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REPUBLICA DEMocRATIC A DE TIMOR-LESTE 

GOVERNO 

DECRETO-LEI N.o 12005 

DE DE 

APROV A 0 CODIGO DE PROCESSO PENAL 

o compromisso assumido colectivamente por Timor-Leste, no" sentido da sua afirmayao 
como Pais independente, conduziu ao reclamar de urn sistema juridico proprio, no qual 
as soluyoes processuais penais assumem especial relevo. 

A urgencia na elaborayao de uma codificayao do direito processual penal fez-se sentir 
tam bern dadas as opyoes nacionais que se encontram firmadas em instrumentos como a 
Constituiyao e 0 projecto de Codigo Penal cuja lei de autorizayao foi tam bern ja 
publicada, condicionando necessariamente a redacyao do Codigo de Processo Penal. 

Aliada a estas opyoes esta tam bern , naturalmente, a existencia de condicionalismos 
derivados do rapido mergulhar de Timor-Leste nos compromissos intemacionais que 
tern vindo a assumir, assim como das opyoes firmadas ao nivel do sistema juridico 
perfilhado. 

Por outro lado, tem-se em atenyao a genese e a importancia dos colectivos criados peJa 
Administrayao Transitoria das Nayoes Unidas em Timor-Leste (UNT AET) com 
competencia para 0 tratamento dos processos relativos aos crimes graves cometidos 
entre 1 de Janeiro e 25 de Outubro de 1999 e que continuam em funyoes. 

Assim: 

No uso da autorizayao legislativa concedida ao abrigo dos artigos 1.° e 2.° da Lei n.O 
15/2005, de 16 de Setembro, enos termos do previsto no artigo 96.° da Constituiyao, 0 

Govemo decreta, para valer como lei, 0 seguinte: 

Artigo 1.° 
Aprovac;ao do C6digo de Processo Penal 

E aprovado 0 Codigo de Processo Penal publicado em anexo e que faz parte integrante 
do presente diploma. 



1. Sao revogados: 

Artigo 2.° 
Revoga~ao 

a) 0 Regulamento da UNTAET n.D 2000/30, de 25 de Setembro, alterado pelo 
Regulamento da UNTAET n.D 2001125, de 14 de Setembro, sobre regras 
provis6rias de processo penal; 

b) 0 n.D 1 do artigo 6. D e os artigos I. D
, 3.°, 4.° e 16.° do Decreto-Lei n.o 16/2003, 

de 1 de Outubro. 

2. Sao tambem revogadas as normas constantes de legislayao que consagre soluyoes 
contnirias as adoptadas pelo C6digo de Processo Penal, nomeadamente as do 
Regulamento da UNT AET n. D 2000111, de 6 de Maryo, alterado pelos Regulamentos 
da UNTAET n.o 2000114, de 10 de Maio, 2001118, de 21 de Julho, e 2001125, de 14 
de Setembro. 

3. Fica ressalvado 0 disposto no artigo seguinte. 

Artigo 3.° 
Crimes graves 

Mantem-se em vigor todas as normas que regulam os processos relativos aos crimes 
graves cometidos entre 1 de Janeiro e 25 de Outubro de 1999, nomeadamente as 
constantes: 

a) Dos numeros 1,2 e 4 do artigo 9. D do Regulamento da UNTAET n.D 2000111, 
de 6 de Maryo, na sua actual redacyao; 

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

Artigo 4.° 
Contraven~oes 

Enquanto subsistirem contravenyoes no ordenamento juridico timorense, aplicam-se 
subsidiariamente ao processo contravencional, com as devidas adaptayoes, as norm as do 
C6digo aprovado por este diploma. 

Artigo 5.° 
Entrada em vigor 

o presente diploma e 0 C6digo de Processo Penal entram em vigor em 1 de Janeiro de 
2006. 

Aprovado em Conselho de Ministros de 20 de Outubro de 2005. 

o Primeiro-Ministro, 

(Mari Bim Amude Alkatiri) 
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o Ministro do Interior, 

(Rogerio Tiago Lobato) 

Promulgado em ~:L JC)eN 0 ~ 

Publique-se. 



ANEXO 

CODIGO DE PROCESSO PENAL 

Preambulo 

1. 0 quadro nonnativo apresentado pelo C6digo de Processo Penal inspira-se e respeita 
integralmente as opyoes constitucionalmente consagradas em sede de direitos, 
liberdades e garantias pessoais confirmando-se, por isso, a tradicional afirmayao 
doutrimiria de que 0 ordenamento processual penal e verdadeiro "direito constitucional 
aplicado". 

Oaf que as soluyoes nonnativas acolhidas no presente C6digo visem primordialmente 
consolidar e regulamentar 0 que em materia de garantias de processo penal e demais 
direitos pessoais a Constituiyao da Republica salvaguarda, limitando-se as actividades 
inovadoras do legislador de fonna a garantir que "a extensao e 0 alcance do conteudo 
essencial dos dispositivos constitucionais" nao seja diminufdo. 

2. Por outro lado, sem perder de vista 0 pensamento de cariz proteccionista antes 
expresso, 0 legislador processual penal procurou consagrar os mecanismos processuais 
mais adequados a urn eficaz combate as diversas form as de criminalidade que se vern 
manifestando no tecido social timorense, condiyoes essenciais para a sobrevivencia do 
Estado de Direito Oemocnitico. 

Estamos convictos de que a concordancia pnitica entre 0 mlOlmo de restriyoes as 
liberdades individuais constitucionalmente suportaveis, mas necessarias como garantia 
essencial da sobrevivencia duma sociedade democratica, se alcanyou no presente 
C6digo equilibrada e proporcionalmente. 

3. No que concerne a regulamentayao dos participantes processuais foi-se exaustivo na 
sua caracterizayao. Procedeu-se a definiyao rigorosa das circunstancias e do momento 
em que 0 agente do crime assume a posiyao processual de, respectivamente, suspeito, 
arguido ou condenado, bern como dos deveres e direitos processuais respectivos. 

Consagrou-se a figura do lesado como mero auxiliar do Ministerio Publico no processo 
penal e representado por este, podendo a indemnizayao civil decorrente da pratica de 
cnme ser oficiosamente arbitrada no processo penal, salvo se 0 lesado declarar 0 

contrario. 

Salienta-se tam bern a delimitayao dos poderes gerais de policia e a enumerayao das 
medidas de policia e respectivos pressupostos. 

