentos 

1. Em qualquer altura do processo pode a autoridade judiciária 
competente detenninar, oficiosamente ou a requerimento, 
quando isso se revele de interesse para a descoberta- da 

verdade, que os peritos sêjam convocados para prestarem 
esclarecimentos complementares, designadamente quando 
o relatórío periciaJ contiver deficiências, obscuridades ou 
contradições ou as conclusões não estiverem devidamente 
fundamentadas. 

2. Decidida a prestação de esclarecimentos, deve ser comuni
cado aos peritos o dia, a hora e o local em que se efectiva a 
diligência. 

Artigo 160.' 
Segunda perícia 

1. Revelando-se insuficientea diligência a que se refere o arti
go anterior, sempre que o relatório perícial contiver deficiên- . 
cias, obscuridades ou contradições ou as conclusões não 
estiverem devidamente fundamentadas, é ordenada segun
da perícia. 

.' ~ .. 

A segunda perícia tem por objecto a averiguação dos mes
mos factos sobre que incidiu a_primeira e destina-se a corrigir 
a eventual inexactidão dos resultados daquela. 

3. A segunda perícia d.eve _analisar as conclusões fonnuladas 
pelos peritos que efectuaram a primeira e, se discordar das 
mesmas, fundamentar as- razões da discordância. 

Artigo 161.' 
Regime da segunda perícia 

A segunda perícia rege-se pelas disposições aplicáveis à pri-: 
meira, com as ressalvas seguintes: 

a) Não pode intervir na segunda perícia perito qüe tenha par
ticipado na primeira; 

b) A segunda perícia será, em regra; colegiaL 

SUBSECÇÃO IV 
VALOR PROBATÓRIO 

Artigo 162.' 
Valor probatório da pericia 

1. O juízo técnico, científico ou_artístico inerenteà prova peri
cial presume-se subtraído à livre apreciação dojulgador. 

2. Sempre que a convicção do julgador divergir do juízo contido 
no parecer dos pedtos, deve aquele fundamentar a diver
gência. 

.t 
3. Caso tenha existido uma segunda perícia,- o tribunal pode 

fundamentar a opção por um dos resultados periciais discor
dantes, podendo ain-da, com base em conhecimentos de, 
igual valor aos exigidos para-as perícias em causa, divergir 
fufldamenta~amente das conclusões em que não tenha ha= 
vida desacordo ou em que não tenha sido orden?da a repe-
·tição. • 

SECÇÃO IX 
RECONHECIMEN1D 

Artigo 163.' . 
Reconhecimento de pessoas 

1. Se quem dever proceder ao reconhecimento de alguma pe-

I 
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ssoa não conseguir identific'á-Ia cabalmente através da 
descrição das suas características, proceder -se-á ao re
conhecimento físico daquela. 

2. Fora da audiência de julgamento, a validade deste meio de 
prova exige que se coloque a pessoa a reconhecer no meio 
de Qutras com idênticas características físicas e modo de 
vestir, devendo quem proceder ao reconhecimento declarar 
se algum dos presentes é a pessoa a identificar e, em caso 

afinnativo, qual. 

3. Se forem vários os identificandos proceder-se-á separada
mente para cada um deles da fonna descrita nos números 

anteriores. 

4. Se houver razão para crer que a pessoa chamada a fazer a 
identificação pde ser intimidada ou perturbada pela efec
tivação do reconhecimento e este não tiver lugar em au~ 
diência, deve o mesmo efectuar~se, se possível, sem que 
aquela pessoa seja vista pelo identificando. 

Artigo 164." 
Reconhecimento de objectos 

É correspondentemente aplicável ao reconhecimento de objec~ 
tos o disposto no artigo anterior, com as devidas adaptações: 

Artigo 165: 
Valor probatório 

o tribunal aprecia livremente o resultado da prova por reconhe
cimento 

SECÇÃO X 
RECONSTITUIÇÃO 

Artigo 166." 
Reconstituição do facto 

"" . '. I. Quando houver necessidade de detenninar se um facto po-
deria ter ocorrido de certa forma, é admissível a sua recons

tituição. 

2. A reconstitu{çâo do facté consiste na reprodução, tão fiel 
quanto possível, das condições em que se afirma ou se su~ 
põe ter ocorrido o facto e na repetição do modo de realização 
do mesmo: -

3. O despacho que ordenaareconstituição do fact~ deve con
ter-uma indicação sucinta do seu objecto, do dia, hora_e lo~ 
cal em que oCQrrerão as diligências e da fonna da sua efecti- , 
vaç,ão, eventualmente com re'curso a meios audiovisuais, 
podendo no mesmo despacho serqesignado perito para 
execução de detenninadas operações. 

4. Sem prejuízo do disposto no C~ítulo I do Título IV, a publi
cidade da díligência deve, na medida do possível, ser 
evitada. 

Artigo 167: 
Valor probatório 

o valor probatório da reconstituição do facto é livremente 

apreciado pelo"tribunal. 

CAPÍTULO JII 
DOS MEIOS DE OBTENÇÃO DE PROVA 

SECÇÃO I 
BUSCAS E REVISTAS 

Artigo 168: 
Conceito 

1. É efectuada revista quando houver que apreend~r objectos 
relacionados com um crime ou que p.ossam servir como 

transporte ou esconda na sua 
pessoa. 

2. A busca é efectuada quandà se encontrarem em lugar reser~ 
vado ou não livremente acessível ao público: 

.. 
a) Os obje2tos referidos no número anterior e q'ue devam 

ser apreendidos;. 

b) Qualquer pessoa que deva ser detida . 

Artigo 169: 
Formalidades 

1. Salvo" disposição em contrário, as buscas e_ revi~tas deveil! 
ser autorizadas por despacho do juiz, que pode presidir ã 
diligência se assim o entender. 

2. As buscas e revistas são executadas pel?s ,qrgãos de polícia 
encarregues de efectuar o inquérito ou pór quem o Minis~ 

~ér10 Pú,g1ic~,,º"omeie especificamente p~r? ~sse:fim. 

3. A execução das buscas e revistas qeve' ser:feita com o res
peito pela dignidade pessoal e pudor' do vi;ado. 

4. É correspondentemente apliCável o que dispõem os artigos 
87° e'-88°, devendo o visado assinara respectivo auto, obri
gatoriamente ,el~borado" ~quando da, busca ou da revis,ta. 

. 5. Noacto de execução-d~ busca ou r~~-ista de~e ser-entre:gue 

ao visado Um dUplicado do despacho que a autoriza. 

6. Em caso de urgênciaou perigo na demora, os órgãos de 
polícia podem efec~(u.ar revista~ ·sem prévia autorização da 
entidade judiciária, sem prejuízo de deverem dar imediata 
notícia aquela autorid~de. ' 

Artigo 170. o 

Busca domiciliária 

A busca em casa habitada ou numa sua dependência fechada 
só pode ser efectuada entre as 6 e as 20 horas, salvo o disposto 
no n.o 2 do artigo seguinte. 

Artigo i71: . 
Relevância do consentimento 

1. É dispensável o despacho do juiz autorizando a busca ou a 
revista, sempre: que o visado consinta, por escrito, na sua 
realização. 
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2. O consentimento relativo à busca domiciliária poderá abran
ger também o período de tempo referido no artigo anterior. 

SECÇÃO II 
APREENSÕES 

Artigo 172.' 
Efectivação da apreensão 

1. Salv,sJ disposição em contrário, a apreensão de objectos re
lacionados com o crime ou que possam servir como meio 
de prova deve ser autorizada por despacho do juiz. 

2. Em caso de urgência ou perigo na demora, os órgãos de po
lícia podem efectuar apreensões sem prévia autorização, 
sem prejuízo de deverem dar notícia ÚTIediata ao competente 
juiz, visando a respectiva validação. 

3. Os objectos apreendidos são juntos aos autos ou, quando 
necessário, confiados a fiel depositário; que pode ser o es
crivão da secção. 

4. Se a apreensão tiver por objecto coisas perigosas, perecíveis 
ou deterioráveis o juiz ordena as necessárias medidas de 
conservação ou manutenção, ou a sua destruição, venda 
ou afectação a finalidade socialmente útil, 'depois de se ter 
procedido a auto de exame e de avaliação. 

5. É correspondentemente aplicável o que dispõem os artigos 
8}.-o e 88~o, devendo o visado assinar 6 respectivo,auto, 
obrigatoriamente elaborado aquando da apreensão. 

.Artigo 173.' . 
Destino dos objectos apreendidos' 

1. Os objectos apreendidos são restituídos a quem-de direito 
se não deverem ser declarados perdidos a favor do Estado. 

"'-. . 
. 2. A restituição é ordenada logo que' se tome desnecessária à 

'apreensão p'ara efeito de prova ou após o trânsito-em julg<tdo_ 
da decisão final. . 

• 
3: O despacho que ordena a restituição énotificado à quem 

for titulai dos objectos, em causa e caso os o~jectos não 
, sejam levantados nos 60 tiias 'imediatos à notificação são 
declarados perdidos a favor do Estado pelo juiz. 

4-, Antes dO,despacho judiciara_que se refere o número ante
rior deve ouvir-se o Ministério Público. 

SECçÃom 
EXAMES . 

Artigo 174.' . 
Conceito e pr~ssupostos 

1. Por meio de exames das pessoas, dos lugares e das coisas, 
inspeccionam--se os vestígios que poS'Sa ter deixado o cri
me e todos os indícios relativos ao modo como e ao lugar 
onde foi praticado, às pessoas que o cometeram ou sobre 
as quais foi cometido, 

o: ril",',! 

2. Logo que houver notícia da prática de crime, providencia-
se para evitar, quando possível, que os seus vestígios se 
apaguem ou alterem antes de serem examinados, proibindo
-se, se necessário, a entrada ou o trânsito de pessoas estra
nhas no local do crime ou quaisquer outros actos que po
ssam prejudicar a descoberta da verdade. 

3. Se os vestígios deixados pelo crime se encontrarem alterados 
ou tivere!ll desaparecido, descreve-se o estado em que se 
encontram as pessoas, os lugares e as coisas, procurando
se, sendo possível, reconstitUÍ-los e descrevendo-se o mo
do, o tempo e as causas da alteração ou do desaparecimen
to. 

4. Enquanto não estiver presente no local a autoridade judiciá
ria competente, cabe a qualquer agente da autoridade tomar 
provisoriamente as providências referidas no nO 2, se de' 

outro modo hou~e! perigo iminente para obtençã.o da prova 

Artigo 175.' 
Sujeiç~o a exame 

1. Se al~uém pretender eximir-se ou obstar a_qualq~er exame 
devido ou a facultar coisa que deva ser examinada, pode 
ser compelido por,decisão da autoridade judiciária com
petente. 

2. O exames susceptível de ofender o pudor das pessoas deve 
respeitar a dignidade e, na medida do possível, O pudor de 
quem ade sé submete. 

3. Ao exame-a que se refere o número 'anterior 'só assistem 
quem a ele proceder e a autoridade judiciári&-competente, 

- podendo o examinando fazer-se acompanhar dep~ssoa da 
sua confiança" se não houver perig'o na -delnora, e,devendo 
se~ informado de que possui essa faculdade._ . 

4, O exame 'às pessoas depende de autorização pa autoridade 
judiciária competente, salvo consentimento do visado. 

Artigo 176.' 
Pessoas noloéal do ~xame 

1. A autoridade judiciária competente'pode detenninarque 
alguma ou algumas pessoas se não afastem, do local do 
exame e obrigar, com o auxílio da força pública,: se necessário, 
as 4ue_pretenderem 'afastar-se. a que nêle se conservem ,en
quanto-,o'exame não terminar e a sua presença for -indispen
sável. 

2. É correspondentemente aplicávei o dispostonon,04 do ar,... 
tigo174.'. . 

SECÇÃO IV 
ESCUTAS TELEFÓNICAS 

Artigo 177.' 
Pressupostos 

1. A intercepção e a gravàção de conversações ou comuniêa
ções telefónicas só podem ser ordenadas ou, autorizadas 
por decisão judicial e quando sejam necessárias à des~ 
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coberta da verdade re lativamente a crimes: 

a) Puníveis com pena de prisão superior, no seu máximo, a 
três anos; 

b) De injúria, de ameaça, de coacção, de-devassa da ,'ida 
privada, perturbação da paz e do sossego, quando co
metidos através de te lefone, se houver razões para crer 
que a diligência se revelará de grande interesse para a 
descoberta da verdade ou para a prova. 

2. É proibida a intercepção e a grayação de conversações ou 
comunicacões telefónicas efectuadas entre o ,arguido e (I 

\ldt!liSUl, ::'<1l\' v ::i-: çA1SHr~m ~~Xlç::) IrlQl\.:i,.b 110;.;li y ,.;,', ''',~",v 

• TÍTUWVI 

DAS MEDIDAS DE COACÇÃO E DE GARANTIA PATRI
MONIAL 

CAPÍTULO I 
DISPOS\ÇÔESCOMUNS 

SECÇÃO I 
REGRAS GERAIS 

Artigo 181." 
Princípio da legalidade 

criminal deste. I. Só o arguido pode ser sujeito a medidas de coacção ou de 

3. O inéumprimento do disposto neste artigo torna inet."icaz 
como meio de prova a intercepção 'Ou gravação obtida. 

Artigo 178.' 
Formalismo 

1. Ffrítu<Jna 2: jnte-rcencão ou a gravacão é lavrado aut\! d0· 
modo, lCl:üpíJ t lugar em quç Ú)i rçâúza;JJ..:,jlHn.amCllh:: ':'»l;-; 

as fitas gravadas ou elementos análogos, entregue ao juiz 
competente, fazendo-se menção no processo, 

2. O juiz procede à análise dos elementos recolhidos e, se os 
considerar, Te levantes- para a prova, ordena ajunção aos 
autos, caso contrário determinará_ a destruição~ dos mesmo~. 

3. Em qualq~er altura do processo, pode ser ordenada ou 
requerida pelo Ministério Público a transcrição em auto da 
totalidade ou de parte da gravação se tal se afigurar de·inte
resse 'parà 0- bom andaniento' do processo. 

4. O a~guido e as pessoas cujas conversações tiverem sido 
e.scutadas pode~xaminar o seu cont~udo, fIndo o inqué~ 
nto. 

. Artigo 179.' . 
Gravação efectuada ii pedido ou por um dos intervenientes 

1. É válida como meio de prova a gravação efeétuadapor um 

COi1vcrsaç.dú ::.(0 pI12:viamcnte tp,f'Cf 5W0 GaJa alJú)i iZd)-:,>,} 

. judicial para a sua realização e desde que re'Peitados os 
pressuPostos-e requisitos a que se referem os artigos ante
riores. 

