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I. Análise sucinta dos factos, situações e realidades respeitantes à iniciativa 

 

A presente Proposta de Lei, da iniciativa do Governo, tem por objetivo promover a alteração do 

Código de Processo Penal1, com o objetivo declarado da promoção da “celeridade e eficácia no 

combate ao crime”, com salvaguarda dos “direitos de defesa do arguido”.  

 

A alteração da lei processual penal encontra-se aliás inscrita nas medidas que, no plano da Justiça, 

o Programa do XIX Governo Constitucional consagra, designadamente as que preconizam “Melhorar 

a imagem da justiça criminal e garantir os direitos dos cidadãos; a “revisão do Código Penal e o 

Código de Processo Penal no sentido de ampliar e efectivar a aplicação do processo sumário 

quando se trate de detidos em flagrante delito, e ampliar a aplicação de prisão preventiva nos crimes 

com penas superiores a três anos”; o “reforço da autonomia e da responsabilização do Ministério 

Público no exercício da acção penal, cabendo-lhe dirigir toda a investigação num modelo em que o 

magistrado responsável pela investigação deve assegurar o processo na fase de julgamento”.  

 

A iniciativa propõe a alteração pontual de 48 artigos do Código de Processo Penal, concretizando 

algumas daquelas medidas, de que se destacam: 

 o alargamento dos poderes jurisdicionais na aplicação das medidas de coação, concedendo 

ao juiz de instrução, na fase de inquérito, liberdade na aplicação de medida de coação mais 

grave, quanto à sua natureza, medida ou modalidade de execução do que a requerida pelo 

Ministério Público (extensão do princípio do pedido), mas apenas se verificados os 

pressupostos das alíneas a) ou c) do artigo 204.º2. A proposta vem reverter a solução 

consagrada em 2007 (exceto no que toca às aplicação de medidas de garantia patrimonial), 

que passou a impedir o juiz de instrução de aplicar medida de coação distinta da requerida 

pelo titular da ação penal; 

 a consagração da possibilidade de utilização na fase de julgamento, das declarações 

                                                           
1 Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 78/87, de 17 de fevereiro, e alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 387-E/87, de 29 de 

dezembro, 212/89, de 30 de junho, e 17/91, de 10 de janeiro, pela Lei n.º 57/91, de 13 de agosto, pelos Decretos-Leis n.ºs 
423/91, de 30 de outubro, 343/93, de 1 de outubro, e 317/95, de 28 de novembro, pelas Leis n.ºs 59/98, de 25 de agosto, 
3/99, de 13 de janeiro, e 7/2000, de 27 de maio, pelo Decreto-Lei n.º 320-C/2000, de 15 de dezembro, pelas Leis n.ºs 30-
E/2000, de 20 de dezembro, e 52/2003, de 22 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 324/2003, de 27 de dezembro, e pela Lei n.º 
48/2007, de 29 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 34/2008, de 26 de fevereiro, pelas Leis n.ºs 52/2008, de 28 de agosto, 
115/2009, de 12 de outubro, e 26/2010, de 30 de agosto. 
2
 Ao contrário do regime vigente antes da reforma da lei processual penal de 2007. 
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prestadas pelo arguido nas fases de inquérito e de instrução, com reforço das suas 

garantias processuais - apenas se prestadas perante autoridade judiciária, documentadas 

através de registo audiovisual ou áudio, com assistência obrigatória de defensor e com 

expressa advertência de que podem ser utilizadas no processo; 

 a determinação de que o Ministério Público e o arguido devem oferecer todas as provas com 

a acusação e a contestação; 

 a alteração do regime do processo sumário, designadamente com a possibilidade de 

submissão a julgamento imediato em caso de flagrante delito, independentemente da 

medida abstrata da pena aplicável, abandonando-se a sua vocação específica e exclusiva 

de instrumento de justiça para a pequena e média criminalidade; 

   a clarificação da irrecorribilidade para o Supremo Tribunal de Justiça de acórdãos proferidos 

em recurso, pelas Relações, que apliquem pena de multa ou de prisão não superior a 5 

anos;   

 a eliminação do dever do arguido de responder sobre os seus antecedentes criminais, em 

articulação com a proposta de eliminação da criminalização das falsas declarações do 

arguido sobre essa matéria, constante da Proposta de Lei n.º 75/XII (GOV), também 

pendente na Comissão de Assuntos Constitucionais e que será também objeto de discussão 

na generalidade na sessão plenária de 12/07/20123. 

 

Para uma apreciação comparativa das alterações propostas, pode ser consultado o seguinte quadro:    

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PROPOSTA DE LEI N.º 77/XII 

Artigo 13.º 

Competência do tribunal do júri 

1 - Compete ao tribunal do júri julgar os processos que, 

tendo a intervenção do júri sido requerida pelo Ministério 

Público, pelo assistente ou pelo arguido, respeitarem a 

crimes previstos no título iii e no capítulo i do título v do 

livro ii do Código Penal e na Lei Penal Relativa às Violações 

do Direito Internacional Humanitário. 

2 - Compete ainda ao tribunal do júri julgar os processos 

que, não devendo ser julgados pelo tribunal singular e tendo 

a intervenção do júri sido requerida pelo Ministério Público, 

pelo assistente ou pelo arguido, respeitarem a crimes cuja 

pena máxima, abstractamente aplicável, for superior a 8 anos 

de prisão. 

Artigo 13.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - Nos casos em que o processo devesse 

seguir a forma sumária, o requerimento 

para a intervenção de júri é apresentado: 

a) Pelo Ministério Público e pelo 

arguido, desde que tenham 

exercido o direito consagrado nos 

n.ºs 2 e 3 do artigo 382.º, até ao 

início da audiência; 

b) Pelo assistente no início da 

                                                           
3
 Súmula n.º 35 da Conferência de Líderes, de 04/07/2012. 
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3 - O requerimento do Ministério Público e o do assistente 

devem ter lugar no prazo para dedução da acusação, 

conjuntamente com esta, e o do arguido, no prazo do 

requerimento para abertura de instrução. Havendo instrução, 

o requerimento do arguido e o do assistente que não deduziu 

acusação devem ter lugar no prazo de oito dias a contar da 

notificação da pronúncia. 

4 - O requerimento de intervenção do júri é irretractável.  

 

audiência. 

5 - [Anterior n.º 4]. 

 

Artigo 14.º 

Competência do tribunal colectivo 

1 - Compete ao tribunal colectivo, em matéria penal, julgar 

os processos que, não devendo ser julgados pelo tribunal do 

júri, respeitarem a crimes previstos no título iii e no capítulo 

i do título v do livro ii do Código Penal e na Lei Penal 

Relativa às Violações do Direito Internacional Humanitário.  

2 - Compete ainda ao tribunal colectivo julgar os processos 

que, não devendo ser julgados pelo tribunal singular, 

respeitarem a crimes:  

a) Dolosos ou agravados pelo resultado, quando for 

elemento do tipo a morte de uma pessoa; ou  

b) Cuja pena máxima, abstractamente aplicável, seja 

superior a 5 anos de prisão, mesmo quando, no caso de 

concurso de infracções, seja inferior o limite máximo 

correspondente a cada crime.  

 

Artigo 14.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]: 

a) Dolosos ou agravados pelo 

resultado, quando for elemento do 

tipo a morte de uma pessoa e não 

devam ser julgados em processo 

sumário; ou 

b) Cuja pena máxima, abstratamente 

aplicável, seja superior a 5 anos 

de prisão mesmo quando, no caso 

de concurso de infrações, seja 

inferior o limite máximo 

correspondente a cada crime, e 

não devam ser julgados em 

processo sumário. 

              

Artigo 16.º 

Competência do tribunal singular 

1 - Compete ao tribunal singular, em matéria penal, julgar os 

processos que por lei não couberem na competência dos 

tribunais de outra espécie.  

2 - Compete também ao tribunal singular, em matéria penal, 

julgar os processos que respeitarem a crimes:  

a) Previstos no capítulo ii do título v do livro ii do Código 

Penal; ou  

b) Cuja pena máxima, abstractamente aplicável, seja igual 

ou inferior a 5 anos de prisão.  

3 - Compete ainda ao tribunal singular julgar os processos 

por crimes previstos na alínea b) do n.º 2 do artigo 14.º, 

mesmo em caso de concurso de infracções, quando o 

Ministério Público, na acusação, ou, em requerimento, 

quando seja superveniente o conhecimento do concurso, 

entender que não deve ser aplicada, em concreto, pena de 

prisão superior a 5 anos.  

Artigo 16.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]: 

a) […]; 

b) […]; 

c) Que devam ser julgados em 

processo sumário. 

3 - […]. 

4 - […]. 
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4 - No caso previsto no número anterior, o tribunal não pode 

aplicar pena de prisão superior a 5 anos.  

 

Artigo 40.º 

Impedimento por participação em processo 

Nenhum juiz pode intervir em julgamento, recurso ou pedido 

de revisão relativos a processo em que tiver:  

a) Aplicado medida de coacção prevista nos artigos 200.º a 

202.º;  

b) Presidido a debate instrutório; 

c) Participado em julgamento anterior; 

d) Proferido ou participado em decisão de recurso ou pedido 

de revisão anteriores; 

e) Recusado o arquivamento em caso de dispensa de pena, a 

suspensão provisória ou a forma sumaríssima por discordar 

da sanção proposta.  

 

Artigo 40.º 

[…] 

[…]: 

a) […]; 

b) […]; 

c) […];  

d) Proferido ou participado em 

decisão de recurso anterior que 

tenha conhecido, a final, do objeto 

do processo, de decisão instrutória 

ou de decisão a que se refere a 

alínea a), ou proferido ou 

participado em decisão de pedido 

de revisão anterior. 

e) […]. 

Artigo 61.º 

Direitos e deveres processuais 

1 — O arguido goza, em especial, em qualquer fase do 

processo e salvas as excepções da lei, dos direitos de: 

a) Estar presente aos actos processuais que directamente 

lhe disserem respeito; 

b) Ser ouvido pelo tribunal ou pelo juiz de instrução sempre 

que eles devam tomar qualquer decisão que pessoalmente o 

afecte; 

c) Ser informado dos factos que lhe são imputados antes de 

prestar declarações perante qualquer entidade; 

d) Não responder a perguntas feitas, por qualquer entidade, 

sobre os factos que lhe forem imputados e sobre o conteúdo 

das declarações que acerca deles prestar; 

e) Constituir advogado ou solicitar a nomeação de um 

defensor; 

f) Ser assistido por defensor em todos os actos processuais 

em que participar e, quando detido, comunicar, mesmo em 

privado, com ele; 

g) Intervir no inquérito e na instrução, oferecendo provas e 

requerendo as diligências que se lhe afigurarem necessárias; 

h) Ser informado, pela autoridade judiciária ou pelo órgão de 

polícia criminal perante os quais seja obrigado a comparecer, 

dos direitos que lhe assistem; 

i) Recorrer, nos termos da lei, das decisões que lhe forem 

desfavoráveis. 

2 — A comunicação em privado referida na alínea f) do 

número anterior ocorre à vista quando assim o impuserem 

razões de segurança, mas em condições de não ser ouvida 

pelo encarregado da vigilância. 

3 — Recaem em especial sobre o arguido os deveres de: 

a) Comparecer perante o juiz, o Ministério Público ou os 

Artigo 61.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]: 

a) […]; 

b) Responder com verdade às 

perguntas feitas por entidade 

competente sobre a sua 

identidade; 

c) […]; 

d) […]. 

 



 
Nota Técnica 

 

Proposta de Lei n.º 77/XII/1.ª (GOV) 

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª) 

 

6 

órgãos de polícia criminal sempre que a lei o exigir e para tal 

tiver sido devidamente convocado; 

b) Responder com verdade às perguntas feitas por entidade 

competente sobre a sua identidade e, quando a lei o impuser, 

sobre os seus antecedentes criminais; 

c) Prestar termo de identidade e residência logo que assuma 

a qualidade de arguido; 

d) Sujeitar -se a diligências de prova e a medidas de coacção 

e garantia patrimonial especificadas na lei e ordenadas e 

efectuadas por entidade competente. 

 

Artigo 64.º 

Obrigatoriedade de assistência 

1 — É obrigatória a assistência do defensor: 

a) Nos interrogatórios de arguido detido ou preso; 

b) No debate instrutório e na audiência, salvo tratando-se de 

processo que não possa dar lugar à aplicação de pena de 

prisão ou de medida de segurança de internamento; 

c) Em qualquer acto processual, à excepção da constituição 

de arguido, sempre que o arguido for cego, surdo, mudo, 

analfabeto, desconhecedor da língua portuguesa, menor de 

21 anos, ou se suscitar a questão da sua inimputabilidade ou 

da sua imputabilidade diminuída; 

d) Nos recursos ordinários ou extraordinários; 

e) Nos casos a que se referem os artigos 271.º e 294.º; 

f) Na audiência de julgamento realizada na ausência do 

arguido; 

g) Nos demais casos que a lei determinar. 

2 — Fora dos casos previstos no número anterior pode ser 

nomeado defensor ao arguido, a pedido do tribunal ou do 

arguido, sempre que as circunstâncias do caso revelarem a 

necessidade ou a conveniência de o arguido ser assistido. 

3 — Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, se o 

arguido não tiver advogado constituído nem defensor 

nomeado, é obrigatória a nomeação de defensor quando 

contra ele for deduzida a acusação, devendo a identificação 

do defensor constar do despacho de encerramento do 

inquérito. 

4 — No caso previsto no número anterior, o arguido é 

informado, no despacho de acusação, de que fica obrigado, 

caso seja condenado, a pagar os honorários do defensor 

oficioso, salvo se lhe for concedido apoio judiciário, e que 

pode proceder à substituição desse defensor mediante a 

constituição de advogado. 

 

Artigo 64.º 

[…] 

1 - É obrigatória a assistência do defensor:  

a) […]; 

b) Nos interrogatórios feitos por autoridade 

judiciária; 

c) No debate instrutório e na audiência; 

d) [Anterior alínea c)]; 

e) [Anterior alínea d)]; 

f) [Anterior alínea e)]; 

g) [Anterior alínea f)]; 

h) [Anterior alínea g)]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

 

Artigo 99.º 

Auto 

1 — O auto é o instrumento destinado a fazer fé quanto aos 

termos em que se desenrolaram os actos processuais a cuja 

documentação a lei obrigar e aos quais tiver assistido quem 

o redige, bem como a recolher as declarações, 

requerimentos, promoções e actos decisórios orais que 

tiverem ocorrido perante aquele. 

2 — O auto respeitante ao debate instrutório e à audiência 

Artigo 99.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]: 

a) […]; 
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denomina -se acta e rege -se complementarmente pelas 

disposições legais que este Código lhe manda aplicar. 

3 — O auto contém, além dos requisitos previstos para os 

actos escritos, menção dos elementos seguintes: 

a) Identificação das pessoas que intervieram no acto; 

b) Causas, se conhecidas, da ausência das pessoas cuja 

intervenção no acto estava prevista; 

c) Descrição especificada das operações praticadas, da 

intervenção de cada um dos participantes processuais, das 

declarações prestadas, do modo como o foram e das 

circunstâncias em que o foram, dos documentos 

apresentados ou recebidos e dos resultados alcançados, de 

modo a garantir a genuína expressão da ocorrência; 

d) Qualquer ocorrência relevante para apreciação da prova 

ou da regularidade do acto. 

4 — É correspondentemente aplicável o disposto no artigo 

169.º. 

 

b) […]; 

c) Descrição especificada das 

operações praticadas, da 

intervenção de cada um dos 

participantes processuais, das 

declarações prestadas, do modo 

como o foram e das circunstâncias 

em que o foram, incluindo, 

quando houver lugar a registo 

áudio ou áudio visual, à 

consignação do início e termo de 

cada declaração, dos documentos 

apresentados ou recebidos e dos 

resultados alcançados, de modo a 

garantir a genuína expressão da 

ocorrência; 

d) […]. 

4 - […]. 

 

Artigo 101.º 

Registo e transcrição 

1 — O funcionário referido no n.º 1 do artigo anterior pode 

redigir o auto utilizando meios estenográficos, estenotípicos 

ou outros diferentes da escrita comum, bem como socorrer -

se de gravação magnetofónica ou audiovisual. 

2 — Quando forem utilizados meios estenográficos, 

estenotípicos ou outros diferentes da escrita comum, o 

funcionário que deles se tiver socorrido faz a transcrição no 

prazo mais curto possível, devendo a entidade que presidiu 

ao acto certificar -se da conformidade da transcrição, antes 

da assinatura. 

3 — Sempre que for realizada gravação, o funcionário 

entrega no prazo de quarenta e oito horas uma cópia a 

qualquer sujeito processual que a requeira e forneça ao 

tribunal o suporte técnico necessário. 