4. Relativamente a prova, destacam-se as nonnas referentes a proibiyoes de prova, 
absolutas ou relativas, e acerca do respectivo valor, para alem de se preyer, como regra 
geral, a obrigatoriedade de a prova ter que ser produzida ou examinada na audiencia de 
julgamento para que possa sustentar a fonnayao da convicyao do tribunal. 

Refira-se tam bern a regulamentayao do meio de prova "inspecyao ao local do crime" 
como instrumento de reconhecida importancia no decorrer da investigayao. 
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5. No que respeita aos meios de obtenyao de pro va, nulidades e medidas de coacyao e de 
garantia patrimonial efectuou-se a sua regulayao de modo bastante exaustivo de forma a 
facilitar a sua aplicayao pelos diversos operadores judiciarios. 

6. Consagrou-se urn modele de tramitayao processual 0 mais simplificado possivel com 
o objectivo de privilegiar a celeridade processual enquanto instrumento capaz de 
garantir maior eficacia na prevenyao da criminalidade. Deste modo, apenas existe uma 
forma de processo comum e uma forma de processo sumario, esta ultima destinada ao 
tratamento da pequena e media criminalidade em que ocorra flagrante delito. 

Na forma de processo comum a investigayao realiza-se atraves de inquerito efectuado 
sob a direcyao do Ministerio Publico, actuando a polfcia na dependencia funcional desta 
magistratura. Cabe ao juiz, ainda nesta fase, a pnitica ou a autorizayao dos actos 
susceptiveis de limitar direitos e liberdades fundamentais do cidadao, nomeadamente a 
realizayao obrigat6ria do primeiro interrogat6rio de detido dentro das setenta e duas 
horas seguintes a detenyao. 

7. Consagram-se tambem prazos adequados a realidade judiciaria timorense para a 
durayao da prisao preventiva e para a realizayao do inquerito, em especial para os casos 
em que existam arguidos presos preventivamente ou para situayoes de especial 
complexidade. 

8. Em relayao a sentenya, opta-se pela inequivoca obrigatoriedade da sua 
fundamentayao e motivayao, tanto de facto como de direito. Desta maneira, e 
conjugadamente com a possibilidade de documentayao da prova obtida em audiencia, 
garante-se 0 conhecimento de direito e de facto em sede de recurso e possibilita-se, por 
meio da obrigayao de fundamentayao, que a comunidade "fiscalize" a actuayao dos 
6rgaos encarregues da administrayao da justiya. 

9. Por ultimo, entrega-se a competencia jurisdicional para a fase da execuyao penal ao 
juiz do processo. 

CODIGO DE PROCESSO PENAL 

PARTE I 
PARTE GERAL 

TITULO I 
DISPOSI<;OES PRELIMINARES E GERAIS 

Artigo 1.° 
Defini.;oes Jegais 

Para efeitos do disposto no presente C6digo considera-se: 
a) "Crime", 0 conjunto de pressupostos de que depende a aplicayao ao agente de 

uma pena ou medida de seguranya criminais; 
b) "Autoridade judiciaria", 0 juiz e 0 Ministerio Publico, cada urn relativamente 

aos actos processuais que cabem na sua competencia; 
c) "Acusayao manifestamente infundada", aquela que nao contenha a narrayao 

dos factos ou as indicayoes tendentes a identificayao do arguido, nao indique 
as disposiyoes legais aplicaveis ou as provas que fundamentam a acusayao, ou 
cujos factos narrados nao constituam crime; 
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d) "Relat6rio social", documento elaborado por servi<;:os tecnicos com 
competencia para apoiar os tribunais, tendo como objectivo auxiliar no 
conhecimento da personalidade do arguido, ou da vitima, e tambem fornecer 
elementos sobre as condi<;:oes de vida daqueles. 

Artigo 2.° 
Principio da legalidade 

As consequencias juridico-criminais decorrentes da pnltica de urn crime s6 podem ser 
apJicadas em conformidade com as normas deste C6digo. 

Artigo 3.° 
Integrac;ao de lacunas 

Nos casos omissos, quando as disposiyoes deste C6digo nao puderem aplicar-se por 
analogi a, observam-se as normas do processo civil que se harmonizem com 0 processo 
penal e, na falta destas, os principios gerais de processo penal. 

Artigo 4.° 
Aplicac;ao da lei no tempo 

I. A lei processual penal e de apJicayao imediata, sem prejuizo da validade dos actos 
realizados na vigencia da lei anterior. 

2. A lei processual penal nao se aplica aos processos iniciados anteriormente a sua 
vigencia quando da sua aplicabilidade imediata possa resultar: 

a) Agravamento sensivel e ainda evitavel da situayao processual do arguido, 
nomeadamente uma limitayao do seu direito de defesa; ou 

b) Quebra da harmonia e unidade dos varios actos do processo. 

Artigo 5.° 
Aplicac;ao da lei no espac;o 

I. A lei processual penal aplica-se em todo 0 territ6rio de Timor-Leste. 
2. Aplica-se, tambem, a lei processual penal em territ6rio estrangeiro, nos termos 

definidos nos tratados, convenyoes e regras de direito internacional. 

Artigo 6.° 
Aplicac;iio a outros i1icitos 

Com as devidas adaptayoes, as normas deste C6digo aplicam-se subsidiariamente aos 
processos disciplinar e contra-ordenacional. 

TITULO II 
DO TRIBUNAL 

CAPITULO I 
DA JURISDIC;Ao 
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Artigo 7.° 
Da jurisdh;ao penal 

I. S6 os tribunais previstos na lei de organizayao judiciaria sao competentes para 
administrar a justiya penal. 

2. No exercfcio desta funyao, os tribunais apenas devem obediencia a Lei e ao Direito. 

Artigo 8.° 
Coopera«;ao das autoridades 

1. Todas as autoridades publicas estao obrigadas a colaborar com os tribunais, na 
administrayao da justiya penal, sempre que solicitadas. 

2. A cooperayao referida no numero anterior prefere a qualquer outro serviyo. 

Artigo 9.° 
Suficiencia da jurisdi«;ao penal 

1. Salvo disposiyao legal em contnirio, e no processo penal que se resolvem todas as 
quest5es que interessam a decisao da causa, independentemente da sua natureza. 