2. Tal gravação não tem qualquer válor como meio de prova se 
a conversação ou a comunicação tiver sido provocada por 
quem a gravar ou pedir a sua gravação com esse intuito. 

Artigo 180.' 

o disposto nos artigos anteriores é correspondentemente 
aplicável às conversações ou comunicações transmitidas por 
qu'alquer outro meio técnico diverso do telefone. 

2. As medidas de coacção e de garantia patrimonial aplicáveis 
são exclusivamente as previstas na lei e só poderão ser 
aplicadas para satisfazer as exigências processuais de natu
reza cautelar. 

3, Não se" considera medida de coacção a obrigação de identi
·.,h: q,ú;+;;:::;' ;::iJ4Jào perante autorld:ldc competente 

par!i,aexigir. 

• 

Artigo 182.' 
Escolha da medida concreta 

Na escolha da medida de coacção ou de garantia paj:rimonial a 
aplkar ~m c0Il:creto'~ dever-se~áatender à:' . ;''''~-'t, 

"--'--.. 
" 

a) Adequação damedida às necessidades proces~uais.que Se 
pretendam acautelar; 

b) Proporcionalidade da medida à gravidade do crime e às 
sanções que prev,isivelmente virão-a ser aplicadas no caso 
çoncreto; 

c) ,Preferência pela medida que, sendo adequada às exigências 
cautelares, menos interfira com o exetcício,-nórmal dos 
direitos fundamentais do cidadão. 

Artigo 183.' 

Excepto o tenno de identidade e residência, a aplicação de 
qualquer outra medida de coacção depende da verificação de, 
pelç menos, um dos' seguintes requisitos: 

a) Fuga ou fundado perigo de fuga do arguido; 

b) Fundado perigo de 'perturbação da' investigação ou da rea-
~3 c:.>:';i::,,,'::,.;. u': ;~u;';'<:~ida.l'n~nte, por 

perigo para a aquisição, conservação ou veracidade da pro-

c) Fundado perigo de continuação da actividade criminosa ou 
de perturbação da ordem e tranquilidade públicas, em razão 
da natureza e circunstâncias do crime ou da personalidade 
do delinquente. 
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Artigo 184.' 
Legitimidade para aplicação das medidas 

1. Durante o inquérito, o Ministério Público ou qualquer en
tidade policial encarregue de o efectuar podem aplicar o 
tenno de identidade e residência. 

2. As restantes medidas de coacção são aplicadas, no inquérito, 
pelo juiz a requerimento do Ministério Público e nas demais 
fases processuais pelo juiz, ouvido o Ministério Público. 

3. A aplicação de qualquer medida de coacção deve, sempre 
que possível e conveniente, ser precedida ou seguida da 
audição do arguido. 

• 
Artigo 185.' 

Cumulação de medidas 

i. As medidas de coacção e de garantia patrimonial podem 
aplicar-se cumulativamente à mesma pessoa. 

2. O termo de identidade e residência pode cumular-se com as 
demais rriedidas, enquanto a prisão preventiva exclui a apli
cação de qualquer outra medida de coacção, excepto o tenno 
de identidade e residência. 

3. A caução e a obrigação de apresentação são cumuláveis 
entre si. 

CAPtruLOll 
MEDIDAS DE COACÇÃO 

SECÇÃOI 
• 

MEDIDAS APLICÁ VEIS E RESPECfIVOREC;IME 

Artigo 186.' 
.Termo de identidade e residência 

1, Todo aquele que for co~tituído arguido deve prestar termo 
de iden.litlade e residênclà, mesmo que fique em prisão pre
ventiva ou sujeito a outra medida de coacção ou de gai-!IDtia 
patrimOlual. 

2. A prest~ção do termo de identidade e residência consiste 
em o arguido: 

a) Fornecer, e'com verdade, a sua identificação, completa e 
a morada da sua residência, do local de trabalho e de 
local onde po~sa sernolificado no decursodo processo; 

b) Ser advertido da obrigação de comparecer perante a au
toridade competente ou de se manter à disposição dela 
sempre que a lei o obrigar ou para tal for notificado; 

c) Ser advertido da obrigação de comunicar a sua nova re
sidência ou o lugar onde possa ser encontrado, sempre 
que mudar de residência ou dela se ausentar por mais de 
quinze dias; 

d) Ser advertido de que o incumprimento do disposto nas 
alíneas b) e c) legitima a sua representação por def~n-
50r em todos os actos processuais nos quais tenha o 

direito ou o dever de estar presente, a notificação edital 
da data designada para a audiência de julgame.oto pre
vista no artigo 257.D e a realização da audiência na sua 
ausência ainda que tenha justificado falta anterior à au
diência. 

3. O tem10 de identidade e residência é elaborado em duplicado 
e assinado pelo arguido, a quem deve ser entregue uma das' 
cópias, e deve conter os dados e as advertências referidas 
no número anterior. 

Artigo 187.' 
Caução 

1. Se o crime imputado ao arguido for punível com pena de pri
são pode ser-lhe arbitrada caução. 

2. O montante da caução ~epende.~a condição sócio-económi
ca do arguido, do dano causado, da gravidade da conduta 
crini'inosa e do's'-übjectivos de natureza cautelar a prosse-
gu~ • 

3. A caução pode ser p'restada por depósito bancário, por hi
poteca, por penhorou por .fianç,a bancária ou pessoal, con
fonne requerido pelo interessado, nos tennos a determinar 
pela autoridade competente. 

4. t} prestação de caução ~ processada no processo, 

5. Posteriormente à prestação da éaução esta pod~ ser reforça
da ou modificada Se novâs 'circunstâncias o justificarem ou 
exigirem. , 

Artigo 188.' 
Substituição da caução 

Se o arguido provar que está impossibilitado de pres-mr.a caução 
por qualquer forma ou que tal lhe causa graves dificuldades 
ou inconvenientes, deve ser-lhe"substituída por· outra medidâ? 
~xcepto a prisão J?reventiva. 

,Artigo 1891 
Quebra da caução 

1. Por despacho judicial, declara-se quebrada a caução, sempre 
que o arguido não cw~.prir,as obrigações processuais deco
rrentes da medida de coacção aplicada ou faltar injustifica
damente a acto process~al. 

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

. Artigo 190.' 
Levantamento da caução 

1. Proferida decisão final transitada em julgado, ocorrendo a 
prisão do arguido, verificando-se qualquer causa de extin
ção da responsabilidade criminal ou sendo desnecessária a 
ca~ção por qualquer outro motivo,-o tribooal, oficiosamente, 
levanta a caução mediante 'despacho judicial. 

2, O despacho que levanta'a caução implica que se ordene o 
cancelamento do registo da hipoteca ou a restituição do 
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depósito ou objectos penhorados ou, ainda, que se declare 
extinta a responsabilidade do fiador. 

Artigo 191.' 
Obrigação de apresentação periódica 

1. Se o crime for punível com pena de prisão de máximo supe
rior a um ano, o arguido pode ser obrigado a apresentar-se 
a urna autoridade judiciária ou entidade policial em dias e 
horas preestabelecidas em razão das exigências profissio
nais e do local em qu.c o arguido resiqa. 

, 
2. A entidade a quem o arguido se apresentar preenche ficha 

próflriô da.;; ôpresentacões que. finda a medida, remt'terá 3!) 

tribunal para junção ao processo. 

tribunal decorridos até cinco dias após a data em que deve
ria ter comparecido. 

• Artigo 192.' 
Proibição de ausência 

No caso de crimes dolosos puníveis pena de prisão de máximo 
supçrior a três anos de prisão, pode sujeitar-se o arguido a 
que: 

a) Se não ausente para o estr~geiro, ou não se ausente sem 
aútorização, aprêenden~o.;se-lhe o respectivo passaporte 
e com~icandowse às autoridades emissoras _ daquele 'e às 
encarregues dos controles de fronteiras tàl facto; 

b)" Se não ausente, ou não se ausente sepl autorização, do lo
cal em que v:ive, 

Artigo 193.' 
Obrigação de permanência na habitação 

Se houver fortesindícios 1:Ia prática de crime doloso punível 
com pena de prisão de máximo superior a três anos de, prisão, 
pode o juiz impor ao arguido aOQrigaçãod~ não se ausentar, 
ou de não se ausentar sem autdri~ção, da habitação em que 
reside. 

Artigo 194.' . 
Prisão preventiva 

1. Para além' da ,verificação de um dos réquisitos previstos no -
. artigo 183.', a aplicação da prisão preventiva depende da 
verificação cumulativa dos seguintes pressupostos: 

a) Fortes indícios da prática de crime doloso punível com 
pena de prisão superior a três anos; 

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

2. A prisão preventiva também pode ser aplicada a quem pe
netrar ou permanecer irregulannente em território nacional 
ou contra quem correr procésso de extradição ou expulsão, 
nos tennos a regular por lei específica. 

3. A aplicação da prisão preventiva deve, sempre que possível, 
ser precedida ou seguida da audição do arguido, permitindo
lhe contraditar a verificação dos pressupostos da referida 
medida. 

4. Quem sofrer de anomalia psíquica, verificados os requisitos 
de aplicação da prisão preventiva e enquanto subsistir essa 
anomalia, será submetido a internamento preventivo em 
hospital psiquiátrico ou noutra instituição adequada, en
quanto tal medida provisória se mostrar necessária. 

Artigo 195.' 
Duração da prisão preventiva e de outras medidas 

j. A pnsao preventiva não pode uitrapa~sJ.r, desde o seu iní
cio: 

a) Un1 ano sem que haja acusação; 

b) Dois anos sem que tenha havido condenaçãoem primei
ni instância; 

c) Trêsanos sem que haja condenação com trânsito em 
julgado, excepto se existir recurso sobre questões de 
constitucionalidade. caso em que o pr~zo passa a ser de 
três anos e meÍo. 

2. Os prazos anter,iorroente referidos são ainda elevados de 
seis meses quando o processo se revelar ,de excepcional 
complexidade, devendo ser ,proferido despacho funda-
mentado nesse sentidp"pelo jUÍL ' . . 
','- ' :,' ., 

3. Tennlnados os prazos referidos_nos n~eros ariter-io~é:s o 
arguido terá de ser imediatamente colocado em liber<hd~,' 
excepto se dever ficar pres() à ordem de 'outro processo. 

4, As medidas decoacção previstas nos artigos 192.' e Ú3.' 
extinguem-se, quando~, desde o início" _da sua execução; 
tiver~m decorido os prazos referidos no n.o 1 deste artigo 
elevados ao dobro. 

" Artigo ,196.· 
Reexamedos pressupostos 

1. O juiz reexamina oS pressupostos de que depende a manuten
ção da prisão preventiva todos os períodos de seis _meses, 
podendo o arguido e O Ministério Público pronunciarem
se nos dez dias -anteriores ao tenno Jo prazú. 

2. Durante o inquérjto, o. ,Ministério Público apresenta os aÍJ~ 
tos ao juiz competente dez dias antes oe esgotados os' seis 
meses referidos no nÚl,J1ero antérior. 

Artigo 197.' , 
Revogação da prisão preventiva 

A requerimento ou oficiosamente, o juiz revoga a prisão pre· 
vcntiva c ddermina a liberdade do arguido quando verifica] 
que aquela foi aplicada fora dos casos e das condições previs· 
tas na lei ou quando tiverem deixado de subsistir as circuns· 
tâncias que a detenninaram. 
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Artigo 198." 
Suspensão da prisão preventiva 

1. Por razões de doença grave, puerpério OLl gravidez a prisão 
preventiva pode ser suspensa pelo período que o juiz con
sidere necessário em função da d~ração possível daquelas 
circunstâncias. 

2. Durante a suspensão, a prisão preventiva pode ser substi
tuída por outra medida de coacção nos termos gerais, com
patível com a situação em apreço. 

Artigo 199." 
Substituição da prisão preventiva 

1. Na situação prevista no n° 4 do artigo 1940 e também no 
caso de o arguido sofrer de doença m~ntal grave que não 
se manifeste continuamente o juiz poderá, a título excep
cional, em substituição da prisão preventiva, ordenar o in
ternamento hospitalar do-arguido, com ou sem vigilância 
policiaL 

2. Quando ocorrer uma atenuação das exigências cautelares 
que detenninaram a aplicação da prisão preventiva o juiz 
substitui-a por outra medida menos gravosa, ouvido o Mi
nistério Público' e o arguido, oficiosamente ou a requeri
mento. 

Artigo 200.' 
D.esconto d~ prisão preventiva 

1. A prisão pre~entiva sofrida pelo arguido no processo em 
que for congenado é descontada no cumprimento da pena 
de prisão aplicada. 

2. Se for aplicada pena de multa. a prisão preventiva é·desconc 

tàda à razão de um dia de multa por, pelo menos, um-dia de 
prisão. 

""< 
Artigo 201.' 

Contagem do têmpo de prisão preventiva 

b) Com o trânsito C!l1 julgado do despacho que ~·ejeile a 
acusação; 

c) Com a sentença absolutória,"mesmo que dela tenha sido 
interposto recurso; 

d) Com o trânsito emjulgado da sentença condenatória. 

2. A medida de prisão preventiva extingue-se igualmente de 
imediato quando tiver lugar sentença condenatória, ainda 
que dela tenha sido interposto recurso, se a pena aplicada 
não for superior à prisão já sofrida. 

3. A extinção da prisão preventiva implica a-libertação imediata 
do arguido. 

• 
4. Se no caso da alínea c) do n.o 1 o arguido vier a ser pos

terionnente condenado no mesmo processo, pode, enquanto 
a sentença cond~natória não transitar em júlgado, ser sujeito 
às medidas de ~óa:êção legalmente admissíveis. 

5. Se a medida de coacção for a caução e o arguido vier-a ser 
condenado em prisão, aquela só se extingue com o início 
da execução da pena. 

SECÇÃO II 
IMPUGNAÇÃO 

Artigo 204." 
Impugnação 

Excepto o tenno de identidade e residência, as demais medidas 
de coacção são impugnáveis mediante recurso. 

Artigo 205." 
H abeas cqrpus 

. 1. Qualquer pessoa que se encontrar ilegalmente detida ou 
presa pode requerer ao Supremo Tribunal de Justiça, por si 
ou por qualquer pessoa no gozo de seus direitos políticos" 
que lhe seja concedida'a providência de habeáscorpus.] 

A detenção ·sofrida pelo argui<io co~ta-se como tempo de prisão. 2. 
preventiva para ef~ito's prócessuais. 