4 — As folhas estenografadas e as fitas estenotipadas ou 

gravadas são conservadas em envelope lacrado à ordem do 

tribunal, sendo feita menção no auto, de toda a abertura e 

encerramento dos registos guardados pela entidade que 

proceder à operação. 

 

Artigo 101.º 

[…] 

1 - O funcionário referido no n.º 1 do artigo 

anterior pode redigir o auto utilizando os 

meios estenográficos, estenotípicos ou 

outros diferentes da escrita comum, bem 

como, nos casos legalmente previstos, 

proceder à gravação áudio ou áudio 

visual da tomada de declarações e 

decisões verbalmente proferidas. 

2 - Quando forem utilizados meios 

estenográficos, estenotípicos ou outros 

meios técnicos diferentes da escrita 

comum, o funcionário que deles se tiver 

socorrido faz a transcrição no prazo mais 

curto possível, devendo a entidade que 

presidiu ao ato certificar-se da 

conformidade da transcrição, antes da 

assinatura. 

3 - [Anterior n.º 4]. 

4 - Sempre que for utilizado registo áudio ou 

áudio vídeo não há lugar a transcrição e o 

funcionário, sem prejuízo do disposto 

relativamente ao segredo de justiça, 

entrega, no prazo máximo de quarenta e 

oito horas, uma cópia a qualquer sujeito 

processual que a requeira, bem como, em 

caso de recurso, procede ao envio de 

cópia ao tribunal superior.  

5 - Em caso de recurso, quando for 

absolutamente indispensável para a boa 
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decisão da causa, o relator, por despacho 

fundamentado, pode solicitar ao tribunal 

recorrido a transcrição de toda ou parte 

da sentença. 

 

Artigo 113.º 

Regras gerais sobre notificações 

1 — As notificações efectuam -se mediante: 

a) Contacto pessoal com o notificando e no lugar em que 

este for encontrado; 

b) Via postal registada, por meio de carta ou aviso 

registados; 

c) Via postal simples, por meio de carta ou aviso, nos casos 

expressamente previstos; ou 

d) Editais e anúncios, nos casos em que a lei expressamente 

o admitir. 

2 — Quando efectuadas por via postal registada, as 

notificações presumem -se feitas no 3.º dia útil posterior ao 

do envio, devendo a cominação aplicável constar do acto de 

notificação. 

3 — Quando efectuadas por via postal simples, o 

funcionário judicial lavra uma cota no processo com a 

indicação da data da expedição da carta e do domicílio para 

a qual foi enviada e o distribuidor do serviço postal deposita 

a carta na caixa de correio do notificando, lavra uma 

declaração indicando a data e confirmando o local exacto do 

depósito, e envia-a de imediato ao serviço ou ao tribunal 

remetente, considerando -se a notificação efectuada no 5.º 

dia posterior à data indicada na declaração lavrada pelo 

distribuidor do serviço postal, cominação esta que deverá 

constar do acto de notificação. 

4 — Se for impossível proceder ao depósito da carta na 

caixa de correio, o distribuidor do serviço postal lavra nota 

do incidente, apõe-lhe a data e envia-a de imediato ao 

serviço ou ao tribunal remetente. 

5 — Quando a notificação for efectuada por via postal 

registada, o rosto do sobrescrito ou do aviso deve indicar, 

com precisão, a natureza da correspondência, a identificação 

do tribunal ou do serviço remetente e as normas de 

procedimento referidas no número seguinte. 

6 — Se: 

a) O destinatário se recusar a assinar, o agente dos serviços 

postais entrega a carta ou o aviso e lavra nota do incidente, 

valendo o acto como notificação; 

b) O destinatário se recusar a receber a carta ou o aviso, o 

agente dos serviços postais lavra nota do incidente, valendo 

o acto como notificação; 

c) O destinatário não for encontrado, a carta ou o aviso são 

entregues a pessoa que com ele habite ou a pessoa indicada 

pelo destinatário que com ele trabalhe, fazendo os serviços 

postais menção do facto com identificação da pessoa que 

recebeu a carta ou o aviso; 

d) Não for possível, pela ausência de pessoa ou por outro 

qualquer motivo, proceder nos termos das alíneas anteriores, 

Artigo 113.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - Ressalva-se do disposto no n.ºs 3 e 4 as 

notificações por via postal simples a 

que alude a alínea d) do n.º 4 do 

artigo 277.º, que são expedidas sem 

prova de depósito, devendo o 

funcionário lavrar uma cota no 

processo com a indicação da data de 

expedição e considerando-se a 

notificação efetuada no 5.º dia útil 

posterior à data de expedição.  

6 - [Anterior n.º 5]. 

7 - [Anterior n.º 6]. 

8 - [Anterior n.º 7]. 

9 - [Anterior n.º 8]. 

10 - [Anterior n.º 9]. 

11 - [Anterior n.º 10]. 

12 - [Anterior n.º 11]. 

13 - [Anterior n.º 12]. 
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os serviços postais cumprem o disposto nos respectivos 

regulamentos, mas sempre que deixem aviso indicarão 

expressamente a natureza da correspondência e a 

identificação do tribunal ou do serviço remetente. 

7 — Valem como notificação, salvo nos casos em que a lei 

exigir forma diferente, as convocações e comunicações 

feitas: 

a) Por autoridade judiciária ou de polícia criminal aos 

interessados presentes em acto processual por ela presidido, 

desde que documentadas no auto; 

b) Por via telefónica em caso de urgência, se respeitarem os 

requisitos constantes do n.º 2 do artigo anterior e se, além 

disso, no telefonema se avisar o notificando de que a 

convocação ou comunicação vale como notificação e ao 

telefonema se seguir confirmação telegráfica, por telex ou 

por telecópia. 

8 — O notificando pode indicar pessoa, com residência ou 

domicílio profissional situados na área de competência 

territorial do tribunal, para o efeito de receber notificações. 

Neste caso, as notificações, levadas a cabo com observância 

do formalismo previsto nos números anteriores, consideram 

-se como tendo sido feitas ao próprio notificando. 

9 — As notificações do arguido, do assistente e das partes 

civis podem ser feitas ao respectivo defensor ou advogado. 

Ressalvam -se as notificações respeitantes à acusação, à 

decisão instrutória, à designação de dia para julgamento e à 

sentença, bem como as relativas à aplicação de medidas de 

coacção e de garantia patrimonial e à dedução do pedido de 

indemnização civil, as quais, porém, devem igualmente ser 

notificadas ao advogado ou defensor nomeado; neste caso, o 

prazo para a prática de acto processual subsequente conta -se 

a partir da data da notificação efectuada em último lugar. 

10 — As notificações ao advogado ou ao defensor nomeado, 

quando outra forma não resultar da lei, são feitas nos termos 

das alíneas a), b) e c) do n.º 1, ou por telecópia. 

11 — A notificação edital é feita mediante a afixação de um 

edital na porta do tribunal, outro na porta da última 

residência do arguido e outro nos lugares para o efeito 

destinados pela respectiva junta de freguesia. Sempre que tal 

for conveniente, é ordenada a publicação de anúncios em 

dois números seguidos de um dos jornais de maior 

circulação na localidade da última residência do arguido ou 

de maior circulação nacional. 

12 — Nos casos expressamente previstos, havendo vários 

arguidos ou assistentes, quando o prazo para a prática de 

actos subsequentes à notificação termine em dias diferentes, 

o acto pode ser praticado por todos ou por cada um deles até 

ao termo do prazo que começou a correr em último lugar. 

 

Artigo 141.º 

Primeiro interrogatório judicial de arguido detido 

1 — O arguido detido que não deva ser de imediato julgado 

é interrogado pelo juiz de instrução, no prazo máximo de 

quarenta e oito horas após a detenção, logo que lhe for 

Artigo 141.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - O arguido é perguntado pelo seu nome, 
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presente com a indicação circunstanciada dos motivos da 

detenção e das provas que a fundamentam. 

2 — O interrogatório é feito exclusivamente pelo juiz, com 

assistência do Ministério Público e do defensor e estando 

presente o funcionário de justiça. Não é admitida a presença 

de qualquer outra pessoa, a não ser que, por motivo de 

segurança, o detido deva ser guardado à vista. 

3 — O arguido é perguntado pelo seu nome, filiação, 

freguesia e concelho de naturalidade, data de nascimento, 

estado civil, profissão, residência, local de trabalho, se já 

esteve alguma vez preso, quando e porquê e se foi ou não 

condenado e por que crimes, sendo -lhe exigida, se 

necessário, a exibição de documento oficial bastante de 

identificação. Deve ser advertido de que a falta de resposta 

a estas perguntas ou a falsidade das mesmas o pode fazer 

incorrer em responsabilidade penal. 

4 — Seguidamente, o juiz informa o arguido: 

a) Dos direitos referidos no n.º 1 do artigo 61.º, explicando -

lhos se isso for necessário; 

b) Dos motivos da detenção; 

c) Dos factos que lhe são concretamente imputados, 

incluindo, sempre que forem conhecidas, as circunstâncias 

de tempo, lugar e modo; e 

d) Dos elementos do processo que indiciam os factos 

imputados, sempre que a sua comunicação não puser em 

causa a investigação, não dificultar a descoberta da verdade 

nem criar perigo para a vida, a integridade física ou psíquica 

ou a liberdade dos participantes processuais ou das vítimas 

do crime; 

ficando todas as informações, à excepção das previstas na 

alínea a), a constar do auto de interrogatório. 

5 — Prestando declarações, o arguido pode confessar ou 

negar os factos ou a sua participação neles e indicar as 

causas que possam excluir a ilicitude ou a culpa, bem como 

quaisquer circunstâncias que possam relevar para a 

determinação da sua responsabilidade ou da medida da 

sanção. 

6 — Durante o interrogatório, o Ministério Público e o 

defensor, sem prejuízo do direito de arguir nulidades, abstêm 

-se de qualquer interferência, podendo o juiz permitir que 

suscitem pedidos de esclarecimento das respostas dadas pelo 

arguido. Findo o interrogatório, podem requerer ao juiz que 

formule àquele as perguntas que entenderem relevantes para 

a descoberta da verdade. O juiz decide, por despacho 

irrecorrível, se o requerimento há -de ser feito na presença 

do arguido e sobre a relevância das perguntas. 

 

filiação, freguesia e concelho de 

naturalidade, data de nascimento, estado 

civil, profissão, residência, local de 

trabalho, sendo-lhe exigida, se 

necessário, a exibição de documento 

oficial bastante de identificação. Deve 

ser advertido de que a falta de resposta a 

estas perguntas ou a falsidade das 

respostas o pode fazer incorrer em 

responsabilidade penal.  

4 - Seguidamente, o juiz informa o arguido:  

a) […]; 

b) De que não exercendo o direito ao 

silêncio as declarações que 

prestar poderão ser utilizadas no 

processo, mesmo que seja julgado 

na ausência, ou não preste 

declarações em audiência de 

julgamento, estando sujeitas à 

livre apreciação da prova; 

c) [Anterior alínea b)]; 

d) [Anterior alínea c)]; 

e) [Anterior alínea d)];  

[…]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - O interrogatório do arguido, é efetuado, 

em regra, através de registo áudio ou 

áudio visual, só podendo ser utilizados 

outros meios, designadamente 

estenográficos ou estenotípicos, ou 

qualquer outro meio técnico idóneo a 

assegurar a reprodução integral 

daquelas, ou a documentação através 

de auto, quando aqueles meios não 

estiverem disponíveis, o que deverá 

ficar a constar do auto. 

8 - Quando houver lugar a registo áudio ou 

áudio visual deve ser consignado no 

auto o início e o termo da gravação de 

cada declaração. 

9 - É correspondentemente aplicável o 

disposto no artigo 101.º. 

 

Artigo 144.º 

Outros interrogatórios 

1 — Os subsequentes interrogatórios de arguido preso e os 

interrogatórios de arguido em liberdade são feitos no 

inquérito pelo Ministério Público e na instrução e em 

Artigo 144.º 

[…] 

1 - […]. 
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julgamento pelo respectivo juiz, obedecendo, em tudo 

quanto for aplicável, às disposições deste capítulo. 

2 — No inquérito, os interrogatórios referidos no número 

anterior podem ser feitos por órgão de polícia criminal no 

qual o Ministério Público tenha delegado a sua realização. 

3 — Os interrogatórios de arguido preso são sempre feitos 

com assistência do defensor. 

4 — A entidade que proceder ao interrogatório de arguido 

em liberdade informa -o previamente de que tem o direito de 

ser assistido por advogado. 

 

 

2 - No inquérito, os interrogatórios referidos 

no número anterior podem ser feitos por 

órgão de polícia criminal no qual o 

Ministério Público tenha delegado a sua 

realização, obedecendo, em tudo o que 

for aplicável, às disposições deste 

capítulo, excepto quanto ao disposto nas 

alíneas b) e e) do n.º 4 do artigo 141.º. 

3 - […]. 

4 - […]. 

 

Artigo 145.º 

Declarações e notificações do assistente e das partes civis 

1 — Ao assistente e às partes civis podem ser tomadas 

declarações a requerimento seu ou do arguido ou sempre que 

a autoridade judiciária o entender conveniente. 

2 — O assistente e as partes civis ficam sujeitos ao dever de 

verdade e a responsabilidade penal pela sua violação. 

3 — A prestação de declarações pelo assistente e pelas 

partes civis fica sujeita ao regime de prestação da prova 

testemunhal, salvo no que lhe for manifestamente 

inaplicável e no que a lei dispuser diferentemente. 

4 — A prestação de declarações pelo assistente e pelas 

partes civis não é precedida de juramento. 

5 — Para o efeito de serem notificados, o assistente ou as 

partes civis indicarão a sua residência, o local de trabalho ou 

outro domicílio à sua escolha. 

6 — A indicação de local para efeitos de notificação, nos 

termos do número anterior, é acompanhada da advertência 

ao assistente ou às partes civis de que a mudança da morada 

indicada deve ser comunicada através da entrega de 

requerimento ou a sua remessa por via postal registada à 

secretaria onde os autos se encontrarem a correr nesse 

momento. 

 

Artigo 145.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - Para os efeitos de serem notificados por 

via postal simples, nos termos da alínea 

c) do n.º 1 do artigo 113.º, o denunciante 

com a faculdade de se constituir 

assistente, o assistente e as partes civis 

indicam a sua residência, o local de 

trabalho ou outro domicílio à sua 

escolha. 

6 - A indicação de local para efeitos de 

notificação, nos termos do número 

anterior, é acompanhada da advertência 

de que as posteriores notificações serão 

feitas para a morada indicada no número 

anterior, excepto se for comunicada 

outra, através de requerimento entregue 

ou remetido por via postal registada à 

secretaria onde os autos se encontrem a 

correr nesse momento. 

 

Artigo 154.º 

Despacho que ordena a perícia 

1 — A perícia é ordenada, oficiosamente ou a requerimento, 

por despacho da autoridade judiciária, contendo o nome dos 

peritos e a indicação sumária do objecto da perícia, bem 

como, precedendo audição dos peritos, se possível, a 

indicação do dia, hora e local em que se efectivará. 

2 — Quando se tratar de perícia sobre características físicas 

ou psíquicas de pessoa que não haja prestado consentimento, 

o despacho previsto no número anterior é da competência do 

juiz, que pondera a necessidade da sua realização, tendo em 

conta o direito à integridade pessoal e à reserva da 

Artigo 154.º 

Despacho que ordena a perícia 

1 - A perícia é ordenada, oficiosamente ou a 

requerimento, por despacho da 

autoridade judiciária, contendo a 

indicação do objecto da perícia e os 

quesitos a que os peritos devem 

responder, bem como a indicação da 

instituição, laboratório ou o nome dos 

peritos que realizarão a perícia. 
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intimidade do visado. 

3 — O despacho é notificado ao Ministério Público, quando 

este não for o seu autor, ao arguido, ao assistente e às partes 

civis, com a antecedência mínima de três dias sobre a data 

indicada para a realização da perícia. 

4 — Ressalvam -se do disposto no número anterior os casos: 

a) Em que a perícia tiver lugar no decurso do inquérito e a 

autoridade judiciária que a ordenar tiver razões para crer que 

o conhecimento dela ou dos seus resultados, pelo arguido, 

pelo assistente ou pelas partes civis, poderia prejudicar as 

finalidades do inquérito; 

b) De urgência ou de perigo na demora. 

 

2 - A autoridade judiciária deve transmitir à 

instituição, ao laboratório ou aos peritos, 

consoante os casos, toda a informação 

relevante à realização da perícia, bem 

como a sua atualização superveniente, 

sempre que eventuais alterações 

processuais modifiquem a pertinência do 

pedido ou o objeto da perícia, aplicando-

se neste último caso o disposto no 

número anterior quanto à formulação de 

quesitos. 