2. Ap6s a acusayao, a requerimento ou oficiosamente, 0 tribunal pode suspender 0 

processo para que se decida, no tribunal competente, qualquer questao nao penal 
essencial a descoberta da verdade que nao possa ser convenientemente resolvida no 
processo penal. 

3. A suspensao nao pode ter durayao superior a urn ana e nao impede a realizayao de 
diligencias urgentes de prova. 

4. Verificando-se que a aCyao nao foi proposta nos trinta dias seguintes a data da 
decisao de suspensao, ou decorrido 0 prazo referido no numero anterior sem que a 
questao prejudicial tenha sido decidida, 0 processo penal prossegue, nele se 
decidindo, obrigatoriamente, a questao nao penal. 

5. Nos casos de suspensao, 0 Ministerio Publico pode intervir no processo nao penal 
para prom over a sua acelerayao e informar 0 tribunal penal. 

CAPITULO II 
DA COMPETENCIA 

SEc<;Ao I 
DAS DISPOSI<;OES GERAIS 

Artigo 10.° 
Determina«;ao da pena aplicavel 

1. Para efeitos de aferiyao da competencia, na determinayao da pena abstractamente 
aplicavel atende-se as circunstancias que elevam 0 maximo legal da pena 
correspondente ao tipo de crime. 

2. Em caso de concurso de crimes releva a pena maxima abstractamente aplicavel ao 
. . 

cnme mats grave. 

Artigo 11.° 
Direito subsidiario 

Em materia de competencia penal, aplicam-se subsidiariamente as leis de organizac;ao 
judiciaria. 
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SEC(:A.O II 
DA COMPETENCIA MATERIAL E FUNCIONAL 

SUBSEC(:A.O I 
COMPETENCIA EM RAZA.O DA HIERARQUIA 

Artigo 12.° 
Competencia do Supremo Tribunal de Justic;a 

1. Compete ao plemlrio do Supremo Tribunal de Justis;a, em materia penal: 
a) Julgar 0 Presidente da Republica; 
b) Julgar os recursos de decisoes proferidas, em prime ira instancia, pel a secs;ao 

criminal do Supremo Tribunal de Justis;a; 
c) Uniformizar a jurisprudencia, nos termos dos artigos 321 ° e seguintes; 
d) Exercer as demais competencias atribuidas por lei. 

2. Compete a secs;ao criminal do Supremo Tribunal de Justis;a, em materia penal: 
a) Julgar processos por crimes cometidos por juizes do Supremo Tribunal de 

Justiya, 0 Procurador-Geral da Republica e demais agentes do Ministerio 
Publico que exers;am funs;oes junto daquele tribunal; 

b) Julgar processos por crimes cometidos por juizes dos tribunais de 1 a instancia 
ou por agentes do Ministerio Publico; 

c) Julgar os recursos nao previstos no numero anterior; 
d) Conhecer dos conflitos de competencia entre os tribunais referidos na alinea 

b)donoJ; 
e) Conhecer dos pedidos de habeas corpus, em virtude de prisao ou detens;ao 

ilegal; 
f) Julgar os processos judiciais de extradis;ao; 
g) Julgar os processos de revisao e confirmas;ao de sentenya penal estrangeira; 
h) Exercer as demais competencias atribuidas por lei. 

Artigo 13.° 
Competencia dos tribunais distritais 

Compete aos tribunais judiciais distritais: 
a) Julgar os processos relativos a crimes cuja competencia nao esteja legalmente 

atribuida a outro tribunal; 
b) Julgar os recursos interpostos de decisoes das autoridades administrativas 

proferidas em processo de contra-ordenas;ao; 
c) Exercer a competencia judicial na fase de eXeCUyaO da pena; 
d) Exercer a competencia jurisdicional na fase do inquerito; 
e) Decidir todas as questoes criminais, nao atribuidas expressamente a outra 

entidade ou tribunal; 
f) Exercer as demais competencias atribuidas por lei. 

SUBSEC<;Ao II 
COMPETENCIA EM RAzAo DA CONSTITUI<;Ao DO TRIBUNAL 
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Artigo 14.0 
Competencia do tribunal colectivo 

o tribunal funciona em colectivo, em materia penal, para 0 julgamento dos processos 
correspondentes a crimes cuja pena maxima, abstractamente aplicavel, seja superior a 
cinco anos de prisao. 

Artigo 15.0 

Competencia do tribunal singular 

Compete ao tribunal singular, em materia penal, julgar os processos por crimes que nao 
devam ser julgados pelo tribunal colectivo e exercer as demais competencias fixadas no 
artigo 13°. 

SEc<;=Ao III 
DA COMPETENCIA TERRITORIAL 

Artigo 16.0 

Regra geral 

1. E competente para conhecer de urn crime, 0 tribunal em cuja area ele se consumou. 
2. Se 0 crime nao chegou a consumar-se, ou se consumou por actos sucessivos ou 

reiterados, ou por urn acto permanente, e competente 0 tribunal em cuja area se 
praticou 0 ultimo acto ou em que cessou a consumayao. 

Artigo 17.0 
Crime cometido a bordo de urn navio ou de aero nave 

1. E competente para conhecer de crime praticado a bordo de navio ou de aeronave, 0 

tribunal em cuja area se situe 0 local onde 0 agente desembarcar. 
2. Se 0 agente nao desembarcar em territ6rio timorense, e competente 0 tribunal da 

area da matricula do navio ou da aeronave. 

Artigo 18.0 

Crime praticado no estrangeiro 

1. Se 0 crime for praticado no estrangeiro, e competente 0 tribunal em cuja area se 
situe 0 local do territ6rio timorense onde 0 agente foi encontrado. 

2. Nao sendo encontrado, ou mantendo-se 0 agente no estrangeiro, e competente 0 

tribunal da area da ultima residencia conhecida em territ6rio timorense. 

Artigo 19.0 

Outros cas os 

1. No caso do crime estar relacionado com locais pertencentes a areas de competencias 
de diversos tribunais e existindo duvidas acerca da determinar;ao da competencia 
territorial, ou se for desconhecido 0 local da pnitica do crime, e competente 0 

tribunal on de primeiro houver noticia do crime. 
2. Em quaisquer outros casos para alem dos previstos nesta secr;ao e competente 0 

tribunal onde primeiro houver noticia do crime. 
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SEcC;Ao IV 
DA COMPETENCIA POR CONExA.O 

Artigo 20. 0 

Conexao total 

1. Organiza-se urn so processo quando: 
a) Varios agentes praticarem 0 mesmo ou diversos crimes em comparticipas;ao; 
b) 0 mesmo ou diversos agentes praticarem varios crimes atraves da mesma 

conduta, ou na mesma ocasiao ou lugar, ou sendo uns causa ou efeito dos 
outros, ou destinando-se uns a continuar ou ocultar os outros. 