A ilegalidade da detenção ou prisão deve fundar-se no 
facto'de: 

Artigo 202.' 
Substituição de medipas de coacção 

1. É correspondentemente aplicável às demais medidas de 
coacção o que .dispõe o n.o 2 ,do artigo 198.°. 

2. Em caso de violação das obrigações impostas por aplicação 
de uma medida de coacçã9 podem impor-se outras ou outra, 
ou substituir-se a inicial, consoante as circunstâncias. 

Artigo 203.' 
Extinção de medidas de -coacção 

\. As medidas de coacção extinguem-se de imediato: 

a) Com o arquivamento dos autos por não ser deduzida 
acusação; 

~) Ter sido efectuada ou ordenada por entidade incompe
tente; 

b) Ser motivada por facto pelo qual a lei não pennita a sua 
aplicação; 

c) Mostrarem-se ultrapassados os prazos máximos de dura
ção, nomeadamente as setenta e duas horas para apresen
tação do detido para o primeiro interrogatório judiCiál; 

d) Manter-se fora dos locais legalmente pennitidos. 

Artigo 206." 
Tramitação do incide'nte 

]. O requerimento é elaborado em duplicado, dirigido ao Presi
dente ,do Supremo Tribunal de Justiça e apresentado .à 
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autoridade à ordem de quem se encontrar o preso ou detido, 
que o remete ao Supremo Tribunal de Justiça no prazo de 
24 horas com as informações relativas às circunstâncias 
que detenninaram a prisão ou a detenção e se esta se man~ 

têm. 

2. Recebido o requerimento o Presidente do Supremo Tribu
nal de Justiça ordena a notificação do Ministério Público 
para erTI 48 horas, se pronunciar, nomeando defensor ao de
tido ou preso se este o não tiver já. 

3. No prazo de cinco dias a contar da recepção do requeri-

TÍTULO I 
DA INVESTIGAÇÃO 

CAPÍTULO I 
DlSPOSIÇÔES GERAIS 

SECÇÃO I 
DA NOTÍCIA DO CRIME 

Artigo 210." 
Aquisição da notícia do crime 

mento, efectuadas as diligências necessárias, será proferida 1. A notícia do crime adquire-se: 

A decis?io ('nrn!'f't,o:'; 1::0('('1" r;;,~- '1:_>1 r>r;,-1:,J, ~ .. _1 

,U:t:Sül~Jli.r..:,;JV ~i.lpr;;;m0 'inOUl1ál úç JU::.1.1';0.. 

Ai-tigo 207." 
Cumprimento da decisão 

Se a decisão do Supremo Tribunal de Justiça decretar a ilega
lidade da prisão ou detenção, comunicá-Ia-á imediatamente à 
entidade à ordem de quem se encontrar o detido ou preso, que 
o soltará de imediato, sob pena de responsabílidade criminal. 

CAPÍTULOm 
MEDIDAS DE GARANTIAPATRIMOMAL 

SECÇÃO I 
. MEDIDASAPUCÁ VEIS E SEU REGIME 

Artigo 208." 
Caução económica 

I. Havendo fundado receio dequefaltemou diminuam subs
tancialmente as garantias de pagamento de pena pecuniária, 
do imposto de justiça,. ou de qualquer outra divida para 

- com o Estado e relacionada com um processo crime ou da 
indemnizaçã~vida pelos danos causados pelo crime, será 
ordenada, 'oJiciosamenú~ pu,a requet:"írriehto, a prestação de 
caução económica pelo arguido. 

2. A caução económica mantém-se distinta e' autónoma da 
caução referida no artigo 187~ o e subsiste ,até à decisão final 
absolutória- ou até à extinção das bbri2.3ç6es. 

Artigo 209." 
Arresto preventivó 

l. Se não for prestada a caução imposta nos termos do artigo 
anterior pode-se decretar o arresto em sua substituição, 
conforme regulado na lei processual civil. 

2. O arres:o-'a que- :)'.: refere este artigo 
mesmo em relação a comerciante. 

ção do arresto. 

PARTEIJ 
DO PROCESSO COMUM 

a) Por conhecimento próprio de quem deva iniciar a 
, \ o à polícia; 

D) Por melO da partIcipação da ocorrência eü:ctuada pela 
polícia ou por outras autóridades; 

c) Por denúncia apresentada por qualquer cidadão quando 
se tratar de crime público; 

d)' Por denúncia pelos titulares do direito de queixa nos 
crimes ~emi-públicos. 

2. É dado imediato conhecimento da notícia do crime ao Mi
nistério Público se não tiver sido este quem ordenou a in-
vestigação. . 

Artigo 211. o 

Participação 

• L Qualquer agente policial que tomar conhecimento da prática 
dê um crime elabora, obrigatória e imediatamente, parti
cipação. 

2 .. Aos funcionários públicos, gestores públicos.e quaisquer 
outros agentes ou autqridades-públicas que tomar_em conhe

"cimento de' crimes -nO' exerc.ício das s~aS funções e por causa 
delas, é correspondente-mente ,áplicãvel o. disposto no 
número anterior. ' 

3. Se se se tratar de crimé semi-público, a instaUração do pro
cedimentocriminal depende do exercíciódo direito de queixa 
S0h :"'::12 d('. r;.1C' ,<:ef1r.J" --;--'·e:;;ckk, T"i '.' (:;:i;;ze rE:,'; ;"-:1,:,d;::705 

• 
4. O disposto no número anterior n~o prejudica o exercício do 

dIréito de queixa nos praz'os e temios legalmente esta~ 
belecidos. 

Artigo 212." 
Auto de participação 

1. A participação é efectuada mediante auto d~ que constem: 

d) 0::. t;;i~tnÇnto6 Je ldemnícação que Se consigam averiguar 
relativos ao arguido e ao lesado; 

b) Os factos que constituem o crime; 

c) O dia, a hora, o local e as circunstâncias em que o crime 
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terá sido praticado; 

d) Os meios de prova já conhecidos; 

e) Se o conhecimento da notícia do crime não tiver sido 
adquirido pelo próprio participante, a fonna como ó 
adquiriu; 

ti A data e a assinatura do participante. 

contar do momento em que o titular teve conhecimento do 
facto e dos autores, ou a partir da morte do ofendido, ou da 
data em que ele se tomou capaz. 

2. O prazo conta-se autonomamente para cada um dos vários 
titulares do direito de queixa. 

Artigo 216.' 
Renúncia e desistência da queixa 

2. Sempre que o participante tiver presenciado a prática do . L 
crime o auto de participação denomina-se «auto de notícia 

A r~núncia expressa ou tácita ao direito de queixa obsta ao 
seu exercício posterior e a desistência impede a renovação 
da queixa. em flagrante». 

3. Nos casos de conexão previstos no artigo 20. 0 levanta-se 
um único auto. 

Artigo 213.' 
Denúncia 

1. A denúncia pode ser efectuada por qualquer cidadão rela
tivamente a crimes pÚblicos e pode seí apresentada ao 
Ministério Púb lico ou a um agente policial que a ·comunicará 
ao Ministério Público. 

2. O auto de denúncia contém os elementos enumerados ri~ 
n. o 1 do artigo anterior e, quando feita. verbalmente, com
pete a quem receba a denúncia reduzi-la a auto que deve 
ser assinado pelo denunciante e por quem o redigir. 

SECÇÃO II 
DAQVEIXA 

Artigo 214.' 
Titulares do direito e extensão dos efeitos • 

1. Quando o procedimento criminal depender de queixa, tem 
legitimidade para apresentá-la qualquer das pessoas à seguir 
indicadas, independentemente do acordo das mesmas: 

a) Quem estiver nas situiçõesdescritas no artigo 71 :'; 

b) Se o ofendido mprrer sem ter apresentado queixa nem ter 
renunciado a da, o cônjuge sobr.evivo ou legalmente equipa
rado, os. descendentes e, 'na falta deles, os ascendentes, ir
mãos e seus ascendentes, salvose algum deles tiver partici-
pado no crime; . 

c) Quando" ofendidCl for incapazpor anomalia psíquica ou 
menor de 16 anos, o seu representante legal e, na'sua falta, 
as pessoas referidas na alínea anterior nos termos aí men-' 
cionados. 

2. Quando, nos termos da alínea c) do número anterior, o 
agente do crime seja o respectivo representante legal, pode 
o Ministério Público dar ínício ao procedimento se o Inter
esse da vítima o impuser. 

3. Aqueixa~presentada contra um dos participantes no crime 
implica a instauração do"procedimento criminal contra todos. 

Artigo 215.' 
Extinção do direito de queixa 

1. O direito de queixa extingue-se decorridos seis meses, a 

2. É admissível a desistência da queixa até ser proferida decisão 
fmal em primeira instância, sendo a não oposição do arguido 
condição de validade da desistência. 

3. Se o 'conhecir>ento da desistência tiver lugar durante o 
inquérito, a hOlTIologação cabe ao Ministério Público, 
cabendo ao presidente do tribun.al se tiver lugar durante o 
julgamento. 

4. Logo que toma conhecimento da desistência, a autoridade 
judiciária competente para a homologação notifica o arguido 
para, em cinco dias, este declarél! se se opõe, valendo o si
lêncio como não oposição. 

5 .. Se o arguido não tiver defénsor nomeado ~ for desconhecido 
o seu paradeiro, a notificação a que se refere o número an~ 
tedor efectua-se editalmente. 

6. A desistência julgada válida importa a absolvição da instâri
. ciado arguido e do& restantes ~oÍj1participant~s .a quem 

possa aproveitar. 
,. 

7. Se tiverem ou pudessem ter sido v~rias pessoas a exercer o 
direito de queixa, tanto a renúncia c,omo a desistência, para .' 
serem válidas, exigem o acordo de todas. essas pessoas. 

SEcçÃom 
DETENÇÃO 

Artigo 217.'. 
Finalidades da detenção 

I. A detenção a que se referem os artigos seguintes é efectuada 
para: 

a) No prazo máximo de' setenta' e duas horas, o detido ser 
apresentado a julgamento. em processo sumário ou ser pre- ' 
sente aojuiz para o primeiro interrogatório judicial ou para 
aplicação de uma medida de coacção; ou 

b) Assegurar a presença imediata ou, não sendo possível, no 
mais curto prazo, mas sem nunca exceder setenta e duas 
horas, do detido perante a autoridade judiciária em acto 

yrocessual. 

2. Excepto advogados em exercício de funções, magistrados 
ou defensores públicos, qualquer outro interveniente proce
ssual pode ser detido, por ordem do juiz, como forma de 
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assegurar a sua comparência imediata em acto processual a 
que tenha faltado injustificadamente. 

Artigo 218.' 
Detenção em flagrante delito 

1. Em caso de flagrante delito, por crime punível com-prisão, 
qualquer autoridade policial deve proceder à detenção. 

2. Se nenhuma autoridade policial puder efectuar a detenção, 
qualquer pessoa que presencie o flagrante delito a poderá 

realizar. 

.,). A p~S:::.ua y'UI;; pfu";'-';üer a ;.i;;:iclHra0 LJ:i!.l ;.;gJ. 0 J'--'-hi0 

imediatamente à autoridade policial mais próxima, a qual 

tificação do captor e circunstâncias da captura, os elemen
tos referidos no artigo 212.°, 

4, Tratando-sé de érime cujo procedimento dependa de queixa, 
a detenção só se' mantém quando, em àcto a ela seguido, o 
titular do direito respectivo o exercer, ficando a- queixa 
re~istada em auto. 

Artigo 219.' 
Flagrante delito 

I. É flagrante delito todo o crime que se está cometendo Ou se 
.' acabou de cômeter .. 

2. Reputa-se também flagrante delito ocaso'em que, logo 
após o crime, o agente é perseguido por qualquer pessoa . 
ou· éhcontr~do -dom objeCtos ou" sinais que mostrem' que 

'. acabou deO cÓÍíletéhlll nele participar. . 

3. Em caso de crime permanente, o estado de flagrante delito 
só persiste enquanto- se' mantiverem sinais que mostrem 
que o crime-está áser cometido e o agen.te está a participar 
nele.··· "'- . . , , 

ífrtigo220. ' 
Detenção fóra deflagr~nte delito 

1. Fora de flagrante delito a detenção só pode ser efectuada 
P0! mancbdo 00 

2. O Ministério Público e as autoridades de polícia ou equi
paradas podem ordenar a detenção do arguido fora de fla

grante delito, quando: 

a) Se tratar de caso em que é-admissível a prisão preventiva; 

b) Existirem fortes indícios de que o arguido se prepara 
pa::-a fugi: 2. ~~':-;~1(' c,~ 

go na demora, esperar pela intervenção do juiz. 

Artigo 221.' 
Mandados de detenção 

• 

1. Sem prejuízo do disposto no n.O 2 do artigo anterior, a de-

tenção fora de flagrante delito só pode ser efectuada me
diante mandado cujo duplicado será entreg~e ao detido. 

2. O mandado de detenção contém, obrigatoriamente: 

a) Identificação da pessoa a deter e qualidade em que in
tervém no processo; 

b) Indicação sucinta dos fundamentos e finalidade da de
tenção; 

c) Identificação e número do processo a que se referir a de
tenção. 

3, O mandado é rediQido em triplicado. sendnum dos duplica

'-",.'~ r"cij .. 'i"':"'-. no;:, aUf.0;:, GcpUiS ue CtI1lIiCaaa a captura, ,um 

outro para o arquivo da entidade captora eo original para 

4. A detenção que não obedecer aO disposto neste e no artigo 
antefioré ilegal. 

Artigo 222_' 
·Comunicação da deteJ;lção 

a) Ao juiz que a ordenou se o detido não lhe for presente de 
imediato; 

b) Ao Ministério.PÚblico.nos·restantes casos. 

Ar:tJgo123.' . 
Libertação do detido 

1. Qualquer entidade que tiver ordenado a detenção ou a 
qllem o detido seja presente procede à sua imediata liber
tação: 

a) Logo que Se tomar manifesto que a detenção foi efectua
da por ,erro: sobre a pessoá; , 

b) Se tiver sido efeetualla.for~"Qscasos~. das eondições 
previstas na, lei, liomead(lfficpte' nos casos em que o 
prazo de setenta e dÚM hQras.para.ápresentação do de
tido tiver sido excedido. 

c) Logo que ,se tome. desnçcessária. 

u10íL(.O ou I) juu::a om.;;na-Ia ,e, s~nuo outra emidade" me
djan~e a elaboração posterior de relatório ajuntat'a~ pro
cesso. 

3. É obrigatório comunicar ao Ministério Público qualquer li
bertação efectuada por iniciativa de entidades policiais e 
sem apresentação prévia ao juiz, sob pena de proeedimento 
disciplmar. 