3 - [Anterior n.º 2]. 

4 - [Anterior n.º 3]. 

5 - [Anterior n.º 4]. 

 

Artigo 155.º 

Consultores técnicos 

1 — Ordenada a perícia, o Ministério Público, o arguido, o 

assistente e as partes civis podem designar para assistir à 

realização da mesma, se isso ainda for possível, um 

consultor técnico da sua confiança. 

2 — O consultor técnico pode propor a efectivação de 

determinadas diligências e formular observações e 

objecções, que ficam a constar do auto. 

3 — Se o consultor técnico for designado após a realização 

da perícia, pode, salvo no caso previsto na alínea a) do n.º 4 

do artigo anterior, tomar conhecimento do relatório. 

4 — A designação de consultor técnico e o desempenho da 

sua função não podem atrasar a realização da perícia e o 

andamento normal do processo. 

 

Artigo 155.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - Se o consultor técnico for designado após 

a realização da perícia, pode, salvo no 

caso previsto na alínea a) do n.º 5 do 

artigo anterior, tomar conhecimento do 

relatório. 

4 - […]. 

 

Artigo 156.º 

Procedimento 

1 — Os peritos prestam compromisso, podendo a autoridade 

judiciária competente, oficiosamente ou a requerimento dos 

peritos ou dos consultores técnicos, formular quesitos 

quando a sua existência se revelar conveniente. 

2 — A autoridade judiciária assiste, sempre que possível e 

conveniente, à realização da perícia, podendo a autoridade 

que a tiver ordenado permitir também a presença do arguido 

e do assistente, salvo se a perícia for susceptível de ofender 

o pudor. 

3 — Se os peritos carecerem de quaisquer diligências ou 

esclarecimentos, requerem que essas diligências se 

pratiquem ou esses esclarecimentos lhes sejam fornecidos, 

para tanto lhes podendo ser mostrados quaisquer actos ou 

documentos do processo. 

4 — Os elementos de que o perito tome conhecimento no 

exercício das suas funções só podem ser utilizados dentro do 

objecto e das finalidades da perícia.  

5 — As perícias referidas no n.º 2 do artigo 154.º são 

realizadas por médico ou outra pessoa legalmente autorizada 

e não podem criar perigo para a saúde do visado. 

Artigo 156.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - Se os peritos carecerem de quaisquer 

diligências ou esclarecimentos, requerem 

que essas diligências se pratiquem ou 

esses esclarecimentos lhes sejam 

fornecidos, podendo, com essa 

finalidade, ter acesso a quaisquer atos ou 

documentos do processo. 

4 - Sempre que o despacho que ordena a 

perícia não contiver os elementos a que 

alude o n.º 1 do artigo 154.º, os peritos 

devem obrigatoriamente requerer as 

diligências ou esclarecimentos, que 

devem ser praticadas ou fornecidos, 

consoante os casos, no prazo máximo de 

5 dias. 
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6 — Quando se tratar de análises de sangue ou de outras 

células corporais, os exames efectuados e as amostras 

recolhidas só podem ser utilizados no processo em curso ou 

em outro já instaurado, devendo ser destruídos, mediante 

despacho do juiz, logo que não sejam necessários. 

 

5 - [Anterior n.º 4]. 

6 - As perícias referidas no n.º 3 do artigo 

154.º são realizadas por médico ou outra 

pessoa legalmente autorizada e não 

podem criar perigo para a saúde do 

visado. 

7 - [Anterior n.º 6]. 

 

Artigo 172.º 

Sujeição a exame 

1 — Se alguém pretender eximir -se ou obstar a qualquer 

exame devido ou a facultar coisa que deva ser examinada, 

pode ser compelido por decisão da autoridade judiciária 

competente. 

2 — É correspondentemente aplicável o disposto no n.º 2 do 

artigo 154.º e nos n.os 5 e 6 do artigo 156.º. 

3 — Os exames susceptíveis de ofender o pudor das pessoas 

devem respeitar a dignidade e, na medida do possível, o 

pudor de quem a eles se submeter. Ao exame só assistem 

quem a ele proceder e a autoridade judiciária competente, 

podendo o examinando fazer -se acompanhar de pessoa da 

sua confiança, se não houver perigo na demora, e devendo 

ser informado de que possui essa faculdade. 

 

Artigo 172.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - É correspondentemente aplicável o disposto no n.º 

3 do artigo 154.º e nos n.ºs 6 e 7 do artigo 156.º 

3 - […]. 

 

Artigo 194.º 

Despacho de aplicação e sua notificação 

1 — À excepção do termo de identidade e residência, as 

medidas de coacção e de garantia patrimonial são aplicadas 

por despacho do juiz, durante o inquérito a requerimento do 

Ministério Público e depois do inquérito mesmo 

oficiosamente, ouvido o Ministério Público. 

2 — Durante o inquérito, o juiz não pode aplicar medida de 

coacção ou de garantia patrimonial mais grave que a 

requerida pelo Ministério Público, sob pena de nulidade. 

3 — A aplicação referida no n.º 1 é precedida de audição do 

arguido, ressalvados os casos de impossibilidade 

devidamente fundamentada, e pode ter lugar no acto de 

primeiro interrogatório judicial, aplicando -se sempre à 

audição o disposto no n.º 4 do artigo 141.º. 

4 — Durante o inquérito, e salvo impossibilidade 

devidamente fundamentada, o juiz decide a aplicação de 

medida de coacção ou de garantia patrimonial a arguido não 

detido, no prazo de cinco dias a contar do recebimento da 

promoção do Ministério Público. 

5 — A fundamentação do despacho que aplicar qualquer 

medida de coacção ou de garantia patrimonial, à excepção 

do termo de identidade e residência, contém, sob pena de 

nulidade: 

a) A descrição dos factos concretamente imputados ao 

arguido, incluindo, sempre que forem conhecidas, as 

circunstâncias de tempo, lugar e modo; 

b) A enunciação dos elementos do processo que indiciam os 

factos imputados, sempre que a sua comunicação não puser 

gravemente em causa a investigação, impossibilitar a 

Artigo 194.º 

[…] 

1 - À exceção do termo de identidade e 

residência, as medidas de coação e de 

garantia patrimonial são aplicadas por 

despacho do juiz, durante o inquérito a 

requerimento do Ministério Público e 

depois do inquérito mesmo 

oficiosamente, ouvido o Ministério 

Público, sob pena de nulidade. 

2 - Durante o inquérito, o juiz pode aplicar 

medida de coação diversa, ainda que 

mais grave, quanto à sua natureza, 

medida ou modalidade de execução, da 

requerida pelo Ministério Público, com 

fundamento nas alíneas a) e c) do 

artigo 204.º. 

3 - Durante o inquérito, o juiz não pode 

aplicar medida de coação mais grave, 

quanto à sua natureza, medida ou 

modalidade de execução, com 

fundamento na alínea b) do artigo 204.º 

nem medida de garantia patrimonial 

mais grave do que a requerida pelo 

Ministério Público, sob pena de 

nulidade. 

4 - [Anterior n.º 3]. 
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descoberta da verdade ou criar perigo para a vida, a 

integridade física ou psíquica ou a liberdade dos 

participantes processuais ou das vítimas do crime; 

c) A qualificação jurídica dos factos imputados; 

d) A referência aos factos concretos que preenchem os 

pressupostos de aplicação da medida, incluindo os previstos 

nos artigos 193.º e 204.º. 

6 — Sem prejuízo do disposto na alínea b) do número 

anterior, não podem ser considerados para fundamentar a 

aplicação ao arguido de medida de coacção ou de garantia 

patrimonial, à excepção do termo de identidade e residência, 

quaisquer factos ou elementos do processo que lhe não 

tenham sido comunicados durante a audição a que se refere 

o n.º 3. 

7 – Sem prejuízo do disposto na alínea b) do n.º 5, o arguido 

e o seu defensor podem consultar os elementos do processo 

determinantes da aplicação da medida de coacção ou de 

garantia patrimonial, à excepção do termo de identidade e 

residência, durante o interrogatório judicial e no prazo 

previsto para a interposição de recurso. 

8 — O despacho referido no n.º 1, com a advertência das 

consequências do incumprimento das obrigações impostas, é 

notificado ao arguido. 

9 — No caso de prisão preventiva, o despacho é comunicado 

de imediato ao defensor e, sempre que o arguido o pretenda, 

a parente ou a pessoa da sua confiança. 

 

5 - [Anterior n.º 4]. 

6 - [Anterior n.º 5]. 

7 - [Anterior n.º 6]. 

8 - Sem prejuízo do disposto na alínea b) 

do n.º 6, o arguido e o seu defensor 

podem consultar os elementos do 

processo determinantes da aplicação da 

medida de coação ou de garantia 

patrimonial, à exceção do termo de 

identidade e residência, durante o 

interrogatório judicial e no prazo 

previsto para a interposição de recurso. 

9 - [Anterior n.º 8]. 

10 - [Anterior n.º 9]. 

 

Artigo 196.º 

Termo de identidade e residência 

1 — A autoridade judiciária ou o órgão de polícia criminal 

sujeitam a termo de identidade e residência lavrado no 

processo todo aquele que for constituído arguido, ainda que 

já tenha sido identificado nos termos do artigo 250.º. 

2 — Para o efeito de ser notificado mediante via postal 

simples, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 113.º, o 

arguido indica a sua residência, o local de trabalho ou outro 

domicílio à sua escolha. 

3 — Do termo deve constar que àquele foi dado 

conhecimento: 

a) Da obrigação de comparecer perante a autoridade 

competente ou de se manter à disposição dela sempre que a 

lei o obrigar ou para tal for devidamente notificado; 

b) Da obrigação de não mudar de residência nem dela se 

ausentar por mais de cinco dias sem comunicar a nova 

residência ou o lugar onde possa ser encontrado; 

c) De que as posteriores notificações serão feitas por via 

postal simples para a morada indicada no n.º 2, excepto se o 

arguido comunicar uma outra, através de requerimento 

entregue ou remetido por via postal registada à secretaria 

onde os autos se encontrem a correr nesse momento; 

d) De que o incumprimento do disposto nas alíneas 

anteriores legitima a sua representação por defensor em 

todos os actos processuais nos quais tenha o direito ou o 

dever de estar presente e bem assim a realização da 

audiência na sua ausência, nos termos do artigo 333.º. 

Artigo 196.º 

[…]  

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]: 

a) […];  

b) […]; 

c) […]; 

d) […]; 

e) De que, em caso de condenação, o 

termo de identidade e residência 

só se extinguirá com a extinção 

da pena. 

4 - […]. 
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4 — A aplicação da medida referida neste artigo é sempre 

cumulável com qualquer outra das previstas no presente 

livro. 

 

Artigo 214.º 

Extinção das medidas 

1 — As medidas de coacção extinguem -se de imediato: 

a) Com o arquivamento do inquérito; 

b) Com a prolação do despacho de não pronúncia; 

c) Com a prolação do despacho que rejeitar a acusação, nos 

termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 311.º; 

d) Com a sentença absolutória, mesmo que dela tenha sido 

interposto recurso; ou 

e) Com o trânsito em julgado da sentença condenatória. 

2 — As medidas de prisão preventiva e de obrigação de 

permanência na habitação extinguem -se igualmente de 

imediato quando for proferida sentença condenatória, ainda 

que dela tenha sido interposto recurso, se a pena aplicada 

não for superior à prisão ou à obrigação de permanência já 

sofridas. 

3 — Se, no caso da alínea d) do n.º 1, o arguido vier a ser 

posteriormente condenado no mesmo processo, pode, 

enquanto a sentença condenatória não transitar em julgado, 

ser sujeito a medidas de coacção previstas neste Código e 

admissíveis no caso. 

4 — Se a medida de coacção for a de caução e o arguido vier 

a ser condenado em prisão, aquela só se extingue com o 

início da execução da pena. 

 

Artigo 214.º 

[…] 

1 - As medidas de coação extinguem-se de 

imediato: 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) […]; 

e) Com o trânsito em julgado da 

sentença condenatória, à exceção 

do termo de identidade e 

residência que só se extinguirá 

com a extinção da pena. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

 

Artigo 260.º 

Condições gerais de efectivação 

É correspondentemente aplicável à detenção o disposto no 

n.º 2 do artigo 192.º e no n.º 8 do artigo 194.º. 

 

Artigo 260.º 

[…] 

É correspondentemente aplicável à detenção 

o disposto no n.º 2 do artigo 192.º e no n.º 9 

do artigo 194.º 

 

Artigo 269.º 

Actos a ordenar ou autorizar pelo juiz de instrução 

1 — Durante o inquérito compete exclusivamente ao juiz de 

instrução ordenar ou autorizar: 

a) A efectivação de perícias, nos termos do n.º 2 do artigo 

154.º; 

b) A efectivação de exames, nos termos do n.º 2 do artigo 

172.º; 

c) Buscas domiciliárias, nos termos e com os limites do 

artigo 177.º; 

d) Apreensões de correspondência, nos termos do n.º 1 do 

artigo 179.º; 

e) Intercepção, gravação ou registo de conversações ou 

comunicações, nos termos dos artigos 187.º e 189.º; 

f) A prática de quaisquer outros actos que a lei 

expressamente fizer depender de ordem ou autorização do 

juiz de instrução. 

2 — É correspondentemente aplicável o disposto nos n.os 2, 

3 e 4 do artigo anterior. 

Artigo 269.º 

[…] 

1 - […]: 

a) A efetivação de perícias, nos termos do 

n.º 3 do artigo 154.º; 

b) […];  

c) […];  

d) […]; 

e) […]; 

f) […].  

2 - […]. 
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Artigo 281.º 

Suspensão provisória do processo 

1 — Se o crime for punível com pena de prisão não superior 

a 5 anos ou com sanção diferente da prisão, o Ministério 

Público, oficiosamente ou a requerimento do arguido ou do 

assistente, determina, com a concordância do juiz de 

instrução, a suspensão do processo, mediante a imposição ao 

arguido de injunções e regras de conduta, sempre que se 

verificarem os seguintes pressupostos: 

a) Concordância do arguido e do assistente; 

b) Ausência de condenação anterior por crime da mesma 

natureza; 

c) Ausência de aplicação anterior de suspensão provisória de 

processo por crime da mesma natureza; 

d) Não haver lugar a medida de segurança de internamento; 

e) Ausência de um grau de culpa elevado; e 

f) Ser de prever que o cumprimento das injunções e regras de 

conduta responda suficientemente às exigências de 

prevenção que no caso se façam sentir. 

2 — São oponíveis ao arguido, cumulativa ou 

separadamente, as seguintes injunções e regras de conduta: 

a) Indemnizar o lesado; 

b) Dar ao lesado satisfação moral adequada; 

c) Entregar ao Estado ou a instituições privadas de 

solidariedade social certa quantia ou efectuar prestação de 

serviço de interesse público; 

d) Residir em determinado lugar; 

e) Frequentar certos programas ou actividades; 

f) Não exercer determinadas profissões; 

g) Não frequentar certos meios ou lugares; 

h) Não residir em certos lugares ou regiões; 

i) Não acompanhar, alojar ou receber certas pessoas; 

j) Não frequentar certas associações ou participar em 

determinadas reuniões; 

l) Não ter em seu poder determinados objectos capazes de 

facilitar a prática de outro crime; 

m) Qualquer outro comportamento especialmente exigido 

pelo caso. 

3 — Não são oponíveis injunções e regras de conduta que 

possam ofender a dignidade do arguido. 

4 — Para apoio e vigilância do cumprimento das injunções e 

regras de conduta podem o juiz de instrução e o Ministério 

Público, consoante os casos, recorrer aos serviços de 

reinserção social, a órgãos de polícia criminal e às 

autoridades administrativas. 

5 — A decisão de suspensão, em conformidade com o n.º 1, 

não é susceptível de impugnação. 

6 — Em processos por crime de violência doméstica não 

agravado pelo resultado, o Ministério Público, mediante 

requerimento livre e esclarecido da vítima, determina a 

suspensão provisória do processo, com a concordância do 

juiz de instrução e do arguido, desde que se verifiquem os 

pressupostos das alíneas b) e c) do n.º 1. 

7 — Em processos por crime contra a liberdade e 

Artigo 281.º 

[…] 

1 - […]: 

a) […]; 

b) […]; 

c) […], 

d) […]; 

e) Não se tratar de crime doloso para 

o qual esteja legalmente prevista 

pena acessória de proibição de 

conduzir veículos com motor; 

f) [Anterior alínea e)]; 

g) [Anterior alínea f)]. 

2 - […]: 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) […]; 

e) […]; 

f) […]; 

g) […]; 

h) […]; 

i) […]; 

j) […]; 

l) […]; 

m) […]. 