2. Se tiverem sido instaurados processos distintos, proceder-se-a, oficiosamente ou a 
requerimento, a apensas;ao de todos os processos conexos, logo que a conexao seja 
conhecida e os autos se encontrem na mesma fase processual. 

Artigo 21.0 

Conexao parcial para julgamento 

I. Mesmo fora dos casos previstos no artigo anterior, e obrigatoria a apensas;ao de 
processos para julgamento quando 0 mesmo for acusado da pnitica de diversos 
crimes. 

2. Se a razao determinante da conexao for conhecida depois de efectuado 0 

julgamento, determinar-se-a a apensas;ao sempre que haja lugar a efectivas;ao de 
cumulo juridico. 

Artigo 22.0 
Limites a conexao 

A conexao nao opera entre processos que sepm e processos que nao sejam da 
competencia: 

a) De tribunais de menores; 
b) Do Supremo Tribunal de Justis;a funcionando como prime ira instancia quando 

algum dos arguidos nao deva ser julgado nesse tribunal. 

Artigo 23.0 

Determina~ao da competencia por conexao 

I. Se os processos conexos deverem ser da competencia de tribunais de diferente 
hierarquia e forma de funcionamento, sera competente para todos 0 tribunal de 
hierarquia mais elevada ou de forma de funcionamento mais solene. 

2. Se os processos conexos deverem ser da competencia de varios tribunais em razao 
do territorio, sera competente para conhecer de todos aquele que tiver competencia 
para 0 crime cuja pena seja mais elevada no limite maximo, ou, no caso de igualdade 
do limite maximo das penas aplidiveis, 0 tribunal da area onde primeiro tiver havido 
noticia de qualquer dos crimes. 

Artigo 24.0 
Prorroga~ao da competencia 

A competencia determinada por conexao mantem-se ainda que: 
a) Seja ordenada a separas;ao de processos, nos termos do artigo seguinte; 
b) 0 tribunal profira decisao absolut6ria, relativamente a qualquer dos crimes; 
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c) Ocorra a extinyao da responsabilidade criminal relativamente a qualquer dos 
crimes. 

Artigo 25. 0 

Separa~ao de processos 

Excepcionalmente, e permitida a separayao de processos, oficiosamente ou a 
requerimento, sempre que: 

a) Houver na separayao urn interesse ponderoso e atendfvel de qualquer arguido, 
nomeadamente no nao prolongamento da prisao preventiva; 

b) A conexao puder representar urn grave risco para a pretensao punitiva do 
Estado ou para os interesses do lesado; ou, 

c) Possa dar lugar a atrasos sensfveis do procedimento. 

SECC;AO V 
DA DECLARAC;AO DE INCOMPETENCIA 

Artigo 26.0 

Regra Geral 

A incompetencia do tribunal e do Ministerio Publico e, respectivamente, por estes 
conhecida e decJarada, oficiosamente ou a requerimento. 

Artigo 27.0 
Incompetencia do tribunal 

A incompetencia do tribunal pode ser requerida e decJarada ate ao tnlnsito em julgado 
da decisao final, salvo tratando-se de urn caso de incompetencia territorial, em que 
devera se-lo ate ao infcio da audiencia de julgamento. 

Artigo 28.0 

Incompetencia do Ministerio Publico 

A incompetencia do Ministerio Publico pode ser decJarada ate que seJa deduzida 
acusayao. 

Artigo 29.0 

Efeitos da declara~ao de incompetencia 

1. A decJarayao de incompetencia implica a remessa imediata dos autos para a entidade 
competente. 

2. A decJarayao de incompetencia dos tribunais timorenses para conhecer de urn crime 
implica 0 arquivamento do processo, ap6s 0 tnlnsito em julgado da decisao. 

Artigo 30.0 

Actos urgentes 

o tribunal ou 0 agente do Ministerio Publico que se decJarem incompetentes praticam 
os actos processuais urgentes. 
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Artigo 31.0 
Eficacia dos actos anteriores 

A prova produzida, as medidas de coacc;ao e os demais actos processuais praticados 
antes da declarac;ao de incompetencia mantem a eficacia, excepto se a entidade 
competente os considerar desnecessarios. 

SEc<;:Ao VI 
DOS CONFLITOS DE COMPETENCIA 

Artigo 32.0 
Noc;ao de conflito 

Existe conflito de competencia, positivo ou negativo, quando diversas entidades 
judiciarias se consideram, respectivamente, competentes ou incompetentes para 
conhecer do mesmo crime ou praticar 0 mesmo acto processual. 

Artigo 33.0 

Denuncia do conflito 

A ultima autoridade judiciliria a declarar-se competente ou incompetente, comunica 
imediatamente a situac;ao de conflito ao presidente do tribunal superior ou ao superior 
hierarquico competente para 0 dirimir, conforme os casos. 

Artigo 34." 
Competencia para a resoluc;ao 

1. Se 0 conflito surgir entre tribunais, a resoluc;ao compete ao presidente do tribunal 
hierarquicamente superior. 

2. Se 0 conflito for suscitado entre agentes do Ministerio Publico, a sua resoluc;ao 
compete ao superior hierarquico imediato que lhes seja comum. 

Artigo 35.0 

Instruc;ao e tramitac;ao do incidente 

1. 0 conflito pode ser suscitado oficiosamente ou a requerimento, sendo a denuncia 
acompanhada de todos os elementos necessarios it reso]uc;ao. 

2. Recebida a denuncia, sao notificadas as autoridades judiciarias em conflito e os 
demais sujeitos processuais interessados para, querendo, se pronunciarem no prazo 
de cinco dias. 

3. Decorrido 0 prazo referido no numero anterior, e depois de recolhidas as 
informaC;6es e provas necessarias a reso\uc;ao, e proferida decisao. 