CAPÍTULO H 
DO INQUÉRITO 

"Lc.,:i,ü I 
ACfOSDOINQUÉRITO 

Artigo 224.' 
Início do inquérito 

O inquérito principia com a aquisição de notícia- do crime pela 
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entidade encarregue de o realizar. 

Artigo 225." 
Fins do inquérito 

o inquérito é a fase processual da investigação destinada a re
colher provas e a realizar diligências necessárias à demonstração 
do cometimento de um crime e da.responsabilização dos seus 
autores e dos elementos relevantes para a detenninação dos 
danos causados pelo crime e valor da indemnização, sempre 
que não devam ser julgados em proe'esso sumário. 

Artigo 226." 
Actos da competência judicial 

1. São da competência exclusiva do juiz da área onde correr o 
inquérito: 

a) Proceder ao primeiro interrogatório de arguido detido; 

b) Presidir à tomada de declarações para memória futura; 

c) Decidir acerca de buscas e revistas qu;mdo a lei lhe re
serve essa competência, como nos casos de buscas em 
escritório de advogado, consultório médico ou estabele
cimerito bancário ou outra instituição de crédito; 

d) Autorizar escutas telefónicas; 

e) Autorizar a apreensão de correspondência' e tomar co
nhecimento do seu conteúdo ant~s de qualquer, outra 
aUJoridade; assim "como' proceder a apreensões em 
escritório de advogado, consu!tóriq médico, ou em esta
beleçimentos bancários ou outras instituições de créçiito, 
podendo para tanto proceder aos nec~ssários. exames 

-de docurhentação; 

f) A pràtica de outros actos qué a lei lhe atribuir. 

2. Os actos referidos rio númeró anterior são praticados a re
querimento do Ministério Público. . ......... 

3. Sempre que' for ünpossÍvel àpú~'seritar o detido ao juiz refe
. rido no corpo'do ri.~o,'"I ,no'prãzci dé s'ete~ta e duas horaS para 
o primeiro interrogatório, excepcionalmente, deve ser pre.
sente ao juiz da áre.a em que' tiver ocorrido a detenção mas 
sempre dentro ~o':referido prazo de setenta e duas horas., 

4. Nos casos aquese rGferem as alíneas c) e e)'don.' 1 de bus
cas e .,apreens6es em escritório de advogado, ~on-sultório 
médico ,ou estabelecítnento bà,ncáiio ou outra 'instituição 
de créditó, Jais actos S?O praticados pessoalmente pelo 
juiz. 

Artigo 227.' 
Actos da competência do Ministério Público 

No inquérito que não efectue directamente, compete ao Minis
tério Público, para alám de assumir' a sua direcção, praticar ou . 
autorizar os actos cuja competência a lei lhe resérvar. 

Artigo 228.' 
Realização do inquérito 

do inquérito podem sê-lo pela autoridade policial. 

2. A competência territorial para os efeitos do disposto no nú
mero anterior é detenninada pelas respectivas leis orgânicas. 

Artigo 229." 
Inquérito contra magistrados 

1. Se for objecto de notícia do crime um magistrado, é desig
nado para arealização do inquérito magistrado de categoria 
ou antiguidade nesta igualou superior à do arguido. 

2. Se for objecto de notícia do crime o Procurador-Geral da Re
pública, será nomeado um juiz do Supremo Tribunal de Jus
tiça, por sorteio, que não participará na fase de julgamento. 

Artigo 230.' 
Declaração para me.mória futura 

1. Sempre que e~isfirem .fundadas razões, 'designadamente 
nos casos de vítinías de crimes sexuais, ou deslocação ,para 
o estrangeiro de quem deva depor como testemunha, lesado, 
perito, consvJto~ técnico ou participar em acareação que 
torne prev'isível o 'seu impedimento para'compareceremjul
gamento, ~~:-lhe-ão, antecipadamente, tomadas declarações 
ou realizada a acareação. 

2. As declarações'antecipadas nos tennos do número anterior 
serão tomadas pelo juiz competente em razão da área, me
diante requerimento 90 Ministério Públ.ico, do lesado ou 
arguido ~ r~duzidas a auto. . . 

3. Poderão assistir às declarações os participantes· processuais 
referidos no número anterior que solicitarão. aojuiz a feitura ~ 
de perguntas que entenqa,rn nece.ssárias. 

4. As decl~rações para memória futura-serão livremente valo
radas em julgamento. 

Artigo 231.' . 
Inquérit.o contra pessoa certa 

1. A partir do momen.to em que corra inquérito Contra pessoa 
certa é obrigatório proceder ao seu-intei"r-Qgatório ... 

2. Exceptuá-se do disp<?~to no número 'anterior: .' 

a) O arguido que resida no estrangeiro; 

b) O a,guidoque resida na área pertencente a tribunal 
diverso daquele onde ocorrer-o"inquérito; . 

c) "o arguido que não seja encontrado para ser notificado. 

Artigo 232." 
. Duração do inquérito 

1. O prazo para a realizaçã.o do inquérito é de seis meses, se 
houver arguidos presos preventivamente. 

2. Em casos de grande complexidade ao nível da investigação, 
1. Todos os demais actos processuais a realizar no decurso o prazo referido no número anterior pode ser prorrogado, 
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uma só vez, por mais seis meses, por despacho do Minis
tério Público. 

3. Os prazos referidos nos números anteriores são elevados 
para o dobro sempre que não existam arguidos presos. 

Artigo 233. o 

Redução a auto 

As diligências de prova produzida no decurso do inquérito 
são obrigatoriamente reduzidas a auto. 

SECÇÃO II 
DO E:"CERRAME'iTO DO !~;Qn':RITO 

Artigo 234. o 

Relatório iluai 

1. Nos casos previstos no n.02 do artigo 57.°, após a realização 
da investigação a entidade incwnbid~da realização do in
quérito elabora um relatório final e remeteos autos ao Mi
nistério-Público. 

2. _ Se o Ministériô Público achar necessário à descoberta da 
verdade a efectivação d~ diligências complementares or
dena-as e fixa prazo para a realízação das .mesmas. 

Artigo 235. o 

Arquivamento 

1. Cumpri do. o disposto no. artigo. aflterio.rÓu encerrado o. in
quérito, o. Ministério Público profere despacho de arqui

vamento: . 

a) Se não tivt:rem sido recolhidos indícios suficientes 'da, 
verificação de crime; 

b) Se não for conhecido o agente do crime; 
">.... 

c) Se fo.r legalmente inadmissivel o procedimento criminal. 

2., O arquivamento po.d<;. ser total ou parcial. 

3. Sempre que surgirem novos elementos Com rele~ância para 
a investigação, oficiosam'ente óu a requerimento, deve ser 

números anteriores. 

4. Oficiosamente ou a requerimento do lesado, o superior hie
rárquico-imediato pode ordenar a acusação, caso .contrário 
ficarão os processos-arquivado~ nos serviços dó Ministério 
PJíblico: 

Artigo 236.0 
, 

Despacho de acusação 

I. Se durante o inquérito tiverem sid.o-recolhidos indícios su
ficientes de se ter verificado ü crime (; de quem foi o seu 
agente o Ministério Público profere despacho de acusação. 
em quinze dias. 

2. Consideram-se suficientes os indícios sempre que deles re
sultar urna possibilidade razoável de ao arguido vir a ser 

aplicada, por força deles, em julgamento, uma pena ou uma 
medida de segurança. 

3. O despacho de acusação contém, sob pena de nulidade: 

a) As indicações tendentes à identificação do arguido; 

_ b) A narração dos factos que constituam o crime ou relevem 
para a detenninação da sanção ou medida de segurança; 

c) A indicação das nonnas substantivas aplicáveis; 

d) . A data e a assinatura. 

despacho. de acusação.. 

>,J '-l<... \'.)-;'r~-<-, ' _-~i':J;n-"c u rui dç testemunhas e quaisquer 
Qutras provas a produzir em audiência. 

Artigo 237.0 

Notificação 

1. O despacho de arquivamento o.u de. acusação. é notificado 
ao arguido e ao lesado. 

2. Caso se revele infrutífera a: notificação pessoal do. lesado, 
pode o mesmo ser notificado editalrÍlentê dos desp~~hos 
referidos:-no número anterior. 

Artigo 238.0 

Remess~ para julgamento 

Sem prejuízo do disposto nos número~ 2 e 3 do:artigo.!4.o, 
após notificação do despacho deac.usaçã.o .pelo :Ministçrio. 
Pliblico os autos são remetidos ao tribunal de julgamento. para 
distribuição. . .. 

TÍTULO II 
DOJULGAMENTO 

CAPÍTULOI·. 
DAPREPAR,<\.ÇÃQ 

Artigo 239.0 

. Apreciação da ac'u.s'ãçini'" 

a) Co.nhece da competência, da legitimidade, das nulidades 
e de outras excepções ou questões préyias susceptíveis 
de obstar à apreciação do mérito da causa de que po.ssa 
desde logo. apreciar; 

b) Profere despacho de' rejeição, se considerar a acusação 
manifestameme infundada; 

c) Recebe a acus3ção e designa dia para julgamento, se 
catcnJlT '-:C-i-':: ü prLiccsso Qç\'C seguir para julgamento. 

Artigo 240. o 

Designação de dia para julgam~nto 

l. O despacho que recebe a acusação e designa dia parajul-
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gamento deve conter também: 

a) A nomeação de defensor, se ainda não tiver sido consti~ 
tuído ou nomeado para todo o processo; 

b) A decisão sobre medidas de coacção ou de garantia pat~ 
rimonial a aplicar ao arguido ou a revisão das aplicadas; 

c) A ordem de requisição do registo criminal. 

2. O despacho acompanhado de cópia da acusação é notifi
cado ao Ministério Público, ao arguido, ao respectivo defen
sor e ao lesado. 

Artigo 241.' 
Contestaçãoe rol de testemunhas 

I. Nos quinze dias após a notificação do despacho que designa 
dia para jülgamento o arguido apresentará, querendo, a 
contestação, com a indicação do rol de testemunhas 'e quais
quer outras provas a produzir. 

2~ O requeri~ento é escrito e não está sujeito a formalídades, 
sendo acompanhado de um duplicado para entregar ao Mi-
nistério Público. . 

Artígo 242.' 
Vista 

De seguida o~ autos são concIusos a cada um dos juízes adjun
tos para consulta e aposição de visto, casoo julgamento de
corra perante tribunal colectivo. 

Artigo 243. ' 
Decfarações para memória futura.e no domicílio 

1. A requerimento do Ministério Público, do lesado ou do 
arguido, o tribunal toma declarações no domicíjio aos inter· 
venientes referidos no1if5 do artigo236c';.e no n.' I do arti

. go 24 LO, sempre qu, fundadas razões possam impossibilitar 
a comparência na audíêncià. . 

2. Na tomada de declarações observam-.e as fortnalidades 
estabelecid·as para a audiência, excepto nO que re~peita à 
publicidade. 

3. As declarações são reduzidas a"escrito. 

A.rtigo 244.' 
Cartas precatórias 

1. Não é pennítida a expedição de cartas precatórias para to
mada de declarações aos intervenientes -processuais ou
vidos durante o inquérito: 

2. Excepcionalmente, as pessoas não ouvidas em declarações 
no inquérito, que residam fora da área do tribunal e tenham 
gráves dificuldades ou inconvenientes na deslocação ao 
tribunal podem ser inquiridas por carta precatória a 
requerimento da acusação .ou da defesa. 

CAPÍTULOU 
DA AUDIÊNCIA 

SECÇÃO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 245. o 

Direcção c disciplina da audiência 

I. A disciplina da audiência e a direcção dos trabalhos compe
tem ao juiz, que adoptará as medidas que considere ade
quadas e necessárias para que a audiência decorra com 
nonnalidade, desde que não contrariem lei expressa. 

2. 'É correspondentemente aplicável o que dispõe o n. o 2 do 
artigo 73.°. 

• 
3. As decisões relativas à disciplina e direcção da aud~ência 

podem ser proferidas oralmente.e sem fortnalidades espe
CIaIS. 

Artigo 246.' o 

Princípio do contraditório 

O tribunal garante o exercício do contraditório, nomeadamente 
antes da decisão de questÕes incidentais e na produçao de to
da a prova apresentada ou examinaçla em ·audiência, sob pena 
de n'ulidade. 

Artigo 247.° 
Publicidade da audiência 

I. A audiência é pública, sob pena de nulidade insanável. 

2. É correspondentemente aplicável o que dispõem os artigos 
75.o e76.". 

Artigo 248.' 
Oralidade da audiência 

Salvo disposição da lei em contrário, os trabalhos e a prodUÇão 
de, prova em ~udiêncía processam-se oralmente na presença· 
do tribunal. . 

Artigo 249.' 
... Documentação.de actos da audiência 

I. Será elaborada, pelo funcionário da justiça, uma acta da 
audiê~cia -que' conterá: 

a) A indicação do lugar, a data, a hora de abertura e en
cerramento e o número de sessões da audiência: 

b) O nome dos juízes e do agente do Ministério Público; 

c) A identificação doãrguido e do respectivo advogado 
ou do defensor; • 

d) A identificação das testemunhas declarantes, dos peri
tos;dos consultores técnicos e dos intérpretes; 

e) A transcrição dos requerimentos formulados oralmente, 
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a posição dos restantes intervenientes quanto a esses 
actos e o despacho que sobre eles incidir, bem como o 
registo dos protestos efectuados durante a audiência; 

f) Os termos da conciliação ou desistência, se existir; 

g) Quaisquer outras decisões e indicações que a lei detenni

nar; 

h) A assinatura do juiz que presidir e do funcionário dajus
tiça que a elaborar. 

2. As declarações prestadas perante o tribunal são reduzidas 

3. O juiz pode deterrninarque a transcrição dos actos referídos 
na alínea e) don.' 1 deste artigo seja efectuada no final da" 
produção de prova quando a transcrição imediata puser em 
ca~sa o bom andamento dos trabalhos. 

Artigo 250:' 
Continuidade da audiência 

1. A audiência é contínua, salvo os casos de suspensão ou in
teITl.ipção previstos na lei. 

2. O juiz determina a suspensão da audiência pelo período de 
tempo necessário à satisfação das ll{(cessidades de alimen-
tação e repouso. dos participantes. ,. 

3. A audiência será suspensa para'continuarno dia útil imediato 
quando não puder ser concluída no dia em que se tiver ini
ciado. 