3 -  […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - […]. 
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autodeterminação sexual de menor não agravado pelo 

resultado, o Ministério Público, tendo em conta o interesse 

da vítima, determina a suspensão provisória do processo, 

com a concordância do juiz de instrução e do arguido, desde 

que se verifiquem os pressupostos das alíneas b) e c) do n.º 

1. 

 

Artigo 287.º 

Requerimento para abertura da instrução 

1 — A abertura da instrução pode ser requerida, no prazo de 

20 dias a contar da notificação da acusação ou do 

arquivamento: 

a) Pelo arguido, relativamente a factos pelos quais o 

Ministério Público ou o assistente, em caso de procedimento 

dependente de acusação particular, tiverem deduzido 

acusação; ou 

b) Pelo assistente, se o procedimento não depender de 

acusação particular, relativamente a factos pelos quais o 

Ministério Público não tiver deduzido acusação. 

2 — O requerimento não está sujeito a formalidades 

especiais, mas deve conter, em súmula, as razões de facto e 

de direito de discordância relativamente à acusação ou não 

acusação, bem como, sempre que disso for caso, a indicação 

dos actos de instrução que o requerente pretende que o juiz 

leve a cabo, dos meios de prova que não tenham sido 

considerados no inquérito e dos factos que, através de uns e 

de outros, se espera provar, sendo ainda aplicável ao 

requerimento do assistente o disposto nas alíneas b) e c) do 

n.º 3 do artigo 283.º. Não podem ser indicadas mais de 20 

testemunhas. 

3 — O requerimento só pode ser rejeitado por 

extemporâneo, por incompetência do juiz ou por 

inadmissibilidade legal da instrução. 

4 — No despacho de abertura de instrução o juiz nomeia 

defensor ao arguido que não tenha advogado constituído 

nem defensor nomeado. 

5 — O despacho de abertura de instrução é notificado ao 

Ministério Público, ao assistente, ao arguido e ao seu 

defensor. 

6 — É aplicável o disposto no n.º 12 do artigo 113.º. 

 

Artigo 287.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - É aplicável o disposto no n.º 13 do artigo 113.º 

 

Artigo 315.º 

Contestação e rol de testemunhas 

1 — O arguido, em 20 dias a contar da notificação do 

despacho que designa dia para a audiência, apresenta, 

querendo, a contestação, acompanhada do rol de 

testemunhas. É aplicável o disposto no n.º 12 do artigo 113.º. 

2 — A contestação não está sujeita a formalidades especiais. 

3 — Juntamente com o rol de testemunhas, o arguido indica 

os peritos e consultores técnicos que devem ser notificados 

para a audiência. 

4 — Ao rol de testemunhas é aplicável o disposto na alínea 

d) do n.º 3 e no n.º 7 do artigo 283.º. 

 

Artigo 315.º 

[…] 

1 - O arguido, em 20 dias a contar da 

notificação do despacho que designa dia 

para a audiência, apresenta, querendo, a 

contestação, acompanhada do rol de 

testemunhas. É aplicável o disposto no 

n.º 13 do artigo 113.º 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 
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Artigo 337.º 

Efeitos e notificação da contumácia 

1 — A declaração de contumácia implica para o arguido a 

passagem imediata de mandado de detenção para efeitos do 

disposto no n.º 2 do artigo anterior ou para aplicação da 

medida de prisão preventiva, se for caso disso, e a 

anulabilidade dos negócios jurídicos de natureza patrimonial 

celebrados após a declaração. 

2 — A anulabilidade é deduzida perante o tribunal 

competente pelo Ministério Público até à cessação da 

contumácia. 

3 — Quando a medida se mostrar necessária para desmotivar 

a situação de contumácia, o tribunal pode decretar a 

proibição de obter determinados documentos, certidões ou 

registos junto de autoridades públicas, bem como o arresto, 

na totalidade ou em parte, dos bens do arguido. 

4 — Ao arresto é correspondentemente aplicável o disposto 

nos n.os 2, 3, 4 e 5 do artigo 228.º. 

5 — O despacho que declarar a contumácia é anunciado, nos 

termos da parte final do n.º 9 do artigo 113.º, e notificado, 

com indicação dos efeitos previstos no n.º 1, ao defensor e a 

parente ou a pessoa da confiança do arguido. 

6 — O despacho que declarar a contumácia, com 

especificação dos respectivos efeitos, e aquele que declarar a 

sua cessação são registados no registo de contumácia. 

 

Artigo 337.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - O despacho que declarar a contumácia é 

anunciado nos termos da parte final do 

n.º 10 do artigo 113.º, e notificado, com 

indicação dos efeitos previstos no n.º 1, 

ao defensor e a parente ou a pessoa da 

confiança do arguido. 

 

Artigo 340.º 

Princípios gerais 

1 — O tribunal ordena, oficiosamente ou a requerimento, a 

produção de todos os meios de prova cujo conhecimento se 

lhe afigure necessário à descoberta da verdade e à boa 

decisão da causa. 

2 — Se o tribunal considerar necessária a produção de meios 

de prova não constantes da acusação, da pronúncia ou da 

contestação, dá disso conhecimento, com a antecedência 

possível, aos sujeitos processuais e fá -lo constar da acta. 

3 — Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 328.º, os 

requerimentos de prova são indeferidos por despacho 

quando a prova ou o respectivo meio forem legalmente 

inadmissíveis. 

4 — Os requerimentos de prova são ainda indeferidos se for 

notório que: 

a) As provas requeridas são irrelevantes ou supérfluas; 

b) O meio de prova é inadequado, de obtenção impossível ou 

muito duvidosa; ou 

c) O requerimento tem finalidade meramente dilatória. 

 

Artigo 340.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]: 

a) As provas requeridas já podiam 

ter sido juntas ou arroladas com a 

acusação ou a contestação, 

excepto se o tribunal entender que 

são indispensáveis à descoberta 

da verdade e boa decisão da 

causa; 

b) [Anterior alínea a)]; 

c) [Anterior alínea b)]; 

d) [Anterior alínea c)]. 

 

Artigo 356.º 

Leitura permitida de autos e declarações 

1 — Só é permitida a leitura em audiência de autos: 

a) Relativos a actos processuais levados a cabo nos termos 

dos artigos 318.º, 319.º e 320.º; ou  

b) De instrução ou de inquérito que não contenham 

Artigo 356.º 

Reprodução ou leitura permitidas de autos e declarações 

1 - […]. 

2 - […]. 
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declarações do arguido, do assistente, das partes civis ou de 

testemunhas. 

2 — A leitura de declarações do assistente, das partes civis e 

de testemunhas só é permitida tendo sido prestadas perante o 

juiz nos casos seguintes: 

a) Se as declarações tiverem sido tomadas nos termos dos 

artigos 271.º e 294.º; 

b) Se o Ministério Público, o arguido e o assistente 

estiverem de acordo na sua leitura; 

c) Tratando -se de declarações obtidas mediante rogatórias 

ou precatórias legalmente permitidas. 

3 — É também permitida a leitura de declarações 

anteriormente prestadas perante o juiz: 

a) Na parte necessária ao avivamento da memória de quem 

declarar na audiência que já não recorda certos factos; 

ou 

b) Quando houver, entre elas e as feitas em audiência, 

contradições ou discrepâncias. 

4 — É permitida a leitura de declarações prestadas perante o 

juiz ou o Ministério Público se os declarantes não tiverem 

podido comparecer por falecimento, anomalia psíquica 

superveniente ou impossibilidade duradoira. 

5 — Verificando -se o disposto na alínea b) do n.º 2, a 

leitura pode ter lugar mesmo que se trate de declarações 

prestadas perante o Ministério Público ou perante órgãos de 

polícia criminal. 

6 — É proibida, em qualquer caso, a leitura do depoimento 

prestado em inquérito ou instrução por testemunha que, em 

audiência, se tenha validamente recusado a depor. 

7 — Os órgãos de polícia criminal que tiverem recebido 

declarações cuja leitura não for permitida, bem como 

quaisquer pessoas que, a qualquer título, tiverem participado 

na sua recolha, não podem ser inquiridos como testemunhas 

sobre o conteúdo daquelas. 

8 — A visualização ou a audição de gravações de actos 

processuais só é permitida quando o for a leitura do 

respectivo auto nos termos dos números anteriores. 

9 — A permissão de uma leitura, visualização ou audição e a 

sua justificação legal ficam a constar da acta, sob pena de 

nulidade. 

 

3 - É também permitida a reprodução ou 

leitura de declarações anteriormente 

prestadas perante autoridade judiciária. 

a) […]; ou 

b) […]. 

4 - É permitida a reprodução ou leitura de 

declarações prestadas perante a 

autoridade judiciária se os declarantes 

não tiverem podido comparecer por 

falecimento, anomalia psíquica 

superveniente ou impossibilidade 

duradoira, designadamente se, esgotadas 

as diligências para apurar o seu 

paradeiro, não tiver sido possível a sua 

notificação para comparecimento. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - […]. 

8 - […]. 

9 - […]. 

 

Artigo 357.º 

Leitura permitida de declarações do arguido 

1 — A leitura de declarações anteriormente feitas pelo 

arguido só é permitida: 

a) A sua própria solicitação e, neste caso, seja qual for a 

entidade perante a qual tiverem sido prestadas; ou 

b) Quando, tendo sido feitas perante o juiz, houver 

contradições ou discrepâncias entre elas e as feitas em 

audiência. 

2 — É correspondentemente aplicável o disposto nos n.os 7 

a 9 do artigo anterior. 

 

Artigo 357.º 

Reprodução ou leitura permitidas de declarações do 

arguido 

1 - A reprodução ou leitura de declarações 

anteriormente feitas pelo arguido no 

processo só é permitida:  

a) […]; 

b) Quando tenham sido feitas 

perante autoridade judiciária com 

assistência de defensor e o 

arguido tenha sido informado nos 

termos e para os efeitos do 
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disposto na alínea b) do n.º 4 do 

artigo 141.º. 

2 - As declarações anteriormente prestadas 

pelo arguido reproduzidas ou lidas em 

audiência não valem como confissão nos 

termos e para os efeitos do artigo 344.º. 

3 - É correspondentemente aplicável o 

disposto nos n.ºs 7 a 9 do artigo anterior. 

 

Artigo 364.º 

Forma da documentação 

1 — A documentação das declarações prestadas oralmente 

na audiência é efectuada, em regra, através de gravação 

magnetofónica ou audiovisual, sem prejuízo da utilização de 

meios estenográficos ou estenotípicos, ou de outros meios 

técnicos idóneos a assegurar a reprodução integral daquelas. 

É correspondentemente aplicável o disposto nos n.os 2 e 3 

do artigo 101.º. 

2 — Quando houver lugar a gravação magnetofónica ou 

audiovisual, deve ser consignado na acta o início e o termo 

da gravação de cada declaração. 

 

Artigo 364.º 

[…] 

1 - A documentação das declarações 

prestadas oralmente na audiência é 

efectuada, em regra, através de registo 

áudio ou áudio visual, só podendo ser 

utilizados outros meios, designadamente 

estenográficos ou estenotípicos, ou 

qualquer outro meio técnico idóneo a 

assegurar a reprodução integral daquelas, 

quando aqueles meios não estiverem 

disponíveis. 

2 - Quando houver lugar registo áudio ou 

áudio visual deve ser consignado na ata o 

início e o termo da gravação de cada 

declaração. 

3 - É correspondentemente aplicável o 

disposto no artigo 101.º. 

 

Artigo 379.º 

Nulidade da sentença 

1 — É nula a sentença: 

a) Que não contiver as menções referidas no n.º 2 e na alínea 

b) do n.º 3 do artigo 374.º ou, em processo sumário ou 

abreviado, não contiver a decisão condenatória ou 

absolutória ou as menções referidas nas alíneas a) a d) do n.º 

1 do artigo 389.º -A e 391.º -F; 

b) Que condenar por factos diversos dos descritos na 

acusação ou na pronúncia, se a houver, fora dos casos e das 

condições previstos nos artigos 358.º e 359.º; 

c) Quando o tribunal deixe de pronunciar -se sobre questões 

que devesse apreciar ou conheça de questões de que não 

podia tomar conhecimento. 

2 — As nulidades da sentença devem ser arguidas ou 

conhecidas em recurso, sendo lícito ao tribunal supri -las, 

aplicando -se, com as necessárias adaptações, o disposto no 

n.º 4 do artigo 414.º. 

 

Artigo 379.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - As nulidades da sentença devem ser 

arguidas ou conhecidas em recurso, 

devendo o tribunal supri-las, aplicando-

se, com as necessárias adaptações, o 

disposto no n.º 4 do artigo 414.º. 

3 - Se, em consequência de nulidade de 

sentença conhecida em recurso, tiver de 

ser proferida nova decisão no tribunal 

recorrido, o recurso que desta venha a ser 

interposto é sempre distribuído ao 

mesmo relator, exceto em caso de 

impossibilidade. 

 

Artigo 381.º 

Quando tem lugar 

1 — São julgados em processo sumário os detidos em 

flagrante delito, nos termos dos artigos 255.º e 256.º, por 

Artigo 381.º 

[…] 

1 - São julgados em processo sumário os 
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crime punível com pena de prisão cujo limite máximo não 

seja superior a 5 anos, mesmo em caso de concurso de 

infracções: 

a) Quando à detenção tiver procedido qualquer autoridade 

judiciária ou entidade policial; ou 

b) Quando a detenção tiver sido efectuada por outra pessoa 

e, num prazo que não exceda duas horas, o detido tenha sido 

entregue a uma das entidades referidas na alínea anterior, 

tendo esta redigido auto sumário da entrega. 

2 — São ainda julgados em processo sumário, nos termos do 

número anterior, os detidos em flagrante delito por crime 

punível com pena de prisão de limite máximo superior a 5 

anos, mesmo em caso de concurso de infracções, quando o 

Ministério Público, na acusação, entender que não deve ser 

aplicada, em concreto, pena de prisão superior a 5 anos. 

 

detidos em flagrante delito, nos termos 

dos artigos 255.º e 256.º: 

a) Quando à detenção tiver 

procedido qualquer autoridade 

judiciária ou entidade policial; 

ou  

b) Quando a detenção tiver sido 

efetuada por outra pessoa e, 

num prazo que não exceda duas 

horas, o detido tenha sido 

entregue a uma autoridade 

judiciária ou entidade policial, 

tendo esta redigido auto sumário 

da entrega. 

2 - O disposto no número anterior não se 

aplica aos detidos em flagrante delito por 

crime a que corresponda a alínea m) do 

artigo 1.º ou por crime previsto no título 

III e no capítulo I do título V do livro II do 

Código Penal e na Lei Penal Relativa às 

Violações do Direito Internacional 

Humanitário. 

 

Artigo 382.º 

Apresentação ao Ministério Público e a julgamento 

1 — A autoridade judiciária, se não for o Ministério Público, 

ou a entidade policial que tiverem procedido à detenção ou a 

quem tenha sido efectuada a entrega do detido, apresentam -

no, imediatamente ou no mais curto prazo possível, ao 

Ministério Público junto do tribunal competente para o 

julgamento. 

2 — O Ministério Público, depois de, se o julgar 

conveniente, interrogar sumariamente o arguido, apresenta-o 

imediatamente, ou no mais curto prazo possível, ao tribunal 

competente para o julgamento. 

3 — Se tiver razões para crer que a audiência de julgamento 

não se pode iniciar no prazo de quarenta e oito horas após a 

detenção, o Ministério Público liberta imediatamente o 

arguido, sujeitando -o, se disso for caso, a termo de 

identidade e residência, ou apresenta-o ao juiz para efeitos 

de aplicação de medida de coacção ou de garantia 

patrimonial. 

4 — O Ministério Público, se considerar necessárias 

diligências de prova essenciais à descoberta da verdade, 

notifica o arguido e as testemunhas para comparecerem 

numa data compreendida nos 15 dias posteriores à detenção 

para apresentação a julgamento em processo sumário, 

advertindo o arguido de que aquele se realizará, mesmo que 

não compareça, sendo representado por defensor. 

 

Artigo 382.º 

[…] 

1 - A autoridade judiciária, se não for o 

Ministério Público, ou a entidade policial 

que tiverem procedido à detenção ou a 

quem tenha sido efetuada a entrega do 

detido, apresentam-no imediatamente, ou 

no mais curto prazo possível, sem 

exceder as quarenta e oito horas, ao 

Ministério Público junto do tribunal 

competente para julgamento, que 

assegura a nomeação de defensor ao 

arguido. 

2 - Se o arguido não exercer o direito ao 

prazo para preparação da sua defesa, o 

Ministério Público depois de, se o julgar 

conveniente, o interrogar sumariamente, 

apresenta-o imediatamente, ou no mais 

curto prazo possível, ao tribunal 

competente para julgamento, excepto nos 

casos previstos no n.º 4 e nos casos 

previstos nos n.ºs 1 e 2 do artigo 384.º. 