4. A decisao e comunicada as entidades judiciarias em conflito e aos demais sujeitos 
processuais. 

Artigo 36.0 

Actos urgentes e actos anteriores 

E correspondentemente aplicavel 0 disposto nos artigos 30. 0 e 31.0. 
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TiTULO III 
DOS PARTICIP ANTES PROCESSUAIS 

CAPiTULO I 
DISPOSI<;:Ao GERAL 

Artigo 37.0 

Normas subsidhirias 

Alem das disposiyoes deste C6digo, aplicam-se subsidiariamente a materia regulada 
neste titulo, as norm as relativas a organizayao judiciaria e as leis estatutirias referentes 
aos varios participantes processuais. 

CAPiTULO II 
DOJUIZ 

Artigo 38.0 

Regra geral da interven~ao do juiz 

o juiz competente para determinado processo penal deixa de intervir neste quando 
existir motive de impedimento ou de suspeiyao. 

Sao motivos de impedimento: 

Artigo 39. 0 

Motivos de impedimento 

a) Ser, ou ter sido, conjuge, representante legal, parente ou afim ate ao terceiro 
grau, do lesado ou do agente do crime, ou viver ou ter vivido com qualquer 
destes em condiyoes analogas as dos conjuges; 

b) Ter intervindo no processo como agente do Ministerio Publico, agente 
policial, mandatario judicial, defensor publico ou perito; 

c) Participar no processo, a qualquer titulo, 0 conjuge, parente ou afim ate ao 
terceiro grau, ou pes so a com quem viva ou tenha vivido em condiyao analoga 
ados conjuges; 

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

Artigo 40.0 

Motivos de suspei~ao 

o juiz e suspeito quando existirem fortes motivos que possam abalar a confianya na sua 
imparcialidade, nomeadamente ter expressado opinioes reveladoras de urn pre-juizo em 
relayao ao objecto do processo. 

Artigo 41. 0 

Dedu~ao do incidente 

1. Ate a decisao final transitar em julgado, logo que se aperceba da existencia de 
motivo susceptive I de legitimar a suspeita ou 0 impedimento, 0 juiz deve declani-lo 
oficiosamente. 

2. A declarayao de impedimento ou a recusa por suspeiyao podem ser requeridas peJo 
Ministerio Publico, peJo lesado ou pelo arguido, nos oito dias posteriores a tomada 
de conhecimento do facto em que se fundamenta. 
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3. A decisao relativa a declarayao de impedimento s6 e recorrfvel se 0 juiz nao se 
reconhecer impedido. 

4. A decisao relativa a suspeiyao e sempre da competencia do tribunal imediatamente 
superior aquele em que 0 juiz exercer funyoes ou do plenario do Supremo Tribunal 
de lustiya, se 0 mesmo pertencer a secyao criminal. 

Artigo 42.0 
Tramita~ao do incidente de suspei~ao 

I. Se for 0 juiz a suscitar a suspeiyao, indica no despacho os fundamentos e os demais 
elementos que considera necessanos a apreciayao do caso, notificando 
imediatamente 0 Ministerio Publico, 0 lesado e 0 arguido para, querendo, se 
pronunciarem em cinco dias. 

2. Se 0 incidente for suscitado mediante requerimento, deve conter os fundamentos da 
suspeiyao e demais elementos pertinentes ao caso, devendo entao 0 juiz despachar 
nos termos do disposto na segunda parte do numero anterior e, no mesmo prazo, 
pronunciar-se sobre 0 requerido. 

3. Cumpridas as formalidades referidas nos numeros anteriores, os autos sao 
imediatamente remetidos ao tribunal competente para, em tres dias, ser proferida 
decisao. 

Artigo 43.0 

Eficacia dos actos praticados 

I. Os actos praticados antes de suscitado 0 incidente sao validos, excepto se se 
demonstrar que deles resulta prejufzo para a justiya da decisao. 

2. Os actos praticados depois de suscitado 0 incidente s6 sao vftlidos se nao puderem 
ser repetidos e deles nao resultar prejuizo para a justiya da decisao. 

Artigo 44.0 

Remessa do processo 

A decisao definitiva de impedimento ou suspeiyao implica a remessa imediata dos autos 
para 0 tribunal competente segundo as leis de organizayao judiciaria. 

Artigo 45.0 

Ma-fe 

I. A deduyao do incidente de impedimento ou de suspeiyao pelo Ministerio Publico, 
pelo arguido ou pelo lesado, decorridos mais de oito dias ap6s a tomada de 
conhecimento de existencia de motivos que 0 fundamentem, determina 0 

indeferimento do requerido e a condenayao como litigantes de ma-fe, por parte do 
arguido ou do lesado. . 

2. 0 indeferimento do requerimento por constituir alegayao manifestamente in fund ada 
determina tambem a condenayao do requerente como litigante de ma-fe. 

3. Aquele que for considerado litigante de ma-fe e condenado em multa a fixar nos 
termos do C6digo das Custas ludiciais. 

14 



Artigo 46. 0 

Extensao do regime 

As disposiyoes deste capitulo aplicam-se aos peritos, interpretes e funcionarios de 
justiya, com as necessarias adaptayoes. 

CAPITULO III 
DA COMPETENCIA JURISDICIONAL 

Artigo 47. 0 

Competencia jurisdicional 

1. A competencia para efectuar 0 julgamento em processo penal e exclusivamente do 
juiz constituido em tribunal singular ou colectivo. 

2. Nas fases do inquerito e da execuyao da pena, 0 juiz exerce as competencias 
pr6prias que a lei the atribuir como juiz singular. 

CAPITULO IV 
DO MINISTERIO PUBLICO 

Artigo 48.0 

Atribui.;oes do Ministerio Publico 

I. 0 Ministerio Publico e 0 titular da aCyao penal, competindo-Ihe colaborar com 0 

tribunal na descoberta da verdade e na realizayao do direito, obedecendo em todas as 
intervenyoes processuais a criterios de estrita legalidade e objectividade. 

2. Compete em especial ao Ministerio Publico: 
a) Receber as denuncias, as queixas e as participayoes e ordenar a instaurayao do 

procedimento criminal, preenchidos os requisitos da legitimidade; 
b) Dirigir 0 inquerito, avocando os processos que entenda dever orientar 

directamente nesta fase; 
c) Solicitar a intervenyao do juiz para a pnitica de actos jurisdicionais no decurso 

do inquerito; 
d) Deduzir acusayao e sustenta-la em julgamento; 
e) Interpor recursos; 
f) Promover a execuyao das decisoes judiciais; 
g) Praticar outros actos que a lei determine serem da sua competencia. 