4. O juiz ordena a interrupção da audiência se depois de ini
ciada: 

a) Faltar ou ficar impossibilitada de participar pessoa que 
não possa~r de imediato substituída e cuja presença 
seja indispensável, por força da lei ou de despacho do 
tribunal; 

b) For absolutamente necessário proceder à produção de 
qualquer meio de prova superveniente e indisponível 
no momento em Que a audiênda decorre; 

c) Surgir qualquer questão prejudicial ou incidental, cuja 
resolução seja essencial para a boa decisão da causa e 
que torne altamente inconveniente a continuação da 
audiência antes de decidida aquela~questão. 

2. A falta de intervenientes processuais antes de iniciada a au
diência só provoca o seu adiamento quando e nos tennos 
que a lei detenninar. 

Artigo 252.° 
Princípio da investigação 

Por despacho, o tribunal ordena, oficiosamente ,ou a reque
rimento, a produção de todos os meios de prova cujo conheci
mento considere essencial à descoberta da verdade e à boa 
decisão da causa, respeitando-se o contraàitório. 

Artigo 253.' 
Presença do ar2uido 

1. Salvo disppsição em contrário, é obrigatória a presença do 
arguido em audiência. 

2. Compete ao juiz tomar as medidas necessárias e adequadas 
a impedir que o arguido se afaste da audiência antes desta 
estar encerrada. 

3. Depois de interrogado sobre a identificação, o arguido pp
de ser afastado da sala por violação repetida dos deveres 

, de conduta em audiência. 

4. O arguido também pode ser afastado da sala de audiências· 
pelo tempo necessário -quando a sua presença possa con
tribuir para inibir ou ÍlJ,timidar alguém que deva prestar decla
rações. 

5. O arguido, nãa obstante o afastamento, deve assistir à lei-
tura da sentença. . . 

SEcçÃon 
ACfOSPRELIMINARES 

Artigo 254.' 
Realização da chamada 

, . . 
I. A hora desigq,ada para o início do julgamento, o funcionário 

de justiça, publicamente e em voz alta, identifica o processo 
e chama quem nele deva intervir~ '. 

2. Se faltar alguém repete a chamada d~corridos quinzeminu
tos. 

'!. ('wrn""';rln n (Pie antecede. informa o juiz presidente de 

Artigo 255.' 
IníCio ou adiamento da audiência ~ 

1. Se estiverem presentes todas as pessoas ,que devam intervir 
ou se, faltando alguém, não for permitido o adiamento,. o 
tribunal declara a audiência abertã e dá início ao julgamento. 

• 

5. A -audiência interrompida ou suspensa retoma-se a partir do 
último acto processual praticado, mas se não for possível 
retornar a audiência n"o prazo'de trinta dias a prova produzida 
é ineficaz. - 2. Em caso contrário, o tribunal designa nova data para o jul

gamento. 

Artigo 
Adiamento da data designada para audiência 

L A impossibilidade de constituição do tribunal e o não cum
primento das diligências referidas no artigo 244. 0 são fun
damento para adiamento da data designaqa para a audiência. 

3. O adiamento e seus fundamentos, bem como a posição do 
Ministério Público e do arguido constam da acta de ad~a· 
menta. 
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Artigo 256." 
Falta do arguido 

1. Se o arguido faltar à audiência, encontrando-se devidamente 
notificado, esta será adia-da antes De lfllciaJa a produçó'0 
de prova. 

2. A não justificação da falta no prazo de cinco dias implica o 
pagamento de multa por quem nela tiver sido condenado e 
a emissão de mandado de detenção para assegurar a sua 
comparência na nova data designada. 

3. Se o arguido justificar a falta será notificado da nova data 
de julgamento com a cominação de que, faltando, o jul
"'O'"~,:':-,':~ "'(' :"c~'li7,-:rl <;;",r:. ~ <:'1]2 "fPc;f''1[J sendo renre5entad0 

Artigo 257. 0 

Impossibilidade de notificação ou de. detenção 

1. Nos casos em que o arguidotenba prestado termo de iden
tidade e residência e se não consiga nem notificá~lopessoal
mente do despacho que designar dia para julgamento nem 
~fectuar a sua detenção para assegurar a comparência em 
audiência proceder-se-á à-notificação com afixação de um 
edital na morada indicada no termo de identidade e resi
dência .. 

2. Anotificação edital assim efectuada dóve sê-lo com.pelO 
menos vinte dias de antecedência .relativamente à nova da
ta de julgamento e com acominação de que o julgamento se 

, realizará como se o arguidQ estivesse presentc?, sendo repre:" 
sentado, para todos os·efeitos possíveis, pelo defensor. 

3. O uso da notificação edital não qbsta a que, simultaneamen~ 
te, 'se emitam mandados de detenção ou de captura. 

Artigo 25S: 
Dispensa d"'P!"esença do arguido 

Sempre que o arguido se encontrar praticamente impossibili
tado de comparecer à audiência por idade avançada, doença 
grave ou residência-rid, e~trangeiro;' pode requerer ou--cáns~ntir 
que a audiência tenha lugar na sua 'ausência sendo represen
tado, para todos os efeitos-possíveis, pelo defensor. 

• Artig;; 259.~ 
Outros casos ue impossívl.l.Ítl,aÔt: .li; Huüfii.:a.ç&\J ",Li Ui. ,d;)',~J 

L Fora dos casos previstos no artig0257.o, se não for possível 
proceder à notificação do arguido, solicita-se à polícia que 
averigúe e infonne o tribunaltio paradeiro d~quele a fim de 
se proceder à notificàção. . 

o adiamento da audiência. 

2. O Ministério Público será substituído pelo respectivo subs
tituto legal e o defensor por pessoa idónea, de preferência 
JdvügJdo ou iicenciado cm direito, sob pena de nulidade 
insanável. 

3. Ser-lhes-á facultado o tempo necessário para se prepararem 
para o julgámento, nomeadamente pela consulta dos autos 
~ contacto com o arguido. 

Artigo 261.0 

Falta do lesado, de testemunhas, de peritos edeconsultores 
I técnicos 

tores técnicos só podem justificar um _adiamento e apenas 
se o tribunarentender que a sua presença é essencial à des
coberta da verd.ade e que é previsível assegurar a comparên
cia do faltoso ná' nova data que_ vier a ser designada para a 
audiência. 

2. Se for preyisível que as pessoas mencionadas compareçam 
ainda no decurso da audiência'·ou esta comportar mais- do 

- que uma sessão, o tribunal iniciará:g julgamento e admiti
lo-á a depor logo que compareça, Gàso contrário, aplicar:
se-á o disposto no núniero anterior. 

SEC<;:Ãom .,. 
DA PRODUÇÃO DE PROVA 

cArtigo 262.· 
Tentatlva de conciliação 

1. Antes de iniciad~ a produ'ção de prov~ nos crimes 'cuj o pro
cedimento criminal depende de queixa, o juiz pode procurar 
obter a conciliação entre o argu,ido e o lesado. 

2. Se a conciliação for obtida 'fai-se' constar-os respectivos 
. termos da acta e o juiz, ouvido o Ministério Público, homolo-
ga o acordo obtido. . 

Artigo 263." 
Afastamento de quem deva prestar declarações 

1. Durante a produção de prova,. todas as· pessoas que devam 
prestar declarações per:manecem afas,tadas _da sala de' au
mencias_c sem acesso a informações do qut:: dÍl ú...::úrrcr. 

2.· Compete ao funcionário de justiça velar pelo cumprimento 
do disposto no número anterior antes e depois de se iniciar 

.' a produção de prova, . 
. Artigo 264: . 

Infonnação 2. Nos casos a que se refere o número anterior e caso se man
tenha a impossibilidade de notificaçã.o do arguido por des
conhecimento do local onde possa ser encontrado, o tribu
nal. pode ordenar a sua detenção para comparência em juízo. 

A produção de prova é precedida da leitura e da explicação, 
pelo juiz, ao arguido do conteúdo da acusação. 

Artigo 260: Artigo 265: 

Falta do Ministério Público ou do defensor dó arguido Ordem de produção da prova 

1. A falta do Ministério Público'ou do defensor nunca justifica 1. A produção de prova respeita a seguinte ordem: 
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a) Declarações do arguido; 

b) Meios de prova indicados pelo Ministério Público; 

c) Meios de prova indicados pelo arguido; 

discrepância a esclarecer. 

4. A prova obtida em violação do disposto nos números ante
riores é ineficaz. 

Artigo 268' 
d) Outros meios de prova que o tribimaljulgue necessários. • Declarações do arguido 

2. Por fun examinar-se-ão as provas produzidas antecipadamen
te e por meio de documentos juntos aos autos, des~e que -
algum interessado o requeira. 

I. O interrogatório do arguido começa pelas perguntas relativas 
à identificação, precedidas da advertência a que se referem 
a alínea c) do artigo 60.'e o n.'3 do artigo 62.'. 

I 
3. Se o tribunal o entender conveniente para a descoberta da 

v~luadt:, puderá ailerara ordem de produçãu da pf0V3 aI~:t:

riormente referida, excepto no que concerne às declarações 
rJf' ~:?ll;d(l. qw~ s~r3 (' C\"';'11ei,n:-> rn:.'·<::t~-bs. píldcn(k f:."'8-

lo novamente em qualquer altura da audiência de julgamento. 

Artigo 266.' 
Valoração das provas 

I. A convicção do tribunal só pode fundamentar-se em provas 
que tenham sido produzidas ou examinadas na audiência. 

2. Ressalvam .. se do disposto -no número anterior as seguintes 
provas que poderão ser utilizadas mesmo que não tenham 
sido exaroinadas em audiência por falta de quem o reque
resse: • .. 
a) Os autos relativos1à'pr()dução·de prova pára memória 

futura, no domiCílio, pôr ·carta precatória ou mediante 
carta rogatória a que tenha presidido um juiz; 

b) Os autos de inquérito na pàrte em que contenham dec
larações do arguido, do lesado ou de testemunhas·oÍl~ 
vidas perante autoridadejudiciária; 

c) Quaisqüer documentos juntos no decurso do inquérito 
- ou com a ~testação; , : 

. d) Os autos elaborados no decurso do inquérito que não 
contenharp declarações das pessoas referidas na alinea 
b). 

Artigo 267.' 
~i(Ura pfuii:Jj~a dt! ul.êdaraçut:s 

I. Fora dos casos previstos no artigo anterior, os autos dé de
clarações feitas no inquérito não podem ser u'tilizados na 
audiência. 

2. Excepcionalmente, por iniciativa do tribúnal oua requeri
mento, podem ser utilizados os autos de declarações referi
dos no número anterior mas apenas para fundamentar a 
convícção do tribunal na parte em que houver contradição 
\1'U' discrepância sensível entre elas e as produzidas na au~ 
diiéncia pela mesma pessoa e que não possam ser esclare
cidas doutro modo. 

3. O uso da faculdade consagrada no número anterior consta 
obrigatoriamente da acta de audiência sob a fonna de despa
cho que o autorize e deve individualizar a contradição ou 

2. É correspondentemente aplicável ao interrogatório do ar
bUJu'~' ciJ, Qu.jidl":'lJ G 'ii.<":' -':;;"j)':)1.;- (, Jr~!6V ti_.;. 

-: c::!; n _y:" ;r\" 0f'~e.i;:r ""!",-:,:;f~>: (~~c1.~~:~,<"i','s (;Janto ao mérito 

da causa o juiz perguma~lhe se confessa ou nega os factos 
da acusação. 

4. Convencendo~se o tribunal de que a confissão é livre e ver~ 
dadeira, o interrogatório limita-se, bem como a restante pro
dução de prova, aos factos e circúnstâncias não suficien
temente .ésclarecidos. 

. 5. Se o arguido negar os factos da aCllsação, o tribunal ouve
o em tudo o que for pertinente à causa: 

6. O Ministério Público é o defensor, por esta ordem, formularão 
as perguntas que entenderem necessárias ao esclarecimento 
da verdade, através do juiZ que preside ao julgaroento:! 

7. O arguido pode, espontaneamente ou a recomendação do 
defensor, recusar a resposta a algumas ou a todas as pergun-
tas, sem que talo possa desfavorecer. . , 

Artigo 269.' 
- .Váriosarguidos 

I. Respondendo vários argllidos;'Ojuizdetermina se devem 
ser ouvidos na 'presença ~ ~ós 'outros ou em separado . 

2. Em casode audi9ão separada, ojuiz, ouvidos todos os ar
guidos, infOrma-os do'que se tive~ passado na sua ausência, 
sob pena de nulidade. 

.'\Xllgu 2íU: 
Declarações do lesatlo 

Podem formular perguntas ao lesado, o juiz ou, através daquele, 
o Ministério Público e o def~nsor, por esta ordem. 

• 
Artigo 271.' 

Declarações das testemunhas 

1. As testemunhas são inquiridas, uma após a outra, pela or~ 
dem porque foram indicadas, salvo se o juiz, fundadamente, 
decidir em cqnlrário. 

2. A testemunha é perguntada por quem a indicou, sendo de
pois contra-interrogada pelos demais intervenientes. Se no 
contra interrogatório forem suscitadas questões não abor
dadas no interrogatório inicial, a testemunha poderá ser 
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reinquirida. 

3. Os juízes podem, a qualquer momento, fonnuJar as perguntas 
que entenderem pertinentes à descoberta da verdade. 

4. As testemunhas indicadas por um arguido só poden.1 sei' in
quiridas pelos defensores dos demais arguidos se o requere
rem ao juiz e este o entender necessário à boa decisão da 
causa. 

Artigo 272." 
Declarações dos 'peritos e dos consultores técnicos 

As perguntas aos peritos e ·aos consultores técnicos são to
madas pelo juiz ou, através daquele, pelo Ministério Público e 
pelo defensor. 

Artigo 273" 
Alteração não substancial dos factos da acusação 

1. Se no decurso da produção de prova surgirem factos que 
não constem da· acusação mas tenham manifesto interesse 
para a decisão da causa, e não impliquem agravação do 
limite máximo da sanção aplicável o tribunal; oficiosamente 
ou a requerimento, comunica-os ao Ministério Público e ao 
defensor concedendo-lhes, caso seja requerido, prazo para 

~ d . - I a preparaçao a sua poslçao processua . 

2. Não se aplica o disposto no número-anterior se a alteração 
resultar da factos alegados pela defesa 

Artigo 274." 
Alteração da qualificação jurídica 

• 
Quan~,? enten4er que os factos constantes da acusação devem 
ter uma qualificação jurídica diferente da indicada, mesmo que 
de tal resulte aumento do limite'máxim"O da pena aplicável, o 
tribunal comuníca-o ao Ministério Público e ao defensor e 
concede-lhes, caso seja rêttuerido, prazo-para preparar a sua 
posição processual. 