3 - Se o arguido tiver exercido o direito ao 

prazo para a preparação da sua defesa, o 

Ministério Público pode interrogá-lo nos 

termos do artigo 143.º, para efeitos de 

validação da detenção e libertação do 

arguido, sujeitando-o, se for caso disso, a 
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termo de identidade e residência, ou 

apresenta-o ao juiz de instrução para 

efeitos de aplicação de medida de coação 

ou de garantia patrimonial, sem prejuízo 

da aplicação do processo sumário. 

4 - Se tiver razões para crer que a audiência 

de julgamento não se pode iniciar nos 

prazos previstos no n.º 1 e na alínea a) do 

n.º 2 do artigo 387.º, designadamente por 

considerar necessárias diligências de 

prova essenciais à descoberta da verdade, 

o Ministério Público profere despacho 

em que ordena de imediato a realização 

das diligências em falta, sendo 

correspondentemente aplicável o 

disposto no número anterior. 

5 - Nos casos previstos nos n.ºs 3 e 4, o 

Ministério Público notifica o arguido e as 

testemunhas para comparecerem, 

decorrido o prazo solicitado pelo arguido 

para a preparação da sua defesa, ou o 

prazo necessário às diligências de prova 

essenciais à descoberta da verdade, em 

data compreendida até ao limite máximo 

de 20 dias após a detenção, para 

apresentação a julgamento em processo 

sumário. 

6 - O arguido que se não se encontre sujeito 

a prisão preventiva é notificado com a 

advertência de que o julgamento se 

realizará mesmo que não compareça, 

sendo representado por defensor para 

todos os efeitos legais. 

 

Artigo 383.º 

Notificações 

1 — A autoridade judiciária ou a entidade policial que 

tiverem procedido à detenção notificam verbalmente, no 

próprio acto, as testemunhas da ocorrência, em número não 

superior a cinco, e o ofendido, se a sua presença for útil, para 

comparecerem perante o Ministério Público junto do tribunal 

competente para o julgamento. 

2 — No mesmo acto o arguido é informado de que pode 

apresentar ao Ministério Público junto do tribunal 

competente para o julgamento até cinco testemunhas, sendo 

estas, se presentes, verbalmente notificadas. 

 

Artigo 383.º 

[…] 

1 - A autoridade judiciária ou a entidade 

policial que tiverem procedido à 

detenção notificam verbalmente, no 

próprio ato, as testemunhas presentes, em 

número não superior a sete, e o ofendido 

para comparecerem perante o Ministério 

Público junto do tribunal competente 

para o julgamento. 

2 - No mesmo ato, o arguido é notificado de 

que tem direito a prazo não superior a 15 

dias para apresentar a sua defesa, o que 

deve comunicar ao Ministério Público 

junto do tribunal competente para o 

julgamento e de que pode apresentar até 

sete testemunhas, sendo estas 

verbalmente notificadas caso se achem 

presentes. 
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Artigo 384.º 

Arquivamento ou suspensão do processo 

1 — É correspondentemente aplicável em processo sumário 

o disposto nos artigos 280.º, 281.º e 282.º, até ao início da 

audiência, por iniciativa do tribunal ou a requerimento do 

Ministério Público, do arguido ou do assistente, devendo o 

juiz pronunciar -se no prazo de cinco dias. 

2 — Se, para efeitos do disposto no número anterior, não for 

obtida a concordância do juiz de instrução, o Ministério 

Público notifica o arguido e as testemunhas para 

comparecerem numa data compreendida nos 15 dias 

posteriores à detenção para apresentação a julgamento em 

processo sumário, advertindo o arguido de que aquele se 

realizará, mesmo que não compareça, sendo representado 

por defensor. 

3 — Nos casos previstos no n.º 4 do artigo 282.º, o 

Ministério Público deduz acusação para julgamento em 

processo abreviado no prazo de 90 dias a contar da 

verificação do incumprimento ou da condenação. 

 

Artigo 384.º 

[…] 

1 - Nos casos em que se verifiquem os 

pressupostos a que aludem os artigos 

280.º e 281.º, o Ministério Público, 

oficiosamente ou mediante requerimento 

do arguido ou do assistente, determina, 

com a concordância do juiz de instrução, 

respetivamente, o arquivamento ou a 

suspensão provisória do processo. 

2 - Para os efeitos do disposto no número 

anterior, o Ministério Público pode 

interrogar o arguido nos termos do artigo 

143.º, para efeitos de validação da 

detenção e libertação do arguido, 

sujeitando-o, se for caso disso, a termo 

de identidade e residência, devendo o 

juiz de instrução pronunciar-se no prazo 

máximo de quarenta e oito horas sobre a 

proposta de arquivamento ou suspensão. 

3 - Se não for obtida a concordância do juiz 

de instrução, é correspondentemente 

aplicável o disposto nos n.ºs 5 e 6 do 

artigo 382.º, salvo se o arguido não tiver 

exercido o direito a prazo para 

apresentação da sua defesa, caso em que 

será notificado para comparecer no prazo 

máximo de 15 dias após a detenção. 

4 - [Anterior n.º 3]. 

 

Artigo 385.º 

Libertação do arguido 

1 — Se a apresentação ao juiz não tiver lugar em acto 

seguido à detenção em flagrante delito, o arguido só 

continua detido se houver razões para crer que: 

a) Não se apresentará voluntariamente perante a autoridade 

judiciária na data e hora que lhe forem fixadas; 

b) Quando se verificar em concreto alguma das 

circunstâncias previstas no artigo 204.º que apenas a 

manutenção da detenção permita acautelar; ou 

c) Se tal se mostrar imprescindível para a protecção da 

vítima. 

2 — Em qualquer caso, o arguido é de imediato libertado 

quando se concluir que não poderá ser apresentado a juiz no 

prazo de quarenta e oito horas. 

3 — No caso de libertação nos termos dos números 

anteriores, o órgão de polícia criminal sujeita o arguido a 

termo de identidade e residência e notifica-o para 

comparecer perante o Ministério Público, no dia e hora que 

forem designados, para ser submetido: 

Artigo 385.º 

[…]  

1 - Se a apresentação ao juiz não tiver lugar 

em ato seguido à detenção em flagrante 

delito, em caso de crime punível com 

pena de prisão cujo limite máximo não 

seja superior a 5 anos, ou em caso de 

concurso de infrações cujo limite 

máximo não seja superior a 5 anos de 

prisão, o arguido só continua detido se 

houver razões para crer que: 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]. 

2 - No caso de libertação nos termos do 

número anterior, o órgão de polícia 

criminal sujeita o arguido a termo de 
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a) A audiência de julgamento em processo sumário, com a 

advertência de que esta se realizará, mesmo que não 

compareça, sendo representado por defensor; ou 

b) A primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação de 

medida de coacção ou de garantia patrimonial. 

 

identidade e residência e notifica-o para 

comparecer perante o Ministério Público, 

no dia e hora que forem designados, para 

ser submetido: 

a) A audiência de julgamento em 

processo sumário, com a 

advertência de que esta se 

realizará, mesmo que não 

compareça, sendo representado 

por defensor; 

b) A primeiro interrogatório judicial 

e eventual aplicação de medida de 

coação ou de garantia 

patrimonial. 

3 - Em qualquer caso, sempre que a autoridade de polícia 

criminal tiver fundadas razões para crer que o arguido não 

poderá ser apresentado no prazo a que alude o n.º 1 do 

artigo 382.º, procede à imediata libertação do arguido, 

sujeitando-o a termo de identidade e residência e fazendo 

relatório fundamentado da ocorrência, o qual transmite, de 

imediato e conjuntamente com o auto, ao Ministério 

Público. 

Artigo 387.º 

Audiência 

1 — O início da audiência de julgamento em processo 

sumário tem lugar no prazo máximo de quarenta e oito horas 

após a detenção, sem prejuízo do disposto no número 

seguinte. 

2 — O início da audiência pode também ter lugar: 

a) Até ao limite do 5.º dia posterior à detenção, quando 

houver interposição de um ou mais dias não úteis no prazo 

previsto no número anterior; 

b) Até 15 dias após a detenção, nos casos previstos no n.º 4 

do artigo 382.º e no n.º 2 do artigo 384.º; 

c) Até ao limite de 15 dias, se o arguido solicitar esse prazo 

para preparação da sua defesa. 

3 — Se a audiência for adiada, o juiz adverte o arguido de 

que esta se realizará na data designada, mesmo que não 

compareça, sendo representado por defensor. 

4 — Se faltarem testemunhas de que o Ministério Público, o 

assistente ou o arguido não prescindam, a audiência não é 

adiada, sendo inquiridas as testemunhas presentes pela 

ordem indicada nas alíneas b) e c) do artigo 341.º, sem 

prejuízo da possibilidade de alterar o rol apresentado. 

 

Artigo 387.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - O início da audiência também pode ter 

lugar: 

a) Até ao limite do 5.º dia posterior à 

detenção, quando houver 

interposição de um ou mais dias 

não úteis no prazo previsto no 

número anterior, nos casos 

previstos no n.º 1 do artigo 385.º; 

b) Até ao limite do 15.º dia posterior 

à detenção, nos casos previstos no 

n.º 3 do artigo 384.º; 

c) Até ao limite de 20 dias após a 

detenção, sempre que o arguido 

tiver requerido prazo para 

preparação da sua defesa ou o 

Ministério Público julgar 

necessária a realização de 

diligências essenciais à 

descoberta da verdade. 

3 - [Anterior n.º 4]. 

4 - As testemunhas que não se encontrem 

notificadas nos termos do n.º 5 do 

artigo 382.º ou do artigo 383.º são 

sempre a apresentar e a sua falta não 

pode dar lugar ao adiamento da 

audiência, exceto se o juiz, 
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oficiosamente ou a requerimento, 

considerar o seu depoimento 

indispensável para a descoberta da 

verdade e para a boa decisão da causa, 

caso em que ordenará a sua imediata 

notificação. 

5 - Em caso de impossibilidade de o juiz 

titular iniciar a audiência nos prazos 

previstos nos n.ºs 1 e 2, deve intervir o 

juiz substituto. 

6 - Nos casos previstos no n.º 2 do artigo 

389.º, a audiência pode ser adiada, a 

requerimento do arguido, com vista ao 

exercício do contraditório, pelo prazo 

máximo de 10 dias, sem prejuízo de se 

proceder à tomada de declarações ao 

arguido e à inquirição do assistente, da 

parte civil, dos peritos e das 

testemunhas presentes. 

7 - A audiência pode, ainda, ser adiada, 

pelo prazo máximo de 20 dias, para 

obter a comparência de testemunhas 

devidamente notificadas ou para a 

junção de exames, relatórios periciais 

ou documentos, cujo depoimento, ou 

junção o juiz considere imprescindíveis 

para a boa decisão da causa. 

8 - Os exames, relatórios periciais e 

documentos que se destinem a instruir 

processo sumário revestem, para as 

entidades a quem são requisitados, 

carácter urgente, devendo o Ministério 

Público ou juiz requisitá-las ou insistir 

pelo seu envio, consoante os casos, 

com essa menção. 

9 - Em caso de crime punível com pena de 

prisão cujo limite máximo não seja 

superior a 5 anos, ou em caso de 

concurso de infrações cujo limite 

máximo não seja superior a 5 anos de 

prisão, toda a prova deve ser produzida 

no prazo máximo de 60 dias a contar da 

data da detenção podendo, 

excepcionalmente, por razões 

devidamente fundamentadas, 

designadamente por falta de algum 

exame ou relatório pericial, ser 

produzida no prazo máximo de 90 dias 

a contar da data da detenção. 

10 - Em caso de crime punível com pena de 

prisão cujo limite máximo seja superior 

a 5 anos, ou em caso de concurso de 
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infrações cujo limite máximo seja 

superior a 5 anos de prisão, os prazos a 

que alude o número anterior elevam-se 

para 90 e 120 dias, respetivamente. 

 

Artigo 389.º 

Tramitação 

1 — Se o Ministério Público não estiver presente no início 

da audiência e não puder comparecer de imediato, o tribunal 

procede à sua substituição pelo substituto legal. 

2 — O Ministério Público pode substituir a apresentação da 

acusação pela leitura do auto de notícia da autoridade que 

tiver procedido à detenção. 

3 — A acusação, a contestação, o pedido de indemnização e 

a sua contestação, quando verbalmente apresentados, são 

documentados na acta, nos termos dos artigos 363.º e 364.º. 

4 — A apresentação da acusação e da contestação 

substituem as exposições introdutórias referidas no artigo 

339.º. 

5 — Finda a produção da prova, a palavra é concedida, por 

uma só vez, ao Ministério Público, aos representantes do 

assistente e das partes civis e ao defensor, os quais podem 

usar dela por um máximo de trinta minutos, improrrogáveis. 

 

Artigo 389.º 

[…] 

1 - O Ministério Público pode substituir a 

apresentação da acusação pela leitura do 

auto de notícia da autoridade que tiver 

procedido à detenção, exceto em caso de 

crime punível com pena de prisão cujo 

limite máximo seja superior a 5 anos, ou 

em caso de concurso de infrações cujo 

limite máximo seja superior a 5 anos de 

prisão, situação em que deverá apresentar 

acusação. 

2 - Caso seja insuficiente, a factualidade 

constante do auto de notícia pode ser 

completada por despacho do MP 

proferido antes da apresentação a 

julgamento, sendo tal despacho 

igualmente lido em audiência. 

3 - Nos casos em que tiver considerado 

necessária a realização de diligências, o 

Ministério Público, se não apresentar 

acusação, deve juntar requerimento 

donde conste, consoante o caso, a 

indicação das testemunhas a apresentar, 

ou a descrição de qualquer outra prova 

que junte, ou protesta juntar, neste último 

caso com indicação da entidade 

encarregue do exame, ou perícia, ou a 

quem foi requisitado o documento. 

4 - [Anterior n.º 3]. 

5 - [Anterior n.º 4]. 

6 - Finda a produção de prova, a palavra é 

concedida por uma só vez, ao Ministério 

Público, aos representantes dos 

assistentes e das partes civis e ao 

defensor pelo prazo máximo de 30 

minutos. 

 

Artigo 389.º -A 

Sentença 

1 — A sentença é logo proferida oralmente e contém: 

a) A indicação sumária dos factos provados e não provados, 

que pode ser feita por remissão para a acusação e 

contestação, com indicação e exame crítico sucintos das 

provas; 

Artigo 389.º-A 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 
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b) A exposição concisa dos motivos de facto e de direito que 

fundamentam a decisão; 

c) Em caso de condenação, os fundamentos sucintos que 

presidiram à escolha e medida da sanção aplicada; 

d) O dispositivo, nos termos previstos nas alíneas a) a d) do 

n.º 3 do artigo 374.º. 

2 — O dispositivo é sempre ditado para a acta. 

3 — A sentença é, sob pena de nulidade, documentada nos 

termos dos artigos 363.º e 364.º. 

4 — É sempre entregue cópia da gravação ao arguido, ao 

assistente e ao Ministério Público no prazo de 48 horas, 

salvo se aqueles expressamente declararem prescindir da 

entrega, sem prejuízo de qualquer sujeito processual a poder 

requerer nos termos do n.º 3 do artigo 101.º. 

5 — Se for aplicada pena privativa da liberdade ou, 

excepcionalmente, se as circunstâncias do caso o tornarem 

necessário, o juiz, logo após a discussão, elabora a sentença 

por escrito e procede à sua leitura. 

 

3 - […]. 

4 - É sempre entregue cópia da gravação ao 

arguido, ao assistente e ao Ministério Público no 

prazo de 48 horas, salvo se aqueles 

expressamente declararem prescindir da entrega, 

sem prejuízo de qualquer sujeito processual a 

poder requerer nos termos do n.º 4 do artigo 

101.º. 

5 - […]. 

 

Artigo 390.º 

Reenvio para outra forma de processo 

O tribunal só remete os autos ao Ministério Público para 

tramitação sob outra forma processual quando: 

a) Se verificar a inadmissibilidade, no caso, do processo 

sumário; 

b) Não tenham podido, por razões devidamente justificadas, 

realizar -se, no prazo máximo previsto no artigo 387.º, as 

diligências de prova necessárias à descoberta da verdade; ou 

c) O procedimento se revelar de excepcional complexidade, 

devido, nomeadamente, ao número de arguidos ou de 

ofendidos ou ao carácter altamente organizado do crime. 

2 — Se, depois de recebidos os autos, o Ministério Público 

deduzir acusação em processo comum com intervenção do 

tribunal singular, em processo abreviado, ou requerer a 

aplicação de pena ou medida de segurança não privativas da 

liberdade em processo sumaríssimo, a competência para o 

respectivo conhecimento mantém-se no tribunal competente 

para o julgamento sob a forma sumária. 