Artigo 49. 0 

Legitimidade 

I. 0 Ministerio Publico tern legitimidade para prom over 0 processo penal, com as 
restriyoes constantes do numero seguinte. 

2. Quando 0 procedimento criminal depender de queixa. do lesado ou de outras 
pessoas, e necessario que essas pessoas deem conhecimento do facto ao Ministerio 
Publico, para que este promova 0 processo. 

3. A queixa e valida, quer seja apresentada ao Ministerio Publico, quer 0 seja as 
autoridades policiais, que a comunicarao aquele. 
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Artigo 50.0 

Reclama~ao 

Dos despachos do Ministerio Publico, durante 0 inquerito, apenas cabe reclama<;ao para 
o superior hienirquico quando a lei expressamente 0 mencionar. 

Artigo 51.0 

Impedimentos e suspei~oes 

1. As normas relativas a impedimentos e suspei<;oes dos juizes sao aplicaveis, com as 
devidas adapta<;oes, aos agentes do Ministerio Publico. 

2. E admissfvel reclama<;ao, para 0 superior hierarquico imediato, do despacho em que 
o Ministerio Publico se nao reconhe<;a impedido ou em situa<;ao de escusa por 
suspei<;ao. 

CAPiTULO V 
DAPOLicIA 

Artigo 52.0 
Poderes gerais da policia 

l. Compete aos agentes da policia, mesmo por iniciativa propria, impedir a pratica de 
crimes, col her noticia dos mesmos, descobrir os seus agentes e praticar os actos 
cautelares necessarios e urgentes para assegurar os meios de prova. 

2. Compete tam bern a poJicia, quando solicitada, coadjuvar as autoridades judiciarias 
com vista a realiza<;ao das finalidades do processo, nomeadamente 0 Ministerio 
Publico durante 0 inquerito. 

Artigo 53.0 

Identifica~ao de suspeito 

I. Os agentes da policia podem proceder a identifica<;ao de qualquer pessoa sobre 
quem haja suspeita de que se prepara para cometer, ou tenha eometido, ou 
participado na pratica de urn crime. 

2. Se a pessoa nao for capaz de se identificar ou se recusar a faze-Io, sera conduzida, 
com urbani dade, ao posto policial mais pr6ximo, onde Ihe serao facultados os meios 
necessarios e disponiveis para se identificar. 

3. Se necessario, a pessoa suspeita pode ser obrigada a sujeitar-se a provas que nao 
of end am a dignidade humana adequadas a sua cabal identifica<;ao, nomeadamente, 
dactiloscopicas, fotografieas e de reconhecimento fisico. 

4. Antes de decorridas doze horas, a pessoa deve ser restitufda a liberdade total, 
independentemente do hito das diligencias efectuadas, desde que nao haja motivo 
para deten<;ao. 

5. Os aetos realizados de acordo com os numeros anteriores sao reduzidos a auto a 
transmitir imediatamente ao Ministerio Publico. 

Artigo 54.0 

Frequencia de lugares suspeitos 

o disposto no artigo anterior e correspondentemente aplieavel a quem for encontrado 
em lugares publicos ou abertos ao publico que sejam habitualmente frequentados por 
delinquentes. 
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Artigo 55.0 

Informa~oes 

1. Compete a policia colher informac;6es das pessoas que possam facilitar a descoberta 
do agente do crime e sua identificac;ao. 

2. As informac;6es referidas no numero anterior sao imediatamente documentadas nos 
autos ou fornecidas ao Ministerio Publico se ainda nao tiver sido instaurado 
processo crime. 

Artigo 56. 0 

Buscas, revistas e apreensoes urgentes 

1. A policia pode efectuar buscas, revistas ou apreensoes, sem mandado judicial: 
a) Em caso de flagrante delito por crime a que corresponda pena de prisao; ou 
b) Quando haja forte suspeita de que objectos relacionados com urn crime estao 

escondidos e a demora na obtenc;ao da autorizac;ao puder conduzir a sua 
alterac;ao, remoc;ao ou destruic;ao ou colocar em causa a seguranc;a de pessoas 
ou bens. 

2. Dos actos referidos no numero anterior e lavrado auto da ocorrencia, que devera ser 
incorporado no respectivo processo criminal ou remetido ao Ministerio Publico se 
nao for iniciado imediatamente 0 respectivo procedimento criminal, devendo a 
autoridade judiciaria competente apreciar a validade do acto. 

3. 0 disposto no numero anterior nao se aplica aos casos de revistas em que nao 
tenham sido encontrados objectos relacionados com urn crime. 

4. 0 disposto no n.o 1 nao se aplica quando se tratar de busca domiciliaria. 

Artigo 57.0 

Autoridades com competencia no inquerito 

1. E da competencia do Ministerio Publico a direcc;ao e realizac;ao do inquerito. 
2. 0 Ministerio Publico pode deferir a competencia para a realizac;ao do inquerito ou 

de actos do inquerito a policia ou a funcionarios judiciais. 
3. As normas relativas a impedimentos e suspeic;oes sao aplicaveis aos agentes da 

policia e funciomlrios judiciais que realizem 0 inquerito, com as devidas adaptac;oes. 

CAPITULO VI 
DO SUSPEITO, DO ARGUIDO E DO CONDENADO 

Artigo 58. 0 

Suspeito 

Considera-se suspeito toda a pessoa relativamente a qual exista indicio de que cometeu 
ou se prepara para cometer urn crime, ou nele participou ou se prepara para participar. 

Artigo 59. 0 

Constitui~ao como arguido 

1. Assume a qualidade de arguido todo aquele contra quem for deduzida acusac;ao num 
processo penal. 

2. Sem prejuizo do disposto no artigo anterior, e obrigat6ria a constituic;ao de arguido 
logo que: 
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a) Correndo inquerito contra pessoa determinada, esta prestar declarayoes 
perante qualquer autoridade judiciaria ou entidade policial; 

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

c) Urn suspeito for detido; ou 
d) For levantado auto de noticia que de uma pessoa como agente de urn crime e 

aquele the for comunicado. 
3. A constituiyao de arguido opera-se atraves da comunicayao, oral ou por escrito, feita 

ao visado por uma autoridade judiciaria ou entidade policial, de que a partir desse 
momenta aquele deve considerar-se arguido num processo penal e da indicayao e, se 
necessario, explicayao dos direitos e deveres processuais que por essa razao passam 
a caber-lhe, bern como da identificayao do processo e do defensor, se este tiver sido 
nomeado. 