Artigo ~75." 
Alteração substancial dos factos da acusação 

1. Se no decurso da produção de prova surgirem factos que 
não constem da açusação e importem a imputação ao ar
guidQ de um crime mais grave ou a agrava~ão do limite má
ximo da sanção aplicável, o tribunal, oficiosamente ou a re
quérimento, comunica-os aáMinistério Público.e ao defen
sor: 

2. O julgamento prosseguirá se o Ministério Público e o arguido' 
estiverem de acordo com a continuação ~aquele com in
clusão dos novos factos e estes não detenninarem a'incolTI-' 
petênciado tribunal. 

3. Havendo lugafà continuação do julgamento, o tribunal 
concede ao Ministério Público e ao defensor prazo não su
perior a dez dias para preparar a sua posição processual, 
caso tenha sido requerido, adiando a audiência, se necessá
rio. 

4. Na falta.do acordo referido no n.o 2, a comunicação da 
alteração ao Ministério Público vale como denúncia para 
que ele proceda pelos novos factos. 

5. Caso os novos factos detcnninem a incompetência do tri
bunal os autos são remetidos ao tribunal competente para 
o julgamento. 

Artigo 276." 
Alegações orais 

, 
1. Finda a produção de prova, é concedida a palavra sucessi

vamente ao Ministério Público e ao defensor para cada um 
deles fonnular oralmente as suas conclusões de facto e de 
direito, por tempo não superior a trinta minutos, tempo que 
o juiz poderá alargar em casos de especial complexidade. 

2. É admissível, pela mesma ordem, a resposta para refutação 
dos argumentQoS~q!le não tenham sido anteriOImente discu
tidos, por t~mpo não superior a 'qúinze minutos. . 

Artigo 277." 
Últimas declarações do arguido 

Antes de declarada encerrada a audiênCia, o juiz pergunta ao 
arguido se tem mais alguma coisa a alegar em sua'defesa, ou-' 
vindo'o em tudo que declarar a bem dela. , 

Artigo 278." 
.. , Processo de deliberação 

1. Ao encerramento da discussão, segue-se a deliberação por 
todçs os juízes que consti,tuem o tribunal. 

2. A deliberação é tomada por maioria simples devotos. 

3. O tribunal começa por conhecer de questões prévias ou iÍ1": 

cidentais que ainda não tenha decidido e de que pode co
nhecei: se o processo houver de prosseguir,organiza quesi
tos sobre os factos constantes 4a acusação, da contestação 
e.scrita ou resultantes da discussão da causa, que' tenham 
refevânciíi pará,decidir das questões referidas n6 n,.'O 8. 

4. Mesmoque tenha ficado vencidó em álgumaquestão prece
dente cada membro dotribunal é obrigado a deliberar e voe 
tar nas seguintes, pressupondo:..se a opin'ião que fez ven,ci
mento. 

5. Os juízes, sob pena de responsabilidade disciplinar e crimi
nal, não. podem revelar nada do que se tiver passado du
rante a deliberaçãQ e estiver relacionado com a causa, no
meadamente divulgar O sentido das votações. 

6. Não é' admissível a abstenção. 

7. N~s respostas aos quesitos é obrigatória a fundamentação 
dos factos provados e não provados, que consta duma ex
posiÇão o màis completa possível dos motivos em,que se 
alicerçou a convicção do tribunal, na valoração, nO'exame e 
indicação das ·provas. 

8. f\ seguir o tribunal decidirá, tendo em conta os factos pro-
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vados: 

a) Se se verificaram os elementos constitutivos do tipo de 
crime; 

b) Se o arguido praticou o crime ou nele participou; 

c) Se o arguido actuou com culpa; 

d) Se se verificou alguma causa que exc lua a ilicitude ou a 
culpa; 

e) Se se verificaram quaisquer outros pressupostos de que 
a lei faça dept?nder a punibilidade do agente ou 8 

cação de uma medida de segurança; 

f) Sobre a escolha e medida concreta da sanção; 

g) Se se verificaram os pressupostos de que depende o ar
bitramento da indemnização civil. 

Artigo 279.' 
Elaboração e leitura da sentença 

1 .. Concluído o processo de deliberação, o juiz e. se ficar ven
cido na matéria de direito, o seu substituto, elabora a senten
ça de .acordo com as posições que tiverem feito vencimento. 

2. A sentença é assinada pelo juiz e pelos juízes adjuntos, que 
podérão emitir declarações de voto apenas em relação às 
questões relativas às nonnasjúrídicas aplicadas ti à escolha 
e medida da sanção.· .. 

3. A sentença será lida e explicada pelo juiz, publicamente, em 
audiência, no prazo de quinze dias. 

4. A leitura equivale à notificação às pessoas que estiverem 
ou deverem considerar~se pr~sentes na audiência. 

"\.... 
, Artigo 280.' 

.. ·Alocução ao arguido 
Lida a sentença, o juiz pode dirigir-se ao arguido explicando
lhe o sentido da decisão e," sendo esta condenatória, exortando
o a corrigir-se. 

Requisitos da sentença 

1. A sentença começa por um relatório que contém: 

a) As indicações tendentes à identificação do arguido; 

b) A indicação do crime ou crimes imputados aoarguido; 

c) A indicação sumária das conclusões contidas na'contes
tação; se tiver sido apresentada; 

d) . A indicação da alteração dos factos da acusação se ti
ver ocorrido. 

2. Ao relatório segue--se a fundamentação, que consta da 

cação da fundamentação referida no TI.o 7 do artigo 278.°, 
meSmo que por remissão, bem como de uma exposição tanto 
quanto possível completa, ainda que concisa, dos motivos, 
de facto e de direito, que fundamentam a decisão. 

3. A sentença tennina pelo dispositivo que contém: 

a) As disposições legais aplicáveis: 

b) A decisão condenatória ou absolutóría, inclusive sobre 
indemnização civil; 

c) A indicação do destino a dar a coisas ou objectos rela-

d) A ordem de remessa de boletins ao registo criminal; 

e) A data e as assinaturas ·dos membros do tribunal, com 
menção de declaração de voto, se houver. . 

4. A sentença observa o disposto neste Código e no Código 
das Custas Judiciais em matéria de custas. 

Artigo 282." 
Sentença condenatória 

Na sentença condenatória o tribunal especifica Ós fundamentos 
que presidiram à.escolha e à medida da sanção aplicada,indi
cando, se for caso disso, o início e o regime do seu cumprÍmen
to~ outros deveres que ao condenado sejam impostos e;~ .sua 
duração, bem como a situação docondenado no que conCerne 
a medidas de coacção. 

Artigo 283," 
Sentençaabsolutória 

I. A sentença absolutória declara a extinção de qualquer me
dida de coacção e ordena a imediata libertação do arguido 
preso .preventivamente, sem prejuízo de ele ficar preso à 
ordem de outro process9' 

2. Se o crime tiver sido praticado por inimputável a senteriça 
. é absolutória, mas senelafor aplicada medida de segurança 

vale como sentença condenatória para efeitos do disposto 
no artüw 282.° e de recurso. 

Artigo 284.' 
Decisão sobre .o pedido de indemnização 

1. A sentença, ainda que absolutória, condena o arguido em 
indemnização sempre que tiverem sÍdo apurados e quanw 

tificados os danos e a responsabilidade daquele. 

2. Na impossibilidade de se quantificar o valor da indemni
zação ou de proceder ao apuramento de outros elementm 
relevantes, o tribunal remete a decisão sobre esta questãc 
para os meios cíveis, mesmo que apenas parcialmente. 

Artigo 285." 
Correcção da sentença 

enumeração dos factos provados e não provados, com indi- \ 1. O tribunal procede, oficiosamente ou a requerimento, à cor· 
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recção da sentença quando: 

a) Fora dos casos previstos no artigo seguinte, não tiver 
sido observado ou não tiver sido integralmente observa
do o disposto nos artigos 28l. o a 284. o; 

b) A sentença contiver erro, lapso, obscuridade ou am
biguidade cuja eliminação não importe modificação 
essencÍal. 

2. Se já tiver subido recurso da sentença, a correcção é feita, 
quando possivel, pelo tribunal competente para conhecer 
do recurso. 

3. O disposto nos números anteriores é correspondentemente 
aplicável a despachos judiciais. 

Artigo 286.' , 
, Nulidade da sentença 

A sentença é nula quando: 

a) Não Contiver a fundamentação de facto ou de direito, a 
indicação, ainda que por -remissão, da fundamentação da 
convicção do tribunal sobre os factos provados e não pro
vados, a decisão condtmatória __ ou absolutória; 

b) Condenar por factos diversos dos constantes da acusação 
ou sua alteração. se a houver; 

c) For prl'ferida por tribunal sem competência criminal; 

d) Não for reduzida a escrito, sem prejuízo do disposto no n.o 

4 doartigo 349.'. 

TÍfULOm 
DOS RECURSOS 

, ÇAPÍTULOI 

DOS RECuk;OS ORDINÁRIos 

SECÇÃO I 
DOS PRINCÍPIOS GERAIS 

Artigo 287.' 
Princípio da_máxima admissibilidade dos-recursos 

. '. 
I. Sempre que não ~or expressamente proibido por lei, é per

mitido recorrer dos qespachos judiciais, das sentenças e 
dos acórdãos, na totalidade·ou em parte. 

2. O recurso pode abranger matéria de facto e de direito, 

Artigo 288.' 
Decisões que não admitem recurso 

Não é admissível recurso: 

a) Dos despachos de mero expediente; 

b) Das decisões que ordenem actos pendentes da livre re
solução do tribunal; 

c) Da sentença na parte relativa à indemnização cível quan
do o valor do pedido sej a dentro da alçada do tribunal 
recorrido e a decisão impugnada seja desfavorável para 
o recorrente em valor inferior a metade dessa alçada; 

d) Nos demais_casos previstos na lei. 

Artigo 289.' 
Quem pode recorrer. 

Só pode recorrer quem tiver interesse em agir, nomeadamente: 

a) O Ministério Público, de qualquer decisão, ainda que o 
faça no exclusivo interesse do arguido; 

b) O arguido, nas decisões contra si proferidas e na parte 
em que o forem; 

c) Quem tiver sido condenado ao pagamento de quaisquer 
importância ou tiver que defender um direito afectado 
pela decis,ão. 

Artigo 290.' 
. Extensãó do .recurso 

I. O recurso interposto de uma sentença abrange toda a deci
são. 

2. Em caso de comparticipação criminosa o recurso interposto 
por um. dos arguidos aproveitá aos restantes, salvo se for 
~dado efu motivos-estritamente pessoais. 

, 
Artigo 291.' 

Graus de recurso 

I. Cabe recurso parao Supremo Tribunal de Justiça de todas 
as decisões penais finais proferidas pelos -tribunais dis~ 
triÍíüs. -

2. Cabe recurso para o plenário do Supremo Tribunal de Jus; 
liça das decisões penaisprofefidas pela secção criminal 
deste em priméirá instância~ 

3. O Supremo Tribunal de Justíça conhece de facto e dedirei-. 
to. 

Artigo 292.' 
Limitação do recurso 

1. É admissível a limitação do recurso a-uma parte da decisão 
quando a parte recorrida puder ser separada da parte não 
recorrida, por forina a tornar possível uma apre~iação e uma 
decisão autónomas, sem prejuízo 'de peverem extrair-se as 
consequências legalmente impostas relativâmente- a toda a 
decisão recorrida se o" recurso for julgado procedente. 

2. Para efeito do disposto_no número anterior;-é nomeadamente 
autónoma, a parte da decIsão que se referir: 

a) A matéria penal, relativamente àquela que se referir à 
matéria civil; 

b) Em caso de concurso de crimes, a cada um dos crimes; 
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c) Em caso de unidade criminosa, a questão de culpabi
lidade relativamente àquela que se referir à questão de 
determinação de sanção; 

d) Dentro da questão de determinação da sanção, a cada 
uma das penas ou medidas de segurança. 

3. Se o recorrente limitar o âmbito do recurso a urna parte qt;e 
o tribunal superior entenda não susceptível de conhecimen
to e decisão autónoma, decide-se pela recusa de conhe
cimento do recurso. 

4. Nos cinco dias imediatos à notificação da re~usa de conhe-

quer importância, nos tennos deste código; 

d) Do despacho em que o juiz se não reconheça impedido; 

e) Do despacho de rejeição da acusação. 

2. Também sobem imediatamente todos os recursos cuja 
retenção os tomaria absolutamente inúteis . 

• 

Artigo 297." 
Recursos de subida diferida 

Todos os recursos que não subirem imediatamente, sobem e 
",');'-'.i~,j }-..,: ~';--,. "":U ,;,;;':;,1;:;;, '--' ,':"vUCi i \.": y;)(l;.; P0t i-":'iG-~'; 1- ;:,_., i,~~C; ,-,;'-'.0:' ;,; jl..<li,,-,JV;' (um u reCufSu Ja Lh:(:isa0 fínaL 
mento, renovar a instância de recurso ampliando o seu ob-

Artigo 293." 
Proibição de reformatio in pejus 

1. Quando apenas o arguido interpuser recurso ordinário da 

Efeitos dos recursos 

1. Os re'cursos interpostos de decisões finais condenatórias 
tem efeito suspensivo. 

decisão final, o -tribunal superior não pode aplicar sanção 2. Suspendem os 'efeitos da decisão recorrida: 
diversa da constante da decisão recorrida que deva consi- • 

2. O disposto no número anterior aplica-se também quando o 
recurso tenha sido interposto só pelo Ministério Públh;o 
ou por este e pelo arguido mas no interesse exclusivo da 
defesa. 

Artigo 294.'. 
Renúncia e desistência do recurso 

• .. 
1. O direito de interpor recurso de detenninada decisão é renun-

ciável. . 

2. É admissível a desistência do recurso, antes de proferida 
decisão relativa a matéria recorrida, mediante requerimento 
ou tennonosãuios. 

Artigo 295.' 
Modo de,subida dos recursos 

1. Sobem nos próprios autos os recursos interpostos de deci
<:;Cies (1l~f? flí'r:h?un tennD 1 c?\!q e os 011" (»;': f'1:~~ d,o'",,-

2. Os recursos não referidos no número anterior, que devam 
subir imediatamente, sobem em separado. 

Artigo 296.' 
Recursos que sobem imediatamente 

prol eriüas depOiS Clt::sta;~, 

b) Da decisão que aplicar ou mantiver medida de coacção, 
excepto a de tenno de identidade _e residência; 

c) Da decisão do juiz que condenar no pagamento de qual-

j) ~}:.o dç decisões qUê condenarem ao paga-
mento de quaisquer importâncias, nos ternlos deste có
digo. se 9 recorrente efectuar o depósito do seu valOI 
nos sete dias imediatos à interposição; 

b) Os interpostos do despacho judicial que julgar quebrad, 
a caução. 