 

Artigo 390.º 

[…] 

1 - […]: 

a) Se verificar a inadmissibilidade 

legal do processo sumário; 

b) Relativamente aos crimes 

previstos no n.º e 2 do artigo 13.º, 

o arguido ou o Ministério 

Público, nos casos em que usaram 

da faculdade prevista nos n.ºs 3 e 

4 do artigo 382.º, ou o assistente, 

no início da audiência, 

requererem a intervenção do 

tribunal de júri. 

c) Não tenha sido possível, por 

razões devidamente justificadas, a 

realização das diligências de 

prova necessárias à descoberta da 

verdade nos prazos a que aludem 

os n.ºs 9 e 10 do artigo 387.º. 

2 - […]. 

 

Artigo 391.º -B 

Acusação, arquivamento e suspensão do processo 

1 — A acusação do Ministério Público deve conter os 

elementos a que se refere o n.º 3 do artigo 283.º. A 

identificação do arguido e a narração dos factos podem ser 

efectuadas, no todo ou em parte, por remissão para o auto de 

notícia ou para a denúncia. 

2 — Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 384.º, a 

acusação é deduzida no prazo de 90 dias a contar da: 

a) Aquisição da notícia do crime, nos termos do disposto no 

Artigo 391.º-B 

[…] 

1 - […]. 

2 - Sem prejuízo do disposto no n.º 4 do 

artigo 384.º, a acusação é deduzida no 

prazo de 90 dias a contar da: 

a) […]; ou 
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artigo 241.º, tratando -se de crime público; ou 

b) Apresentação de queixa, nos restantes casos. 

3 — Se o procedimento depender de acusação particular, a 

acusação do Ministério Público tem lugar depois de 

deduzida acusação nos termos do artigo 285.º. 

4 — É correspondentemente aplicável em processo 

abreviado o disposto nos artigos 280.º a 282.º. 

 

b) […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

 

Artigo 397.º 

Decisão 

1 — Quando o arguido não se opuser ao requerimento, o 

juiz, por despacho, procede à aplicação da sanção e à 

condenação no pagamento de taxa de justiça. 

2 — O despacho a que se refere o número anterior vale 

como sentença condenatória e transita imediatamente em 

julgado. 

3 — É nulo o despacho que aplique pena diferente da 

proposta ou fixada nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 

394.º e no n.º 2 do artigo 395.º. 

 

Artigo 397.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - O despacho a que se refere o número 

anterior vale como sentença condenatória 

e não admite recurso ordinário. 

3 - […]. 

 

Artigo 400.º 

Decisões que não admitem recurso 

1 — Não é admissível recurso: 

a) De despachos de mero expediente; 

b) De decisões que ordenam actos dependentes da livre 

resolução do tribunal; 

c) De acórdãos proferidos, em recurso, pelas relações que 

não conheçam, a final, do objecto do processo; 

d) De acórdãos absolutórios proferidos, em recurso, pelas 

relações, que confirmem decisão de 1.ª instância; 

e) De acórdãos proferidos, em recurso, pelas relações, que 

apliquem pena não privativa da liberdade; 

f) De acórdãos condenatórios proferidos, em recurso, pelas 

relações, que confirmem decisão de 1.ª instância e apliquem 

pena de prisão não superior a 8 anos; 

g) Nos demais casos previstos na lei. 

2 — Sem prejuízo do disposto nos artigos 427.º e 432.º, o 

recurso da parte da sentença relativa à indemnização civil só 

é admissível desde que o valor do pedido seja superior à 

alçada do tribunal recorrido e a decisão impugnada seja 

desfavorável para o recorrente em valor superior a metade 

desta alçada. 

3 — Mesmo que não seja admissível recurso quanto à 

matéria penal, pode ser interposto recurso da parte da 

sentença relativa à indemnização civil. 

 

Artigo 400.º 

[…] 

1 - […]: 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) De acórdãos absolutórios 

proferidos, em recurso, pelas 

relações, excepto no caso de 

decisão condenatória em 1.ª 

instância em pena de prisão 

superior a 5 anos; 

e) De acórdãos proferidos, em recurso, 

pelas relações que apliquem pena não 

privativa de liberdade ou pena de prisão 

não superior a 5 anos; 

f) […]; 

g) […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

 

Artigo 404.º 

Recurso subordinado 

1 — Em caso de recurso interposto por uma das partes civis, 

a parte contrária pode interpor recurso subordinado. 

2 — O recurso subordinado é interposto no prazo de 20 dias, 

contado da data da notificação referida nos n.os 6 e 7 do 

artigo 411.º. 

Artigo 404.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - O recurso subordinado é interposto no 

prazo de 30 dias contado da data da 

notificação referida nos n.ºs 6 e 7 do 
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3 — Se o primeiro recorrente desistir do recurso, este ficar 

sem efeito ou o tribunal não tomar conhecimento dele, o 

recurso subordinado fica sem efeito. 

 

artigo 411.º 

3 - […]. 

 

Artigo 411.º 

Interposição e notificação do recurso 

1 — O prazo para interposição do recurso é de 20 dias e 

conta -se: 

a) A partir da notificação da decisão; 

b) Tratando -se de sentença, do respectivo depósito na 

secretaria; 

c) Tratando -se de decisão oral reproduzida em acta, a partir 

da data em que tiver sido proferida, se o interessado estiver 

ou dever considerar -se presente. 

2 — O recurso de decisão proferida em audiência pode ser 

interposto por simples declaração na acta. 

3 — O requerimento de interposição do recurso é sempre 

motivado, sob pena de não admissão do recurso, podendo a 

motivação, no caso de recurso interposto por declaração na 

acta, ser apresentada no prazo de 20 dias, contado da data da 

interposição. 

4 — Se o recurso tiver por objecto a reapreciação da prova 

gravada, os prazos estabelecidos nos n.os 1 e 3 são elevados 

para 30 dias. 

5 — No requerimento de interposição de recurso o 

recorrente pode requerer que se realize audiência, 

especificando os pontos da motivação do recurso que 

pretende ver debatidos. 

6 — O requerimento de interposição ou a motivação são 

notificados oficiosamente aos restantes sujeitos processuais 

afectados pelo recurso, devendo ser entregue o número de 

cópias necessário. 

7 — O requerimento de interposição de recurso que afecte o 

arguido julgado na ausência, ou a motivação, anteriores à 

notificação da sentença, são notificados àquele quando esta 

lhe for notificada, nos termos do n.º 5 do artigo 333.º. 

 

Artigo 411.º 

[…] 

1 - O prazo para interposição de recurso é de 30 

dias e conta-se: 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - [Revogado]. 

5 - […]. 

6 - O requerimento de interposição ou a 

motivação são notificados aos restantes 

sujeitos processuais afetados pelo 

recurso, após o despacho a que se refere 

o n.º 1 do artigo 414.º, devendo ser 

entregue o número de cópias necessário. 

7 - […]. 

 

Artigo 413.º 

Resposta 

1 — Os sujeitos processuais afectados pela interposição do 

recurso podem responder no prazo de 20 dias, contados da 

data da notificação referida nos n.os 6 e 7 do artigo 411.º. 

2 — Se o recurso tiver por objecto a reapreciação da prova 

gravada, o prazo estabelecido no número anterior é elevado 

para 30 dias. 

3 — A resposta é notificada aos sujeitos processuais por ela 

afectados, devendo ser entregue o número de cópias 

necessário. 

4 — É correspondentemente aplicável o disposto nos n.os 3 

a 5 do artigo 412.º 

 

Artigo 413.º 

[…] 

1 - Os sujeitos processuais afetados pela 

interposição do recurso podem responder 

no prazo de 30 dias, contados da 

notificação referida no n.º 6 do artigo 

411.º. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

 

Artigo 414.º 

Admissão do recurso 

1 — Recebida a resposta dos sujeitos processuais afectados 

Artigo 414.º 

[…] 
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pela interposição do recurso ou expirado o prazo para o 

efeito, o juiz profere despacho e, em caso de admissão, fixa 

o seu efeito e regime de subida. 

2 — O recurso não é admitido 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 — A decisão que admita o recurso ou que determine o 

efeito que lhe cabe ou o regime de subida não vincula o 

tribunal superior. 

4 — Se o recurso não for interposto de decisão que conheça, 

a final, do objecto do processo, o tribunal pode, antes de 

ordenar a remessa do processo ao tribunal superior, sustentar 

ou reparar aquela decisão. 

5 — Havendo arguidos presos, deve mencionar-se tal 

circunstância, com indicação da data da privação da 

liberdade e do estabelecimento prisional onde se encontrem. 

6 — Subindo o recurso em separado, o juiz deve averiguar 

se o mesmo se mostra instruído com todos os elementos 

necessários à boa decisão da causa, determinando, se for 

caso disso, a extracção e junção de certidão das pertinentes 

peças processuais. 

7 — Se o recurso subir nos próprios autos e houver arguidos 

privados da liberdade, o tribunal, antes da remessa do 

processo para o tribunal superior, ordena a extracção de 

certidão das peças processuais necessárias ao seu reexame. 

8 — Havendo vários recursos da mesma decisão, dos quais 

alguns versem sobre matéria de facto e outros 

exclusivamente sobre matéria de direito, são todos julgados 

conjuntamente pelo tribunal competente para conhecer da 

matéria de facto. 

 

1 - Interposto o recurso e junta a motivação 

ou expirado o prazo para o efeito, o juiz 

profere despacho e, em caso de 

admissão, fixa o seu efeito e regime de 

subida. 

2 - O recurso não é admitido quando a 

decisão for irrecorrível, quando for 

interposto fora de tempo, quando o 

recorrente não reunir as condições 

necessárias para recorrer, quando faltar a 

motivação ou, faltando as conclusões, 

quando o recorrente não as apresente em 

10 dias, após ser convidado a fazê-lo. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 -  […]. 

6 - […]. 

7 - […]. 

8 - […]. 

 

Artigo 417.º 

Exame preliminar 

1 — Colhido o visto do Ministério Público o processo é 

concluso ao relator para exame preliminar. 

2 — Se, na vista a que se refere o artigo anterior, o 

Ministério Público não se limitar a apor o seu visto, o 

arguido e os demais sujeitos processuais afectados pela 

interposição do recurso são notificados para, querendo, 

responder no prazo de 10 dias. 

3 — Se a motivação do recurso não contiver conclusões ou 

destas não for possível deduzir total ou parcialmente as 

indicações previstas nos n.os 2 a 5 do artigo 412.º, o relator 

convida o recorrente a apresentar, completar ou esclarecer as 

conclusões formuladas, no prazo de 10 dias, sob pena de o 

recurso ser rejeitado ou não ser conhecido na parte afectada. 

4 — O aperfeiçoamento previsto no número anterior não 

permite modificar o âmbito do recurso que tiver sido fixado 

na motivação. 

5 — No caso previsto no n.º 3, os sujeitos processuais 

afectados pela interposição do recurso são notificados da 

apresentação de aditamento ou esclarecimento pelo 

recorrente, podendo responder -lhe no prazo de 10 dias. 

6 — Após exame preliminar, o relator profere decisão 

Artigo 417.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - Se das conclusões do recurso não for 

possível deduzir total ou parcialmente 

as indicações previstas nos n.ºs 2 a 5 do 

artigo 412.º, o relator convida o 

recorrente a completar ou esclarecer as 

conclusões formuladas, no prazo de 10 

dias, sob pena de o recurso ser rejeitado 

ou não ser conhecido na parte afetada. 

Se a motivação do recurso não contiver 

as conclusões e não tiver sido 

formulado o convite a que se refere o 

n.º 2 do artigo 411.º, o relator convida 

o recorrente a apresentá-las em 10 dias 

sob pena de o recurso ser rejeitado. 

4 - […]. 

5 - […]. 
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sumária sempre que: 

a) Alguma circunstância obstar ao conhecimento do recurso; 

b) O recurso dever ser rejeitado; 

c) Existir causa extintiva do procedimento ou da 

responsabilidade criminal que ponha termo ao processo ou 

seja o único motivo do recurso; ou  

d) A questão a decidir já tiver sido judicialmente apreciada 

de modo uniforme e reiterado. 

7 — Quando o recurso não puder ser julgado por decisão 

sumária, o relator decide no exame preliminar: 

a) Se deve manter -se o efeito que foi atribuído ao recurso; 

b) Se há provas a renovar e pessoas que devam ser 

convocadas. 

8 — Cabe reclamação para a conferência dos despachos 

proferidos pelo relator nos termos dos n.os 6 e 7. 

9 — Quando o recurso deva ser julgado em conferência, o 

relator elabora um projecto de acórdão no prazo de 15 dias a 

contar da data em que o processo lhe for concluso nos 

termos dos n.os 1, 2 ou 5. 

10 — A reclamação prevista no n.º 8 é apreciada 

conjuntamente com o recurso, quando este deva ser julgado 

em conferência. 

 

6 - […]. 

7 -  […]. 

8 - […]. 

9 - […]. 

10 - […]. 

 

Artigo 426.º 

Reenvio do processo para novo julgamento 

1 — Sempre que, por existirem os vícios referidos nas 

alíneas do n.º 2 do artigo 410.º, não for possível decidir da 

causa, o tribunal de recurso determina o reenvio do processo 

para novo julgamento relativamente à totalidade do objecto 

do processo ou a questões concretamente identificadas na 

decisão de reenvio. 

2 — O reenvio decretado pelo Supremo Tribunal de Justiça, 

no âmbito de recurso interposto, em 2.ª instância, de acórdão 

da relação é feito para este tribunal, que admite a renovação 

da prova ou reenvia o processo para novo julgamento em 1.ª 

instância. 

3 — No caso de haver processos conexos, o tribunal superior 

faz cessar a conexão e ordena a separação de algum ou 

alguns deles para efeitos de novo julgamento quando o vício 

referido no número anterior recair apenas sobre eles. 

 

Artigo 426.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - Se da nova decisão a proferir no tribunal 

recorrido vier a ser interposto recurso, 

este é sempre distribuído ao mesmo 

relator, exceto em caso de 

impossibilidade. 

 

As alterações propostas têm o seu início de vigência definido para 30 dias após a sua publicação 

(artigo 4.º).  

 

II. Apreciação da conformidade dos requisitos formais, constitucionais e regimentais e 

do cumprimento da lei formulário  

 

 Conformidade com os requisitos formais, constitucionais e regimentais  
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A presente iniciativa é apresentada pelo Governo, no âmbito do seu poder de iniciativa, em 

conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 167.º e na alínea d) do n.º 1 do artigo 197.º da 

Constituição e no artigo 118.º do Regimento. 

Toma a forma de proposta de lei, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 119.º do Regimento, é 

subscrita pelo Primeiro-Ministro e pelo Ministro-Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, e menciona 

que foi aprovada em Conselho de Ministros, em 21 de junho de 2012, em conformidade com o 

disposto no n.º 2 do artigo 123.º do Regimento. Mostra-se redigida sob a forma de artigos, tem uma 

designação que traduz sinteticamente o seu objecto principal e é precedida de uma breve exposição 

de motivos, cumprindo assim os requisitos formais do n.º 1 e 2 do artigo 124.º do Regimento.  

Nos termos do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 274/2009, de 2 de outubro: “Os atos e diplomas 

aprovados pelo Governo cujos projetos tenham sido objeto de consulta direta contêm, na parte final 

do respetivo preâmbulo ou da exposição de motivos, referência às entidades consultadas e ao 

carácter obrigatório ou facultativo das mesmas. No caso de propostas de lei, deve ser enviada cópia 

à Assembleia da República dos pareceres ou contributos resultantes da consulta direta às entidades 

cuja consulta seja constitucional ou legalmente obrigatória e que tenham sido emitidos no decurso 

do procedimento legislativo do Governo”. No mesmo sentido, o n.º 3 do artigo 124.º do Regimento 

prevê que as propostas de lei devem ser acompanhadas dos estudos, documentos e pareceres que 

as tenham fundamentado. O Governo, em conformidade, informa que foram promovidas as audições 

do Conselho Superior da Magistratura, do Conselho Superior do Ministério Público, do Conselho 

Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, da Ordem dos Advogados, da Câmara dos 

Solicitadores, da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, do Sindicato dos Magistrados do 

Ministério Público, do Conselho dos Oficiais de Justiça, da Associação dos Oficias de Justiça, do 

Sindicato dos Funcionários Judiciais e do Sindicato dos Oficiais de Justiça, mas não junta quaisquer 

contributos recebidos. 

A iniciativa deu entrada em 21/06/2012, foi admitida em 25/06/2012 e baixou, na generalidade, à 

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1ª). O respetivo anúncio 

foi feito na sessão plenária de 27/06/2012.  