4. A omissao ou violayao das formalidades previstas nos numeros anteriores implica 
que as declarayoes prestadas pela pessoa visada nao podem ser utilizadas como 
pro va contra ela. 

5. A qualidade de arguido conserva-se durante todo 0 decurso do processo. 

Artigo 60.0 

Direitos do arguido 

Para alem de outros que a lei consagre, 0 arguido goza dos seguintes direitos: 
a) Quando detido, ser apresentado ao juiz para primeiro interrogatorio antes de 

decorridas setenta e duas horas a contar da detenyao; 
b) Ser informado, sempre que solicitado a prestar declarayoes, dos factos que lhe 

imputam e dos direitos que lhe assistem; 
c) Decidir livremente prestar ou nao declarayoes e faze-lo, mesmo a seu pedido, 

em qualquer altura do inquerito ou da audiencia de julgamento, salvo 0 

disposto na alfnea a) do artigo 61 .0; 
d) Ser assistido por defensor, nos casos em que a lei determine a obrigatoriedade 

da assistencia ou quando 0 requeira; 
e) Que 0 tribunal the nomeie defensor, nos casos referidos no artigo 68.°, se 0 

nao tiver constituido; 
f) Comunicar livremente com 0 defensor, mesmo que se encontre detido ou 

pre so; 
g) Que seja inform ada a pessoa de familia que indicar, quando for detido ou 

pre so; 
h) Oferecer provas e requerer as diligencias que julgue necessarias a sua defesa, 

nos termos da lei; 
i) Recorrer, nos termos da lei, das decisoes que the forem desfavoraveis. 

Artigo 61.0 
Deveres do arguido 

Para alem de outros que a lei preveja, 0 arguido esta sujeito aos seguintes deveres: 
a) Sempre que interrogado, fornecer os elementos de identificayao solicitados e, 

fora da audiencia de discussao e julgamento, informar acerca dos antecedentes 
criminais, de forma completa e com verdade; 

b) Quando convocado regularmente, comparecer perante as entidades 
competentes; 

c) Sujeitar-se as diligencias de prova necessarias ao inquerito e ao julgamento, 
desde que nao proibidas por lei; 
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d) Prestar termo de identidade e residencia logo que as sum a a qualidade de 
arguido; 

e) Sujeitar-se a outras medidas de coacyao e de garantia patrimonial. 

Artigo 62.0 
Regras gerais do interrogat6rio 

1. Mesmo que se encontre detido ou preso, 0 arguido deve estar livre na sua pessoa 
durante 0 interrogatorio, salvas as medidas cautelares estritamente necessarias para 
evitar 0 perigo de fuga ou a pratica de actos de violencia. 

2. Nao podem ser utilizadas, mesmo com 0 consentimento do arguido, metodos ou 
tecnicas susceptive is de limitar ou prejudicar a liberdade de vontade ou decisao, ou a 
capacidade de memoria ou de avaliayao. 

3. 0 interrogatorio inicia-se com a leitura e explicayao dos direitos e dos deveres do 
arguido, com a advertencia expressa de que 0 incumprimento do que dispoe a alfnea 
a) do artigo 61.0 pode fazer incorrer em responsabilidade criminal. 

4. Seguidamente 0 arguido e informado, de forma clara e precisa, dos factos que lhe 
sao imputados e, se nao existir prejuizo para a investigayao, das provas que existam 
contra ele, apos 0 que se procede ao interrogatorio se quiser prestar declarayoes, 
esclarecendo-o de que 0 silencio 0 nao desfavoreceni. 

Artigo 63. 0 

Quem faz e quem assiste ao primeiro interrogat6rio do arguido detido 

1. Sob pena de incorrer em eventual responsabilidade criminal, civil e disciplinar nos 
termos da lei, a autoridade policial que detiver uma pessoa em flagrante delito tern 
de a apresentar assim que possivel para primeiro interrogat6rio judicial e sempre 
antes de decorridas setenta e duas horas apos a detenyao. 

2. 0 primeiro interrogatorio apos detenyao do arguido e da exclusiva competencia do 
juiz e visa, alem do mais, 0 exercicio do contraditorio relativamente aos 
pressupostos da detenyao e as condiyoes da sua execuyao. 

3. Ao interrogat6rio assiste quem the preside, 0 Ministerio Publico, 0 defensor, 0 

interprete e 0 agente encarregue das medidas cautelares de seguranya quando 
necessarias, alem do funcionario incumbido de lavrar 0 auto de declarayoes. 

Artigo 64. 0 

Outros interrogat6rios 

1. Os demais interrogatorios sao efectuados pela entidade competente para dirigir a 
fase processual em que ocorrerem, ou por quem tiver competencia delegada para os 
realizar. 

2. 0 interrogatorio no decurso da audiencia de julgamento obedecera ao disposto no 
artigo 62.0 para alem das normas especificas sobre a audiencia de julgamento. 

Artigo 65.0 

Qualidade de condenado 

1. Assume a qualidade de condenado todo aquele contra quem for proferida decisao 
final condenatoria, apos 0 tnlnsito em julgado da mesma. 

2. 0 condenado goza dos mesmos direitos e esta sujeito aos mesmos deveres do 
arguido, salvo no que for incompativel com 0 facto de ter sido condenado 
definitivamente. 
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CAPITULO VII 
DO DEFENSOR 

Artigo 66.0 

Defensor 

1. 0 arguido tern direito a constituir defensor ou a que the seja nomeado defensor, 
oficiosamente ou a requerimento. 

2. A nomeayao compete a autoridade judiciaria que presidir a respectiva fase 
processual. 

3. Caso nao exista defensor publico disponivel, deve a nomeayao recair, de 
preferencia, entre advogados ou licenciados em direito. 

4. E permitida a substituiyao do defensor, por iniciativa do arguido ou do pr6prio 
defensor, invocando motivo justificado. 

Artigo 67.0 

Atribui~oes do defensor 

1. 0 defensor assiste tecnicamente 0 arguido e exerce os direitos que a lei reconhece ao 
arguido, salvo os que forem de exercicio pessoal obrigat6rio. 

2. 0 arguido pode retirar eficacia ao acto realizado pelo defensor em seu nome desde 
que 0 faya antes de ser proferida decisao relativa ao acto e por escrito, por 
deciarayao em acta ou por termo no processo. 