3. Todos os demais recursos têm efeito meramente devolutivo 

SECçÃon 
DORECURSO 

Artigo 299.' 
Âm bito dos poder"s de cognição , 

I. O recurso pode fundamentar-sena discordância com a deci 
são tomada ou na omissão'de decisão relativa a que~tão d 
que se devesse tomar conhecimento" 

.i ,,--,~;,J." 0'-,"':1,J;,...,,,iGllU:,; vii J. r<":'-lu~rllr.;:m0, ":Dlúlcce à0S Vi 

cios que manifestamente se traduzam em: 

a) Insuficiência da matéria de facto provada para a decisãe 

b) Contradição insanávet da fundamentação 'ou entre esl 
e a decisão sobre a matéria de facto assente como prov, 

, da; 

d) Omiss80 dr 31s,:um8 djti~ência que pnr1esse ter sid 

~ ~ , se deva COI 

siderar essencial à descoberta da verdade. 

Artigo 300.' 
Prazo de interposição 

1. O prazo de interposição do recurso é de quinze dias a COl 
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tar da notificação da decisão ou a panir da data em que 
deva considerar-se notificada. 

2. O recurso é interposto por requerimento ou por simples 
declaração na acta se relativo a decisão proferida em au
diência. 

3. 0- requerimento de interposição de recurso é sempre mo
tivado, sob pena de não admissão do recurso. 

4. Se o recurso for interposto por declaração para a acta a 
lTlOtivação pode ser~apresentada no prazo de quinze dias a 
contar da data. da interposição. 

Artig0301.' 
Motivação do recurso 

L A.motivação enuncia especifiçamente os fundamentos' do 
recúrso e tennina pela fonnulação de conclusões, qeduzidas 
por artigos, em que o rer:orrente'resume as razões do pedido. 

2. Versando matéria de direito", as conclusõe's indicam ainda 
sob pena de rejeição: 

a) As normas jurídicas violadas; 

b) O sentido em que, no entendimento do recorrente, o tri
bunal recorrido interpretou cada nonna ou com que a 
aplicou e o sentido em que ela devia ter sido interpretada 
oli -com que devia ter sidó aplicada; e . 

c) Em caso de erro na determinação da nonna aplicável, a 
nonna-juÍidica que,Jlo entendimento do recorrente; deve 
ser aplicada. ... 

3. Versando matéria de facto o recorrente deve especificar: 

á) Os pontos de facto qúe considera incorrectamente jul-
. gados; "",. 

b) Asprovas:que impõem decisão diversada r~corrida; 

c) As provas que devem,·ser r~novadas. 

Artigo 302.' 
Notificação e resposta 

1. O requerimento de interposição ou a motivação são notifi
cados aos restantes sujeitos processuais afectados pelo 
recurso, devendo, pôr isso, vir acompanhado do número 

_ de cópias necessárias .. 

2. Os participantes processuais afectados pela interposição 
podem responder no prazo de quinze dias, a contar da data 
da notificação' referida no número anterior. 

3. A resposta será notificada aos participantes processuais 
por ela afectados, _observando-se o disposto no n.o 1 qUanto 
às cópias. 

. Artig0303.' 
Expedição do recurso 

Interposto o rec~rso e cumpridas as demais fonnalidades pela 

secretaria do tribunal, o recurso é imediatamente remetido ao 
tribunal superior. 

Artigo 304.' 
Admissão do recurso 

1. Recebido o recurso, o tribunal superior aprecia todas as 
questões prévias ou incidentais que possam obstar ao con
hecimento do mérito da causa. 

2. O tribunal superior não admite o recurso quando a decisão 
for irrecorrível, quando for interposto fora de tempo, quando 
o recorrente não tiver as condições necessárias para-recorrer 
ou,quando faltar a motivação. 

3. Compete ao relator a elaboração do projec\o de ácónião, 
quer o recurso deva prosseguir quer deva ser rejeita4o. 

Artigo 305.' 
Vistos aos adjuntos 

Não havendo lugar à produção de prova, os autos vão, por 
cinco dias~ a cada um dos juízes adjuntos, aco~panhados do 
projecto de acórdão: 

Artigo 306.' 
Delibera~ão e acórdão 

I. A. deliberação é tomàda pelo juiz do pr01;esso e dois juizes 
,adjuntos ~ por maioria simples de votos. 

2. Não havendo renovação da prova, a deliberação éfeitaem 
co~ferência, sem prejuízo de o tribunal ouvir previamente 
em audiência a acusação e a defe-sa em alegações _orais~ se 
o achar necessárIO para a boa deci~ão do recurso. 

3. O acórdão é elaborado pelo juiz do processo ou, se este fi
car vencido, pelo seu substituto, .sendo admissível o voto 
de vencido. 

4. O acórdã,o. é notifieado áos' recorrentes, aos recorridos e ao 
MinistérioPúbllcO: ., 

,',,' , ' 

Artigo 307.' 
Renovaçãoda prova 

I. Quando deva conhecer de filcto e de direito, o tribunal ad
mite a renovação dà prova se se verificarem os vícios ~eferi
dos no n.o 2 do artigo 299.° e hQuver razões para:çrer que 
aquela pennitirá evitar o reenvio do processo. 

2. A decisão que admite'ou recusa a renovação da prova fixa 
os terinos ~ a extensão com que a prova produzida em_pri
meira instância pode ser renovada. 

3. A renovação da prová realiza-:-se em audiência. 

4. O arguido é'sempre convocado para a audiência, mas, se. 
tiver sido regularmente convocado, a sua falta não dá lugar 
a adiamento, salvo decisão do tribunal em contrário . 

Artigo 308.' 
Modificabilidade da decisão recorrida 

Sem p[ejuizo do dispoSto no ~i1igo 299.", a decisão do tribunal 
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de 1 a instância sobre matéria de facto pode ser modificada: 

a) Se dos autos constarem todos os elementos de prova 
que lhe serviram de base; 

b) Se, havendo documentação da prova, esta tiver sido im
pugnada, nos termos' do ll. Ü 3 do artigo 301. 0; ou 

c) Se tiver havido renovação da prova. 

Artigo 309.' 
Prosseguimento do processo 

1. Se 0'f!roces5o hmlVE'f de pr('sc:eflJi .... , p. (lhe""':? (n'lch:-__ "i' 
juiz do processo, o qual designa dia para a audiência, deter
mina as pessoas a convocar e manda completar os vistos. 
se for caso disso. 

2. São sempre convocados para. a audiência o Ministério PÚ
blico e ó defensor. 

Artigo 310.' 
Adiamento da audiência 

1. A não comparência de pessoas convocadas só dt:tennina o 
adiamento da audiencia quan~o o tribunal o cÔ'nsiderar in
dispensável.à realização da justiça. 

2. Se o defensor nãocomparece.r e não houver lugar a adia
mento, o ttibuhal,nonieia novo defensor a quem concederá 
o tempo necessário. para conferenciar,com o arguido"e exa
;minar os autosj"caso séJatequerido. 

3. N~o ê perrniíido mais de um adiamento de audiência. 

Artigo 311.' 
Audiêncià 

I. Aberta a aud~dà, o juiz do processo introduz ?s debates 
com uma exposição sumária sobre o objecto dOJecurso, na 
qual enunc,ia as qti.estõe~ que o tribunal entende merecerem 
exame espeCial. 

2. À exposição segue-se a renovação da prova, quando a ela 
houver lugar, ' 

.:;. S.:;gUidaUi;::Ú.":, ç ":;:':',-,..l. a p:.1iJ. Vi<J., pai'cl. aj-::gJçu-.;s, a0 ~\ ~~>;;:;'~ 

térío, Público.e ao defensor, a cada um por período não' 
superior a trinta minutos. 

4, São subsidiariarnente aplicáveis as·disposições rela\ivas à 
audiência dejulgamerito em 13 instância. 

Artigo 312.' 

Artigo 313.' 
. Reenvio do processo para novo julgamento 

recurso detennina o reenvio do processo para novo julgamento 
relativamente à totalidade do objecto do processo ou a ques
tões concretamente identificadas na decisào de reenvio. 

CAPÍTULO li 
DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 

SECÇÃO! 
RECURSOS EXISTENTES 

Artigo 314.' 
Tipos de recursos extraoi?inários 

Os recursos extraordinários podem ser de revisão ou para fixa-

'SEcçÃorr 
RÉVISÃO 

Artigo315.' -
. Pündamentos e admissibilidade da revisão 

• 

I. A révisão da sentença transitada emjulgado é admissível 
quando: 

a) Uma outra sentença transitada em julgado tiver con
siderado falsos algum dos meios de prova que tenham ! 

sido detenninantes para a dt;cisão; 

b) Uma outra sentença transitada em julgado tiver dado 
como Ilrovado.crime cometido por-juiz e relacionado 
com o exercício da 'Sua função no processo; 

c) Os factos que serviram de"fundamento:àcondenação 
forem inconciliaveis cóm·os'dados como p'rovados nou
tra sentença e d~ opásiçãó·4fesultarem sérias dúvidás 
sobre·a justiçil da 'condenação; -

d) Se descobrirem novosfactos ou meios de provas que, 
de per si çu córribinados com os qU,e foram·aph.~Ciados 
no ·processo, 's':lsçitem grayes d~yida~ '.sopre a Justiça 
da conç.enação. except() se tíverem pór:único fim corrigír 
a medida cónctetil'da sanção. . 

2. Para o e·feito do 'disposto no, número. anterior, à ~entença é 
equiparado despacho' que tiver posto fnu ao processo. 

extinto ou a pena pr:es,Çfita ou cumprida. 

Artigo 316.' 
Legitimidade 

1. A revisão pode ser requerida pelo Ministério Público e, nas 
sentenças condenatórias, pelo condenado.-

2. Quando o condenado tiver falecido a revisão pode ser 
reouerida flE'10 C0!1jl10"C'. descendentes, ascendentes, paren-

~,_ , :>_, ,-~. {l;;, :::~;;;. '.>.,htc:(ll. 

Artigo317.' 
Apresentação e tramitação do requerimento de revisão 

Sempre que não for possível decidir~da caus~ o tribunal de 1. o requerimento para revisão deve ser apresentado no tribu-
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nal em que tiver sido proferida a sentença a rever. 

2. O requerimento de revisão é autuado por apenso aos autos 
onde foi proferida a sentença a rever. 

3. Compete ao tribunal referido anterionnente instruir o proce
sso de revisão procedendo às diligências que repute nece
ssárias e ordenarido a junção dos documentos com intere
sse para a decisão. 

4. A produção de prova por declarações é sempre documen
tada. 

5. Finda a realização das diligências necessárias ou decorridos 
trinta dias após a apresentação do requerimento de revisão, 
é ordenada a remessa -dos autos ao plenário do Supr~mo 
Tribunal de Justiça, acompanhados da informação do juiz 
instrutor quanto ao mérito da cau~a. 

Artigo318.' 
Tramitação e decisão 

1. Recebidos no Supremo Tribunal de Justiça, os autos são 
apresentados ao juiz do processo. 

2. No prazo de quinze dias o juiz do processo elabora projecto 
de acórdão que acompanha os autos nos vistos, se entender 
necessário proceder a qualquer diligência antes de decidir. 

3. A decisão de conceder ou negar a revisão é proferida nos 
quinze dias imediatos à data em que for aposto' o último 
visto e é tomada pelo juiz do processo e dois juizes adjun
tos. 

4. Nos casos em que o Tribunal autorizar a_revi~ão, designa o 
tribunal de categoria e composição idênticas ao que proferiu 
"a decisão a rever para novo julgamento. 

migo 319.' 
Novojulgamento 

1. o tribunal designado para proseder à revisão, -logo que re
ceba os autos, .designa dia para julgamento, seguindo-se 
os demais trâmites do processo comum. 

2. A decisão proferida neste novo julgamento é insusceptív~l 
de nova revisão, excepto no caso previsto na alínea b)do 
n.' 1 doartig031?o. 

- . 
Artigo 320.' 

Indemnização 

1. No caso de a decisão revIsta ter sido condenatória e o tri
bunal de revisão absolver o arguido, este tem direito:a ser 
indemnizado pelos danos sofridos e a que lhé sejam resti
tuídas as quantias pagas a titulo de multa, imposto de justiça 
e custas. 

2. É competente para d~cidir relativamente à indemnização o 
tribunal de revisão que pode, na falta de elementos, remeter 
para a liquidação em execução de sentença. 

3. É responsável pelo pagamento das quantias apuradas o ~s
tado. 

SECÇÃO III 
FIXAÇÃO DEJURISPRUDÊNClA 

Artigo 321.' 
Fundamento do recurso 

I. Quando, no domínio da mesma legislação, o Supremo Tribu
nal de Justiça proferir dois acórdãos que, relativamente à 
mesma questão de direito, assentem em soluções opostas, 
o Ministério Público ou o arguido podem recorrer do acór
dão proferido em último lugar para o pleno deste tribunal. 

2. Os acórdãos consideram-se proferidos no domínio da mesma 
legislação quando, durante o intervalo da sua prolação, 
não tiverem ocorrido modificações legislativas que inter
firam, directa ou indirectamente, na resolução da questão 
de direito controvertida. 

3.,. Como fundamento de recursosó é invocável acórdão ante-
rior transitado:' . 

. Artigo 322.' 
Interpósição e efeito 

1. O recurso para-a fixação de jurisprudência é interposto no 
- prazo de trinta dias a contar do trãnsito em julgado do acór

dão proferido em último lugar e não tem efeito suspensivo. 

. 
2. No requerimento de'interposição do recurso, o recorrente 

i~ntifica o acórdão com oqual existe oposição do acórdão 
récorridoe, se este estivêr publicado, oJugar da publicação 
e justifica a oposiÇã9 que .origina o conflito de j-uris-
prudência. . 

3. O recurso para afixação dó jUrisprudência vinculiitodos os 
tribunais de Timor-Leste, após publicação no Jornàl da 
República. 

Artigo 323.' 
Subsidiariedade 

Ao recurso para a fixação 'de jurisprudência aplicam-se 
subsidiariamente as nonnas relativas ao recurso ordinário, 'coni 
as necessárias adaptações.. . \, 

TÍTULO IV 
DAEXECUÇÃO 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

A.rtigo324.' 
Força ex,=cutivá das decisões penais 

1. As decisões penais condenatórif!.s têm força executiva em 
todo o território nacional, logo que transitem emjulgado e 
compete ao Ministério Público a sua promoção. 