A sua discussão na generalidade foi agendada para a sessão plenária de 12/07/20124. 

 

 

 Verificação do cumprimento da lei formulário 

                                                           
4
 Súmula n.º 34 da Conferência de Líderes, de 19/06/2012. 
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A Lei n.º 74/98, de 11 de Novembro, alterada e republicada pela Lei n.º 42/2007, de 24 de agosto, 

habitualmente designada como lei formulário, possui um conjunto de normas sobre a publicação, a 

identificação e o formulário dos diplomas que são relevantes em caso de aprovação das iniciativas 

legislativas e que importa ter presentes no decurso da especialidade em Comissão e, em especial, 

no momento da respetiva redação final. 

 

Esta iniciativa pretende alterar o Código de Processo Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 78/87, de 

17 de fevereiro. Ora, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º da referida lei: “os diplomas que alterem 

outros devem indicar o número de ordem da alteração introduzida e, caso tenha havido alterações 

anteriores, identificar aqueles diplomas que procederam a essas alterações, ainda que incidam 

sobre outras normas”.  

 

Através da base Digesto (Presidência do Conselho de Ministros) verificou-se que o Decreto-Lei n.º 

78/87, de 17 de fevereiro, sofreu, até à presente data, as seguintes modificações:  

 

- Foi alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 387-E/87, de 29 de dezembro, 212/89, de 30 de junho, e 

17/91, de 10 de janeiro, pela Lei n.º 57/91, de 13 de agosto, pelos Decretos-Leis n.ºs 423/91, de 30 

de outubro, 343/93, de 1 de outubro, e 317/95, de 28 de novembro, pelas Leis n.ºs 59/98, de 25 de 

agosto, 3/99, de 13 de janeiro, e 7/2000, de 27 de maio, pelo Decreto-Lei n.º 320-C/2000, de 15 de 

dezembro, pelas Leis n.ºs 30-E/2000, de 20 de dezembro, e 52/2003, de 22 de agosto, pelo 

Decreto-Lei n.º 324/2003, de 27 de dezembro, e pela Lei n.º 48/2007, de 29 de agosto, pelo Decreto-

Lei n.º 34/2008, de 26 de fevereiro, pelas Leis n.ºs 52/2008, de 28 de agosto, 115/2009, de 12 de 

outubro, e 26/2010, de 30 de agosto. 

 

Nestes termos, em caso de aprovação, esta iniciativa constituirá a vigésima alteração ao Decreto-Lei 

n.º 78/87, de 17 de fevereiro, que aprovou o Código de Processo Penal, pelo que o título constante 

da proposta de lei, traduzindo sinteticamente o seu objeto, deverá também passar a fazer esta 

referência, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 6.º e no n.º 2 do artigo 7.º da referida 

lei formulário, sugerindo-se: 

 

“Vigésima alteração ao Código de Processo Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 78/87, de 17 de 

fevereiro” 

 



 
Nota Técnica 

 

Proposta de Lei n.º 77/XII/1.ª (GOV) 

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª) 

 

34 

Cumpre referir ainda que, em conformidade com o previsto nas alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 6.º 

da lei formulário, deve proceder-se à republicação integral dos diplomas que revistam forma de lei 

sempre que existam mais de três alterações ao ato legislativo em vigor - salvo se se tratar de 

Códigos – ou se somem alterações que abranjam mais de 20 % do articulado do ato legislativo em 

vigor, atenta a sua versão originária ou a última versão republicada. A republicação pode ainda ser 

promovida quando se registem alterações que modifiquem substancialmente o pensamento 

legislativo ou se o legislador o determinar, atendendo à natureza do ato, nos termos das alíneas a) e 

b) do n.º 4 do referido artigo (sendo certo que, no presente caso, o autor da iniciativa não propõe a 

republicação do Código de Processo Penal).  

 

A entrada em vigor da iniciativa, em caso de aprovação, nos termos do artigo 4.º da proposta de lei, 

“30 dias após a sua publicação”, está em conformidade com o previsto no n.º 1 do artigo 2.º da lei 

formulário, que prevê que os atos legislativos “entram em vigor no dia neles fixado, não podendo, 

em caso algum, o início da vigência verificar-se no próprio dia da publicação”. 

 

Na presente fase do processo legislativo a iniciativa em apreço não nos parece suscitar outras 

questões em face da lei formulário. 

 

III. Enquadramento legal e doutrinário e antecedentes 

 

 Enquadramento legal nacional e antecedentes  

O atual Código de Processo Penal (CPP) foi aprovado pelo Decreto-Lei nº 78/87, de 17 de 

Fevereiro, no uso da autorização legislativa conferida pela Lei n.º 43/86, de 26 de Setembro. 

 

O Decreto-Lei nº 78/87, de 17 de Fevereiro foi objeto de 19 alterações5. As últimas mais 

significativas ocorreram em 2007, pela Lei n.º 48/2007, de 29 de Agosto6 e em 2010 pela Lei nº 

26/2010, de 30 de Agosto. 

                                                           
5
 Código de Processo Penal aprovado pelo Decreto-Lei nº 78/87, de 17 de Fevereiro, foi alterado pelos Decretos-Lei nºs 

387-E/87, de 29 de Dezembro,  212/89, de 30 de Junho, pela  Lei nº 57/91, de 13 de Agosto, pelos Decretos-Lei nºs 
423/91, de 30 de Outubro, 343/93, de 1 de Outubro, 317/95, de 28 de Novembro, pelas Leis nºs 59/98, de 25 de Agosto 
(que o republica), 7/2000, de 27 de Maio, pelos Decretos-Lei nºs 320-C/2000, de 15 de Dezembro, pelas Leis nºs 30-
E/2000, de 20 de Dezembro,  52/2003, de 22 de Agosto, pelos Decretos-Lei nºs 324/2003, de 27 de Dezembro, pela Lei 
Orgânica nº 2/2004, de 12 de Maio,  pela Lei nº 48/2007, de 29 de Agosto (que o republica), pelo Decreto-Lei nº 34/2008, 
de 26 de Fevereiro, pelas Leis nºs 52/2008, de 28 de Agosto, 115/2009, de 12 de Outubro,  26/2010, de 30 de Agosto e 
26/2010, de 30 de Agosto. 
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O Livro IV do Código dispõe sobre as medidas de coação e de garantias patrimoniais. As medidas 

de coação e de garantia patrimonial a aplicar em concreto devem ser necessárias e adequadas às 

exigências cautelares que o caso requerer e proporcionais à gravidade do crime e às sanções que 

previsivelmente venham a ser aplicadas.  

 

Nos termos do artigo 194.º, à exceção do termo de identidade e residência, as medidas de coação e 

de garantia patrimonial são aplicadas por despacho do juiz, durante o inquérito a requerimento do 

Ministério Público e depois do inquérito mesmo oficiosamente, ouvido o Ministério Público. Durante o 

inquérito, o juiz não pode aplicar medida de coação ou de garantia patrimonial mais grave que a 

requerida pelo Ministério Público, sob pena de nulidade. 

 

A matéria que diz respeito à produção da prova está prevista nos artigos 340.º a 361.º do Código. 

Na reforma de 2007, o legislador ampliou a possibilidade de utilização das declarações do arguido 

prestadas perante o juiz antes da audiência de julgamento, ao prever que as mesmas possam ser 

lidas quando forem contraditórias ou discrepantes com as prestadas na audiência, 

independentemente do grau de contradição ou discrepância (artigos 356.º e 357.º).  

 

No que concerne à valoração das declarações anteriormente feitas pelo arguido, o XVIII Governo 

Constitucional, através da Resolução do Conselho de ministros nº 17/2011, de 4 de março, resolveu 

considerar prioritário para o reforço dos instrumentos de combate ao crime organizado e à 

corrupção: “a consagração legal da valoração da prova produzida durante a fase de inquérito ou 

instrução, designadamente as declarações do arguido, desde que prestadas perante juiz e com 

garantias plenas de defesa, incluindo a assistência de advogado (ponto 7, c))”. 

 

O Livro VIII do Código do Processo Penal com a epígrafe “Dos Processos Especiais” trata no seu 

Título I o processo sumário7. Este processo é aplicável quando o arguido tenha sido detido em 

                                                                                                                                                                                                     
6
 Retificada e republicada pelas Declarações de Retificação n.º 100-A/2007, de 26 de Outubro e n.º 105/2007, de 9 de 

Novembro. 
 
7
 Relativamente ao processo sumário, leia-se o Parecer da Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP) quanto às 

alterações que a presente Proposta de Lei ora propõe em que “o julgamento sumário, com a sua caraterística de 
julgamento imediato, de julgamento na hora, não permite a sua realização em momento suficientemente distanciado do 
facto, quando este assume maior gravidade, impedindo assim que se cumpram boa parte das finalidades associadas à 
ritualização do julgamento nos crimes de maior gravidade, independentemente das questões de prova. Particularmente 
quando estão em causa bens jurídicos da grandeza da vida ou da integridade física lesada de forma grave, a liberdade 
pessoal ou sexual ou direitos patrimoniais violados de modo violento ou representando elevado valor pessoal ou social, o 
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flagrante delito por crime punível com pena de prisão cujo limite máximo não seja superior a 5 anos, 

mesmo em caso de concurso de infrações, desde que a detenção tenha sido efetuada por qualquer 

autoridade judiciária ou entidade policial. Aplica-se ainda o processo sumário quando a detenção 

tiver sido efetuada por outra pessoa e, num prazo que não exceda duas horas, o detido tenha sido 

entregue a qualquer autoridade judiciária ou entidade policial, tendo esta redigido auto sumário da 

entrega. São ainda julgados em processo sumário, os detidos em flagrante delito por crime punível 

com pena de prisão de limite máximo superior a 5 anos, mesmo em caso de concurso de infrações, 

quando o Ministério Público, na acusação, entender que não deve ser aplicada, em concreto, pena 

de prisão superior a 5 anos (artigo 381.º).  

 

Este Título I desenvolve-se através dos artigos 381.º a 391.º. Assim, o artigo 382.º regula a 

apresentação do arguido ao Ministério Público e a julgamento. O artigo 387.º estabelece a forma 

como se desenrolará a audiência. Esta terá lugar no prazo de 48 horas após a detenção, podendo 

ser adiada em casos específicos. O artigo 389.º define a tramitação subjacente ao desenvolvimento 

da audiência e o artigo 389.º-A determina que a sentença seja logo proferida oralmente, contendo os 

elementos enumerados no mesmo artigo. 

O artigo 390.º elenca os casos em que o tribunal pode remeter os autos ao Ministério Público para 

tramitação sob outra forma processual: 

a) Se verificar a inadmissibilidade, no caso, do processo sumário; 

b) Não tenham podido, por razões devidamente justificadas, realizar-se, no prazo máximo 

previsto no artigo 387.º, as diligências de prova necessárias à descoberta da verdade; ou 

c) O procedimento se revelar de excecional complexidade, devido, nomeadamente, ao 

número de arguidos ou de ofendidos ou ao carácter altamente organizado do crime. 

 

O processo abreviado8 está previsto no Título II, do Livro VIII, nos artigos 391.º-A a 398.º. Este 

processo tem lugar em caso de crime punível com pena de multa ou com pena de prisão não 

                                                                                                                                                                                                     
clima emocional e a desestabilização social que os acompanha, não propiciam um julgamento sereno, refletido e bem 
fundamentado, não só quanto à questão da culpabilidade, mas também da determinação da sanção”. 
8
 Ainda no seguimento das propostas contidas no parecer a que a ASJP formula em relação ao processo sumário, 

acrescenta que “(…) a manter-se o propósito, no contexto da presente revisão parcelar do CPP, de abandonar a regra do 
julgamento em processo comum dos crimes mais graves, cujos autores são detidos em flagrante delito, sempre se 
mostrará mais adequado que o julgamento possa fazer-se em processo abreviado que, aliás, já é aplicável aos casos em 
que o agente tenha sido detido em flagrante delito e o julgamento não puder efetuar-se em processo sumário, bastando 
para isso que na al. a) do nº3 do art. 391 se proceda ao alargamento do âmbito de aplicação do processo abreviado, de 
modo a abarcar os crimes mais graves que na presente proposta se pretende que sejam julgados em processo sumário. O 
processo abreviado é especialmente adequado aos casos de prova simples, permitindo um julgamento célere mas não 
imediato, em que se mantém o essencial do ritualismo da audiência de julgamento, sem alterações ao nível da 
competência do tribunal, permitindo mesmo o julgamento pelo tribunal do júri.  
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superior a 5 anos, havendo provas simples e evidentes de que resultem indícios suficientes de se ter 

verificado o crime e de quem foi o seu agente, o Ministério Público, em face do auto de notícia ou 

após realizar inquérito sumário, deduz acusação para julgamento em processo abreviado. São ainda 

julgados no referido processo, os crimes puníveis com pena de prisão de limite máximo superior a 5 

anos, mesmo em caso de concurso de infrações, quando o Ministério Público, na acusação, 

entender que não deve ser aplicada, em concreto, pena de prisão superior a 5 anos. 

 

No que diz respeito à matéria dos recursos, o atual Código, no Livro IX, Título I, trata dos recursos 

ordinários, concretamente nos artigos 399.º a 436.º, e o Título II trata dos recursos extraordinários, 

artigos 437.º a 466.º. 

 

No âmbito dos recursos ordinários, é permitido recorrer dos acórdãos, das sentenças e dos 

despachos cuja irrecorribilidade não estiver prevista na lei, sendo o prazo para a interposição dos 

mesmos de 20 dias. Mas se o recurso tiver por objeto a reapreciação da prova gravada, os prazos 

são de 30 dias. 

 

O Livro X trata das execuções, dando competência ao ministério Público para promover a execução 

das penas e das medidas de segurança e, bem assim, a execução por custas, indemnização e mais 

quantias devidas ao estado ou a pessoas que lhe incumba representar judicialmente.  

 

Um grupo de trabalho que, no âmbito do Gabinete de Estudos e Observatório dos Tribunais da 

Associação Sindical dos Juízes Portugueses, refletiu durante mais de um ano sobre as linhas de 

uma reforma do processo penal, apresentou publicamente o seu relatório em outubro de 2011, no 

9.º Congresso dos Juízes Portugueses, de Ponta Delgada, que foi publicado em livro9 com o título 

Mudar a Justiça Penal, Linhas de Reforma do Processo Penal Português10.  

                                                                                                                                                                                                     
Concomitantemente, não seria necessário modificar as regras do julgamento sumário com todos os ajustamentos e alguma 
descaraterização e mesmo distorções, que a presente opção implica ao não diferenciar o julgamento dos crimes mais 
graves, para além de nada se alterar em matéria de competência do tribunal nesta forma do processo”. 
9
 A apresentação ocorreu no dia 24 de janeiro de 2012, na Biblioteca da Assembleia da República, numa iniciativa conjunta 

da Assembleia da República e da Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP), presidida pela Senhora Presidente 
da Assembleia da República. 
Intervieram na apresentação a Presidente da Assembleia da República, o Presidente da Comissão Parlamentar de 
Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, Deputado Fernando Negrão, o Presidente da ASJP, 
Desembargador António Martins, o Coordenador do Grupo de Trabalho que produziu o documento, Desembargador 
António Latas e o Dr. José António Barreiros, que fez a apresentação do livro. A obra corresponde às conclusões do 
trabalho realizado, durante mais de um ano, por um grupo constituído no âmbito do Gabinete de Estudos e Observatório 
dos Tribunais da Associação Sindical dos Juízes Portugueses do levantamento e recolha de experiências e preocupações, 
apontando o que podem vir a ser algumas das linhas de reforma do processo penal. 
10

 Editora Almedina (Coimbra, 2012). 
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No âmbito do referido relatório sublinham-se as seguintes alterações defendidas pelos juízes: 

“Os prazos obrigatórios para a conclusão dos inquéritos por parte do Ministério Público, sob pena de 

a acusação ser anulada, e os recursos para o Tribunal Constitucional não terem efeitos suspensivo”. 

 

Exigem “maior responsabilização de todos os sujeitos processuais, o que também obriga a que 

sejam conhecidos os motivos que levam a que o processo, nas suas diferentes fases, não seja 

decidido ou não avance em prazo razoável”. 

 

É também proposto que a fase de instrução em processo-crime seja limitada a um debate para que 

o juiz fiscalize a legalidade da acusação, evitando que esta seja utilizada como uma manobra 

dilatória. 

 

Para que a justiça seja mais célere é proposta a utilização de ferramentas eletrónicas e meios 

audiovisuais e modelos padronizados e concisos para a formulação dos despachos e decisões, 

assessorias e dispositivos processuais de mediação e conciliação das partes. 

 

Para poupar tempo, os juízes defendem que a prova oral produzida em inquérito seja 

“obrigatoriamente sujeita a registo de som e imagem, lavrando-se mero auto da diligência respetiva 

sem transcrição das declarações ou depoimentos”. 