2. As decisões penais absolutórias são. exequíveis logo que 
proferidas. 

3. A força executiva das decisões penais proferidas pelos tri
bunais de Timor Leste é extensiva a território estrangeiro 
con,fonne o~atados, as convenções e as normas de direito 
internaCional. ~ 
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Artigo 325." 
Decisões inexequíveis 

São inexequíveis: 

a) As decisões penais proferidas por tribunal sem jurisdição 
penal; 

b) As decisões que apliquem uma pena ou medida inexis
tente na lei timorense; 

c) As decisões que não deterrninerri concretamente a pena 
r~ 
; ,-" 

Artigo 326." 
Competência para a execuç'ão 

1. É competente p";' a execução o trIbunal de primeira instância 
em que o processo tiver corrido termos. 

2. Nos casos em que o Supremo Tribuna! dê Justiça tiver inter
vindo como trib~nal de primeira instância é competente 
para a execução o tribunal de primeira instância do domicílio 
do condenado. 

3. A execução da pená. corre nos próprios autos, cabendo ao 
Ministério Público a promoção das dili!\ências necesárias à 
correcta execução. 

4. O tribunal que declarar extinta a pena ou a medida de segu
rança, notifica o arguido e, se for caso disso; os serViços 
pr~siónais ou outros serviços competentes. 

Artigo 327.' 
Suspensão do processo de execução 

~ 

1. Quando for, instaurado processo contra magistrado, funcio
náPio de justiça, testemunha ou peritop"r factos que possaro 
ter originado a condenação do arg','ido, é requerida a sus
pensão do processo de execução até ser decidido aquele 
processo. 

, " 

funcionando em plenário, a quem compete determinar a me
dida de coacção aplicável ao condenado durante a sus
pensão. 

CAPÍTUWll 
DAEXECUÇÃODAP~NADEPruSÃO 

Artigo 328.' 
Início e termo da prisão 

1. Os arguidos condenados em pena de prisão ef\..:ctiva, iniciam 
o clUnprimento da pena após entrarem no estabelecimento 
prisional, a qual terminará com a libertação durante a manhã 
do último dia da pena. 

~";" A entrada e a saída do estabelecimento prisional, para'início 
'-, -e_fim de cumprimento de pena, efec-tua-s~rnedian!e man-

dado do juiz do processo. ~ 

Artigo 329." 
Suspensão da execução por fuga 

1. A fuga do condenado ou a não apresentação após alguma 
salda da prisão, detcnnina a suspensão da execução da 
PÇna de prisdU cujú cumprimento se rcinici~o,rá com a captura 
ou a apresentação. 

2. Para efeitos de contagem do tempo de prisão somam-se os 
períodos de tempo interpolados. 

Artigo 330." 
('nntaqem do tempo de prisão 

1. Na contagem do tempo de prisão,_os anos, '05 meses e os 
os Crlt(T1US seguimcs: 

a) A prisão fixada em anos termina no dia cOrrespondente, 
dentro dó último ano, ao do início aa contagem e, se não 
existir dia correspondente, no último dia do mês; 

b) A prisão fixada em meses é contada consideraodo-se 
cada mt3s um rcrí0do que termina no dia correspondente 
do mês :,cgui;,t;:-, ou não.o havendo"n-O último gia do 
mês; 

c) A prisão fixada em dias é contlida corisid.erando-se cada 
dia um período de vinte e quatroJ:ío~a,s, ~em'prejuízo do 
que no artigo seguinte se diSpõeqrtanloào momento 
da 1ibertação.,~<';v 

."'"": 
,', -"'~!-'_>-gi-;;;:'-:-'> 

2. Quando a prisão .não for, cumpridliS,?-"\i!l)lafi1ente,ao dia 
encontrado segundo os critérios çio Il:lÍlp-~ro âÍ1terior, acresce 
o dia correspondente às interrupções; >\,;'; .', ' 

Artigo 331.~ 
Liberdade condicional' 

2. Quaodo a pena de prisão a cumprir for sUlperioÍ'a':S(,j~j±le:"1 

ses, o tribunaL' cumprida metade da~~i~~l~~~~g~l~~l~~ ou oficiosamente, solicita parecer 
aos serviços técnicos prisionais,e iI 
dos na lei de execúção de penas;'SObre ,a,';oncé>,sâ' 
berdade condicional. . , 

>. Os pareceres devem ser-efectuado? no prazo -- '«"0-

4. Juntos os pareceres referidos no 'número àríterior,,« 
despacho, decide sobre a liberdade condicionaI. 

5. 

Artigo 332.' 
(Li l iherd3de condicionaJ 

1. A concessão da liberdade cohdiCionaI depende'doo· Dili L 

comportamento prisiona1 e, da capacidade e vo~~a~e 
de readaptação social do conden(ido e demais r,equisitos 
fixados na lei de execução de'penas. ' 
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2. É obrigatória a concessão da liberdade condicional, inde
pendentemente dos requisitos referidos no número _ante
rior, após o cumprimento de cinco sextos da pena, se antes 
o não tiver sido. 

Artigo 333." 
Revogação da liberdade condicional 

I. A liberdade condicional é revogada se o condenado praticar 
um crime doloso punível com prisão no decurso do penado 
de liberdade condicional e vier a ser condenado, por esse 
crime, em pena de prisão. 

2. Se durante o período de liberdade condicional. o condenado 
fot punido por outro crime ou infringir os deveres' que a 
condicionam, o juiz pode, conforme ~~ casos: 

a) Adverti-lo solenemente; 

b) Prorrogar (, período da liberdade condicional por mais 
. um ano; 

c) Revogar a liberdade condicional. 

3. A revogação da liberdade implica a execuç~o, total ou par
cia~ da prisão aiodanão cumprida, sem prejuízo de vira ser 
concedida nova liberdade condicional, decórrido um ano. 

Artigo 334." 
Saídas durante'O éumprime~ da pena 

O condenado pode ser autorizado a sitídas doestabeIecimento 
prisional, de curta e média duração, a regular em diploma espe
cial. 

CAPÍTULOw",· , 
DAEXECUÇÃO DAPENADE MULTA 

""'" .. Artigo 335." 
,.. 'Pagamento voluntário 

L A multa pode ser paga,. no prazO de quinze dias, após o trân
sito emjulgaçlo da (lecisão que a aplicou e pela quantia aí 
fixada. 

2. No mesmo período de tempo pode ser requerido o pagamento 
damulta·em'prestações. 

.. 
3. No caso de o pagamento da multa em prestações ter sido 

autorizada não se aplica o disposto no D.o 1-. 

Artigo 336." 
Execução patrimonial 

I. Findo o prazo de pagamento da multa, de algumás das suas 
prestações ou deixando o condenado de cumprir o trabalho 
substitutivo da multa, proceder-se-á à execução patrimo
nial, a requerimento do Ministério Público. 

2. O processo de execução inicia-se com o requerimento do 
Ministério Público qu~ indica quaisquer bens suficientes e 

desembaraçados de que o condenado seja proprietário, 
podendo este, no mesmo prazo em que poderia ter pago 
voluntariamente, indicar bens para serem penhorados em 
vez dos referidos no requerimento inicial pelo Ministério 
Público. 

3. A execução patrimonial segue os tennas do processo COmwn 
de execução com as devidas adaptações e corre por apenso 
ao processo onde foi proferida a condenação. 

Artigo 337.' 
Prisão alternativa 

1. Não sendo a multa paga, nem havendo lugar à execução 
patrimonial, é cumprida a pena de prisão aplicada em alter
nativa. 

2. No momento em que o condenado fo,r preso para cum
primento da prisã~;a1temativa po.de obstar à s,~a execução 
pagando a totalidade da multa ao funcionário encarregue 
de executar os mandados de captura. Este emite recibo' 
comprovativo de ter recebido a referida quantia e certifica a 
razão do não ~~primeÍlto do~ m~nd~do~. 

CAPÍTULON 
DA EXECUÇÃODAPENA SUSPENSA 

.' \' 
. Artigo 338." 

MOclificação dos deveres e prorrogação do período de 
suspensão 

o despacho re.latiyo à modificação dos deveI~s9.l!e 
condi~ion,:lm á, suspensão. 'da execuçã?, da ,piis:ão::'ciu )i' 
prorrogação do p,ríodode suspensão é ante~edi(lo daaudição 
do condenado edO MinistéríoP-úblico'e'ô"iécolha'da prova 
relativa às circunstâncias' determiriantes- do'iriêumptiri\êrlto. 

Artigo 339;" 
'Revogação da suspensão' 

Salvo se a ,evogação da suspensã~ for cousequênciada prática 
de, érime .dolo.so durante o período de sUSP'lnsã.o: oÚ;ili.lIDal 
procede conforme âi~põe o artigo anterior"0 

Artigo 340.". 
Perdão de pena suspe'nsa 

o perdão da pena de'.prisão' cuja execução está suspensa ç ap-
l.icado ~e e q4~d(),'a susp~nsão for revogada, . 

., Artigo 341." • 
Declaração de extinção da pena suspeIÍS~--_' 

1. Findo o ,período de suspensão sem haver motivo susceptível 
de determinar a revogação ou a prorrogaçãod~qllela,a 
pena é declarada extinta. 

2. Se.estive~ pendente processo por crime que possa det~nninar 
a revogação da suspensão ou Íncidente processual de cLué 
possa resultar a revogação ou a prorrogação, aguarda-se 
que seja proferida a respectiv~ decisã? antes de se declarar 
a pena extinta. 
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CAPÍTuwv 
DA EXECUÇÃO DAPRESTAÇÃ,P DE TRABALHO 

AFAVORDACO~DADE 

Artig{J 342." 

Execução 

I. O organismo público onde õ condenado tiver de prestar o 
trabalho a favor da comunidade informa o tribunal, trimestral
mente ou sempre que circunstâncias o justifiquem, do modo 
como decolrer o cumprimento da pena. 

2. A recusa em cumprir O trabalho ou o seu cumprimento de
., ,,) ;,:0 con::iúli..c1J0'; ao tribu;.;.ai que, ;j.j~~~'; j" U~C1Jú', 

. procede de aéordo com {J que dispõem os artigos 332.· e 
333.". 

3. Findo o perí?dode prestação deirÍlbalho~j~nio aos. autos 
o relatório.dó organisin0 ()lIdefoi prestado, o tribunal decla-
ra extinta a pena. '" , 

CAPÍTUWVI; 
DA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA 

Artigo 343;° 
Decisão sobre a execuçãodamedida de segurança 

I 

1. A decisão que aplicar algomá medida de segurança estabe
"Ieee a forma de execução. • 

: . - - -

2:· Durante a exeêução da .medida de segurança, o tribunal de
cide ·quai,. àspróvidências adequadas à fase de execução, 
ouvido o Ministério pi:tblicd e ocondenado ou o seu defen
sor e, sempre que oj~lguê neéessário, o perito médico. 

Artigo 344,· 
Medida de segurança de internamento 

1. Quando a medida de s~urança consistir no internamento 
do condenado,·o estábelecimento ondetal ocorrer organiza 
um processó individual onde constem: . 

a) Comubicações deeparaatribunal; 

b) -Relatórios deavàÚação periÓdica da sifuação do inter-

c) Exames psicológicos relativos aoestaelo de pêrigosidade 
do condenado; 

d) Demais elementos necessários à avaliaçãO. da situação 
do internado sob o ponto de vista da sua iecuperação. 

2. . Semestralmente é reexaminada a situação do internado 
devendo., p2.rZt o efeito, ser remetido o correspondeme rela
tório ao tribunal. 

c::- ~'';;;::;\~';j';'; iii.",;:;'. i.. p;: i.. ... '-''"'~:..;ú Ja audiçdv do ; .. l.uús;,-::ú;J i<10-
lico e do condenado ou do seu defensor. 

Artigo 345.° 
Interdição e suspensão de actividade profissional 

1. A execuçã~' da~::p,yilaS ~u ",m~dídas que consistam na inter-

dição, suspensão ou proibição do exercício de· qualquer 
actividade profissional é solicitada pelo tribunal à entidade 
empregadora a que respeitar a actividade em causa. 

2. Para o efeito do disposto no número anterior, o tribunal re~ 
mete CÓpi3 da decisão do organismo .encarregue de executar 
a medida. 

3. O disposto nos números anteriores é correspondentemente 
aplicável à execução das demais penas e medidas acessórias. 

PARfEID 
DO PROCESSO SUMÁRIO 

Artigo 346." 
Quando tem lugar 

1. São julgados em processo sumário os detidos emflagrante 
delito por crime a que corresponda pena de prisão cujo Ii
mit~ máxÍIÍ19 não seja superior a cinco anos. 

2. A audiênciáde julgamento inicia-se durante as setenta e 
duas horas ímediatas à detenção. 

3 .. Nos casos ein que.a audiência de julgamento não puder ini
,l;iar-se no prazo de setentá e duas horas o processo manterá 

~ ~té final a forma sumária, nos termos do artigo 348,·. 

.. Artigo 347,' 
·;iEn'l'iOa jlllgàmento 

1. A entidade poliéial quetiveúfectuadoa d~tenção ou a 
quem o detido for elltregue refuetê-I(}-á ao Ministério Público 
ou, em caso de urgência,~ apresentá-Io-á directunente no 
tribunal competente para o julgafllento, dando simultánea
mente conhecimento ao Ministério Público. 

2. A acusação será substituída pelo auto de notícia que o 
Ministério Público pode completai antes de aberta a audiên-
cia, após ,ou~tàentid~decaptorâ.·.. . 

<'i.' ~ .<'; ;:;lú:·Úi{~· Q." 

Artigo3~8." .~ 
ie>,.Notificação " 

1. Se o 

Ú0LiS úr.,:",,~,lt~ __ a_~';;C';i1çáo .0!J, apresentado ~ \~:g_lJJ4~_}1o -
tribunal, o julgamento não puder efectuar.se ÍI11e?iataÍnente, 
o detido é posto em.Iiberdade mediante termodejid.,n"iidade 
e residência. < >/ .'0-. , 

2. No caso referido no número anterlor,()~ido?~;,I~mais 
intervenientes são notificados da.datáemque·sete!tlizará a 
audiência de julgamento. .e < ." 

3. Após a captura ou a entregado detido,aentidade~olicial 
nülifica as testemunhas da ocorrência',:,e,'o --ofendido para 

.comparecerem na audiência e info~~ ~,,(lfguido ~e.qu~.po
de apresentar até três testemunhas na~udiência de júlga
mento. 

4. Far-se-á menção de tudoo'lúeanteç~,,~noautodenotícia 
de flagrante delito: .••. ;1,.""(;" •• "';;,,\ 
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