 

Outra das sugestões apresentadas é o alargamento do âmbito de aplicação do processo abreviado 

a crimes puníveis com pena de prisão não superior a oito anos, quer em casos de flagrante delito, 

quer noutros que não carecessem de maior investigação. 

 

Outra das medidas preconizadas pelos juízes assenta na ideia de que o recurso para o Tribunal 

Constitucional não pode ter efeito suspensivo se um arguido for condenado em primeira instância e 

essa decisão for confirmada por um Tribunal da Relação ou pelo Supremo Tribunal de Justiça. 

 

O XIX Governo Constitucional, no seu Programa, defende a melhoraria da qualidade do Estado de 

Direito, reforçar a cidadania, dignificar a Justiça e os seus agentes e combater a corrupção, bem 

como agilizar os sistemas processuais. As reformas a empreender só podem ser levadas à prática 

com o envolvimento dos órgãos de soberania, dos operadores judiciários e respetivas instituições e 

da sociedade. Neste sentido prevê diversas medidas, entre outras, as seguintes: 
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 Revisão do Código Penal e o Código de Processo Penal no sentido de ampliar e efetivar a 

aplicação do processo sumário quando se trate de detidos em flagrante delito, e ampliar a 

aplicação de prisão preventiva nos crimes com penas superiores a três anos; 

 Reforço da autonomia e da responsabilização do Ministério Público no exercício da ação 

penal, cabendo-lhe dirigir toda a investigação num modelo em que o magistrado responsável 

pela investigação deve assegurar o processo na fase de julgamento; 

 Reforma da instrução como momento processual próprio, anterior ao do julgamento, para 

verificação do cumprimento dos princípios fundamentais do Estado de Direito; 

 Fixação de prazos perentórios para os inquéritos criminais quando correm contra suspeitos 

ou arguidos, de modo a impedir o prolongamento por tempo indefinido das investigações, 

com exceções muito restritivas como os casos de alta criminalidade organizada; 

 Reforço do estatuto penal das vítimas, consagrando novos direitos de informação, apoio e 

intervenção no processo, admitindo a constituição como assistente do Estado, com o 

consentimento da vítima ou da família. 

 

Neste seguimento, o Governo, na reunião do Conselho de Ministros de 21 de junho de 2012 

aprovou, para apresentação à Assembleia da República, a presente Proposta de Lei de alteração ao 

Código de Processo Penal, em que refere “por um lado, a necessidade de celeridade e eficácia no 

combate ao crime e a defesa da sociedade e, por outro, as garantias dos direitos de defesa do arguido, bem 

como têm em conta a evolução dos fenómenos criminais e corrigem deficiências do sistema que têm 

permitido a impunidade de certo tipo de criminalidade.” 

 

Acrescenta que “as modificações incidem, fundamentalmente, sobre o âmbito do poder jurisdicional na 

aplicação de medidas de coação e sobre a possibilidade de, salvaguardados os direitos de defesa do 

arguido, designadamente o direito ao silêncio, as declarações que o arguido presta nas fases preliminares 

do processo serem utilizadas e valoradas na fase de julgamento. O julgamento em processo sumário 

possibilita uma justiça célere que contribui para o apaziguamento social. Alarga-se, assim, a possibilidade 

de submissão a julgamento em processo sumário à generalidade dos crimes, com exceção da criminalidade 

altamente organizada, dos crimes contra a segurança do Estado e dos crimes relativos às violações de 

Direito Internacional Humanitário”. 

 

No que concerne à matéria dos recursos, o comunicado salienta que “aclara-se o regime dos recursos, 

uniformizando os prazos de interposição e delimitando o âmbito de recurso para o Supremo Tribunal de 

Justiça preservando a intervenção deste órgão para os casos de maior gravidade”. 
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 Enquadramento internacional 

Países europeus 

A legislação comparada é apresentada para os seguintes países da União Europeia: Espanha e 

França. 

 

ESPANHA 

O Código de Processo Penal espanhol (Ley de Enjuiciamiento Criminal) data de 14 de setembro de 

1882. Esta lei sofreu ao longo dos anos várias alterações. 

 

Em 2002, pela Lei 38/2002 de 24 de junho foi o referido código parcialmente reformulado no sentido 

de agilizar os procedimentos processuais de determinados delitos. Esta lei resultou de um consenso 

político vertido no “Pacto de Estado” para a reforma da justiça. Um dos objetivos deste pacto era que 

uma futura “Ley de Enjuiciamiento Criminal” (LEC) conseguisse criar mecanismos que em alguns 

casos dessem lugar a uma justiça imediata. 

 

Assim, esta lei cria um processo especial para instrução rápida de vários ilícitos, entre eles os de 

flagrante delito. Outra importante medida introduzida pela Lei 38/2002, de 24 de junho foi a 

aceleração processual das pequenas infrações (furtos e danos em bens públicos ou privados cujo 

valor não ultrapasse € 50.000 (cinquenta mil euros). É assim dada uma nova redação aos Títulos II e 

III do Livro IV da Ley de Enjuiciamiento Criminal” com a alteração dos artigos 757º a 803º. 

 

De igual modo no Capítulo IV do Título III do Livro IV é reformulado o processo de julgamento oral 

(artigo 800º). 

 

No que diz respeito à prisão preventiva, esta é decretada pelo juiz e só é aplicada quando 

objetivamente é necessária e quando não existam outras medidas menos gravosas para o direito à 

liberdade, através das quais possam ser alcançados os mesmos fins (artigo 502º). 

 

O processo penal espanhol pode-se resumir em quatro procedimentos mais importantes: 

1. Processo de contraordenações – é um procedimento rápido e fácil envolvendo o julgamento 

de pequenos delitos. O julgamento é realizado no Tribunal de Instrução (Juzgado de 

Instrucción). 
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2. Processo Penal Comum – aplica-se às pessoas acusadas de crimes puníveis com pena de 

prisão superior a 9 anos. Este processo tem três fases distintas: 

i. A fase de inquérito (artigo 299º e seguintes) 

ii. A preparação do julgamento oral (Del juicio oral – artigo 649º e seguintes) 

iii. O julgamento oral (De la celebración del juicio oral – artigo 680º e seguintes) 

 

A fase de investigação envolve a preparação do julgamento e uma investigação mais aprofundada 

para determinar que delito foi cometido e determinar a responsabilidade dos acusados sendo 

realizada pelo juiz de instrução. 

 

A preparação “del juicio oral” tem lugar no Tribunal Municipal. Trata-se de procedimentos adicionais 

com vista a confirmar a acusação ou a propor o arquivamento do processo. 

No julgamento propriamente dito as partes devem apresentar os seus últimos documentos escritos e 

as respetivas declarações escritas. 

 

3. Procedimento abreviado – este processo aplica-se aos delitos cujas penas não excedam os 9 

anos (artigo 757º e seguintes). O Tribunal de Instrução é encarregado de investigar o crime, 

suas circunstâncias, seus autores e quaisquer outros assuntos relativos à infração. O 

Ministério Público (Ministério Fiscal11) deve garantir que os direitos do réu são respeitados e 

os direitos da vítima são protegidos. 

 

4. Procedimento rápido para determinados delitos – este processo aplica-se, sem prejuízo do 

estabelecido para os demais processos especiais, à instrução e julgamento de delitos a que 

corresponda uma pena de prisão inferior a 5 anos (artigo 795º e seguintes). Encontram-se 

abrangidos por este procedimento, entre outros, os seguintes crimes: 

a. Ofensas corporais 

                                                           
11

O artigo 3 º do Estatuto do Ministério Fiscal  define como funções do Ministério, entre outras, as seguintes: 

 Exercer as funções previstas na lei em defesa da independência dos juízes e tribunais; 

 Exercer ações criminais e civis decorrentes de crimes e contravenções; 

 Intervir no processo penal; 

 Participar na defesa da legalidade e do interesse público ou social, em processos relativos ao estado civil e outros 
estabelecidos por lei; 

 Assegurar a proteção processual das vítimas, bem como das testemunhas e peritos; 

 Tomar parte, na defesa da legalidade do interesse público ou social em todos os processos relativos ao estado 
civil e nos demais que a lei estabeleça; 

 Promover a assistência jurídica prevista nas leis, tratados e convenções. 



 
Nota Técnica 

 

Proposta de Lei n.º 77/XII/1.ª (GOV) 

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª) 

 

42 

b. Furto 

c. Roubo 

d. Furto de veículo 

e. Contra a saúde pública 

f. Flagrante delito relativo à propriedade intelectual e industrial previsto nos 

artigos 270º, 273º, 274º e 275º do Código Penal. 

 

Em Espanha estabelecem-se determinadas cautelas à prova por confissão, no sentido de se 

praticarem todas as diligências para apurar da sua veracidade, dispondo o artigo 406º da Ley de 

Enjuiciamento Criminal que “La confesión del procesado no dispensará al Juez de Instrucción de 

practicar todas las diligencias necesarias a fin de adquirir el convencimiento de la verdad de la 

confesión y de la existencia del delito. Con este objeto, el juez instructor interrogará al procesado 

confeso para que explique todas las circunstancias del delito y cuanto pueda contribuir a comprobar 

su confesión, si fue autor o cómplice y si conoce a algunas personas que fueren testigos o tuvieren 

conocimiento del hecho.” 

 

De toda a maneira, tal como em Portugal, caso o arguido em audiência de julgamento negue ou 

preste declarações contraditórias com o depoimento primeiramente prestado, poderá atender-se a 

este, dispondo o artigo 405 da Ley de Enjuiciamento Criminal que “Si en las declaraciones 

posteriores se pusiere el procesado en contradicción con sus declaraciones primeras o retractare 

sus confesiones anteriores, deberá ser interrogado sobre el móvil de sus contradicciones y sobre las 

causas de su retractación.” 

 

Entende-se que, ao introduzir em audiência de julgamento as anteriores declarações através do 

artigo. 730.º da LEC, passa a cumprir-se todas as exigências constitucionais da publicidade, 

imediação e contraditório, já que a defesa tem todas as possibilidades de “combater” o conteúdo da 

primeira declaração. Considera, contudo, o Tribunal Constitucional espanhol que, para serem 

aceites anteriores declarações do arguido e para que possam fundamentar uma condenação 

judicial, é necessário levar em conta diversos fatores. Designadamente, o arguido antes de prestar 

declarações deve ser informado dos seus direitos, serem efetuadas as advertências legais e estar 

na presença de um advogado. 

 

A outra interpretação legal que tem permitido a valoração de anteriores declarações do arguido que 

se remete ao silêncio em audiência é a do artigo 714.º da LEC, considerando que no conceito de 
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contradição deverão ser englobadas todas as condutas do arguido que juridicamente possam ser 

consideradas contrárias às assumidas nas anteriores fases. Assim, quando o arguido confessou os 

factos e depois se remeteu ao silêncio em audiência, tal comportamento deve ser considerado 

contradição para efeitos do artigo 714.º da LEC. 

 

É, portanto, jurisprudência do Supremo Tribunal Espanhol, que se o arguido prestou anteriormente 

declarações perante um juiz, rodeado de todas as garantias, o seu silêncio em julgamento não torna 

inexistentes as anteriores declarações, pois foram exercidas em outro momento processual, no 

exercício da sua liberdade de prestar declarações, com o conteúdo que entendeu conveniente, e 

depois de asseguradas todas as garantias de defesa. 

 

Importa notar, contudo, que caso o arguido se remeta ao silêncio, mesmo a valorarem-se anteriores 

declarações, a audiência deverá prosseguir, dispondo o artigo. 698º da LEC que “Se continuará 

también el juicio cuando el procesado o procesados no quieran responder a las preguntas que les 

hiciere el residente”. 

 

FRANÇA 

O Código de Processo Penal francês prevê apenas uma forma de processo especial – o processo 

simplificado (procedure simplifiée) – que pode ser aplicável às contravenções de polícia, a 

requerimento do Ministério Público (artigo 524 do Code de Procédure Pénale). 

Sempre que se utilize esta forma de processo, prescinde-se do debate prévio (débat préalable). O 

juiz profere sentença (designada ordonnance penale) com base no processo submetido pelo 

procurador da República. 

As contravenções são julgadas pelo Tribunal de Police12 e são puníveis com multa até € 1.500 e 

com sanções acessórias privativas ou restritivas de direitos e ou penas de sanção-reparação. O 

elenco das contravenções pode ser consultado na parte regulamentar do Código Penal (artigos R-

610 e seguintes). 

 

As declarações prestadas pelos arguidos nas fases processuais prévias ao julgamento são objeto de 

gravação audiovisual. Quer durante a instrução, quer durante o julgamento, e exceção feita aos 

casos em que esteja em causa acusação pelos crimes relacionados com ameaças aos interesses 

                                                           
12

 Até Janeiro de 2013, os ilícitos que correspondam a contravenções de até 4ª grau são ainda julgadas nas jurisdições de 

proximidade. Estas jurisdições foram extintas pela loi relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines 
procédures juridictionnelles  e as suas competências foram transferidas para o tribunal de polícia. 
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fundamentais da nação e com o terrorismo, este registo só pode ser consultado se houver 

contestação sobre o alcance das declarações recolhidas, a requerimento do Ministério Público ou 

dos interessados, de acordo com o disposto no artigo 116-1 do Código do Processo Penal. É ainda 

realizado um registo em ata, nos termos do artigo 121 do mesmo Código. 

 

Em todo o caso, o artigo 114 do Código de Processo determina que as partes processuais não 

podem ser ouvidas, interrogadas ou confrontadas sem a presença de defensor. Ressalvam-se os 

casos em que expressamente renunciem a esta assistência. 

 

Os recursos em matéria criminal processam-se perante a Sala Criminal do Cour de Cassation, 

sendo recorríveis as decisões dos tribunais de instrução e as decisões proferidas em julgamentos 

em última instância em matéria criminal, correcional e de polícia (artigo 567 do Código de Processo 

Penal). 

 

IV. Iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a mesma matéria 

 

Efectuada uma pesquisa à base de dados do processo legislativo e da actividade parlamentar (PLC) 

verificou-se que, neste momento, não se encontram pendentes quaisquer iniciativas ou petições 

sobre matéria idêntica. 

Encontram-se, porém, também agendadas para discussão na generalidade na próxima sessão 

plenária de 12/07/2012, e serão discutidas com esta proposta de lei, as seguintes iniciativas 

conexas: 

- Proposta de Lei n.º 75/XII/1.ª (GOV) – Procede à alteração do Código Penal, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro; 

- Proposta de Lei n.º 76/XII/1.ª (GOV) - Procede à terceira alteração ao Código da Execução 

das Penas e medidas privativas de liberdade aprovado pela Lei n.º 115/2009, de 12 de outubro. 

 

V. Consultas e contributos 

 

A exposição de motivos dá conta de que foi promovida a consulta do Conselho Superior da 

Magistratura, do Conselho Superior do Ministério Público, do Conselho Superior dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais, da Ordem dos Advogados, da Câmara dos Solicitadores, da Associação 



 
Nota Técnica 

 

Proposta de Lei n.º 77/XII/1.ª (GOV) 

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª) 

 

45 

Sindical dos Juízes Portugueses, do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, do Conselho 

dos Oficiais de Justiça, da Associação dos Oficiais de Justiça, do Sindicato dos Funcionários 

Judiciais e do Sindicato dos Oficiais de Justiça. O Governo não junta, porém, à Proposta de Lei, ao 

contrário do preceituado no n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 274/2009, de 2 de Outubro, os 

pareceres das entidades que se pronunciaram sobre a iniciativa.  

 

Em qualquer caso, e porque aquela pronúncia versou sobre o anteprojecto da Proposta de Lei 

entretanto apresentada à Assembleia da República, a Comissão promoveu, no dia 26 de Junho de 

2012, a consulta escrita obrigatória do Conselho Superior da Magistratura, do Conselho Superior do 

Ministério Público e da Ordem dos Advogados. 

 

A Comissão poderá ainda convidar as seguintes entidades a, querendo, emitirem a sua pronúncia 

sobre esta iniciativa: a Associação Sindical dos Juízes Portugueses, o Sindicato dos Magistrados do 

Ministério Público, o Conselho dos Oficiais de Justiça, a Associação dos Oficiais de Justiça, o 

Sindicato dos Funcionários Judiciais e o Sindicato dos Oficiais de Justiça, bem como o recém-criado 

Fórum Penal - Associação de Advogados Penalistas. 

 

VI. Apreciação das consequências da aprovação e dos previsíveis encargos com a sua 

aplicação 

 

Em face da informação actualmente disponibilizada não é possível quantificar eventuais encargos 

resultantes da aprovação da presente iniciativa. 

 

 