Artigo 68.0 

Assistencia obrigatoria 

E obrigat6ria a assistencia por defensor: 
a) No primeiro interrogat6rio de arguido detido ou preso; 
b) A partir da acusayao e ate ao tnlnsito em julgado da decisao, nomeadamente 

para a interposiyao de recurso; 
c) Para a apresentayao de reclamayoes; 
d) Nos demais casos previstos na lei. 

Artigo 69.0 

Assistencia a varios arguidos 

1. Sendo varios os arguidos no mesmo processo, cada urn pode ter urn defensor ou 
terem defensor com urn, se isso nao contrariar a funyao da defesa. 

2. 0 tribunal pode nomear defensor aos arguidos que 0 nao tenham constitufdo, de 
entre os constitufdos pelos restantes arguidos. 

Artigo 70.0 

Deveres do defensor 

1. Para alem do cumprimento das normas reguladoras desta materia, 0 defensor devera 
actuar sempre com 0 respeito devido ao tribunal nas alegayoes e requerimentos que 
efectue. 

2. A conduta violadora do que dispoe 0 numero anterior e sancionada com advertencia 
e, continuando a violayao, com 0 retirar da palavra ou a substituiyao do defensor por 
outro. 
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CAPITULO VIII 
DOLESADO 

Artigo 71.° 
Legitimidade de lesado 

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

a) Os of en didos, considerando-se como tais os titulares dos interesses que a lei 
especialmente quis proteger com a incriminayao; 

b) Aqueles de cuja queixa de pender 0 exercicio da aCyao penal; 
c) Qualquer pessoa, nos crimes de corrupyao, peculato ou abuso de funyoes por 

autoridade publica. 

Artigo 72.° 
Posi~oes processuais 

1. 0 lesado, em materia penal, e mero auxiliar do Ministerio Publico, a quem 
subordina toda a actividade processual relativa ao oferecimento de prova e aos 
pedidos de diligencias pertinentes a descoberta da verdade, independentemente da 
natureza do crime. 

2. Em relayao a indemnizayao civil por danos emergentes da pnitica de urn crime deve 
o lesado, logo que seja conhecido, ser informado, ainda que editalmente, dos direitos 
que the assistem e, designadamente: 

a) Da possibilidade de deduzir pedido civil em separado, se assim expressamente 
o decIarar; 

b) De, nada dizendo no prazo maximo de oito dias, Ihe vir a ser oficiosamente 
arbitrada indemnizayao no processo penal; 

c) De, no processo penal, ser representado pelo Ministerio Publico. 
3. Sendo 0 lesado conhecido antes do fim do inquerito, 0 Ministerio Publico, devendo 

actuar em representayao daquele, incIui na acusayao os elementos necessarios a 
determinayao da responsabilidade civil. 

4. 0 tribunal pode, oficiosamente ou a requerimento, remeter 0 tratamento da decisao 
sobre a indemnizayao civil para os tribunais civis quando as questoes suscitadas 
inviabilizarem uma decisao rigorosa ou forem susceptiveis de gerar incidentes que 
retard em excessivamente 0 processo penal. 

TITULO IV 
DOS ACTOS PROCESSUAIS 

CAPITULO I 
DAS DISPOSI<;:OES GERAIS 

Artigo 73,° 
Manuten~ao da ordem nos actos processuais 

I. Compete a quem presidir ao acto processual e ao funcionario que nele participar, 
tomar as providencias necessarias a manutenyao da ordem. 

2. Para 0 efeito, poder-se-a requisitar a colaborayao da forya publica, que actuara sob a 
orientayao de quem preside ao acto processual. 
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Artigo 74.0 

Segredo de justi~a 

1. Todos os participantes processuais e quaisquer pessoas que, por qualquer titulo, 
tomarem contacto com 0 processo e conhecimento, total ou parcial, do seu conteudo, 
ficam impedidos de 0 divulgar. 

2. E proibido a qualquer pessoa assistir a pnitica de acto processual a que nao tenha 0 

direito ou 0 dever de assistir, ou, por qualquer outra forma, tomar conhecimento do 
conteudo do acto processual. 

Artigo 75.0 

Publicidade 

1. 0 processo penal e publico a partir da acusas;ao. 
2. A publicidade implica 0 direito de: 

a) Os meios de comunicas;ao social e 0 publico em geral assistirem a realizas;ao 
dos actos processuais; 

b) A narras;ao circunstanciada do teor de actos processuais pelos meios de 
comunicas;ao social; 

c) Consulta e obtenyao de c6pias, extractos e certid6es de qualquer parte dos 
autos nos termos do n° 1 do artigo 77.°. 

3. A reprodus;ao de peyas processuais, documentos juntos aos autos, a captas;ao de 
imagens ou a tomada de som relativamente a actos processuais so pode ser efectuada 
mediante autorizas;ao do tribunal. 

Artigo 76. 0 

Limita~ao da pubJicidade 

1. Excepcionalmente, 0 tribunal pode restringir, parcial ou totalmente, a publicidade do 
acto processual publico, desde que as circunsUlncias concretas do caso 0 

aconselhem, como forma de preservar outros val ores, nomeadamente a moral 
publica e a dignidade humana. 

2. A exclusao da publicidade nunca abrange a leitura da sentens;a ou do acordao. 
3. Nao implica restris;ao da publicidade a decisao do tribunal de impedir a assistencia 

de algumas pessoas a todo ou a parte do acto processual, nomeadamente, como 
forma de sancionar comportamentos incorrectos ou de garantir a segurans;a do local 
em que se realiza 0 acto e das pessoas que nele participam. 

4. 0 tribunal tambem pode proibir a presens;a de menores de 18 anos de idade sem que 
isso represente restriyao da publicidade. 

5. Em caso de processo par crime sexual que tenha por of en dido urn menor de 18 anos, 
os actos processuais decorrem em regra com exclusao da publicidade. 

Artigo 77.° 
Consulta do auto e obten~ao de certidao 

1, Sem prejuizo do disposto nos artigos anteriores, 0 Ministerio Publico, 0 suspeito, 0 

arguido e 0 lesado podem consultar os autos e obter certidao ou copia. 
2. Sempre que se verifique nao ser legalmente possivel satisfazer a pretensao, ficam 

tais actos dependentes de previa autorizas;ao da autoridade judiciaria que presidir a 
fase processual em curso. 

3. Sem prejuizo do disposto nos artigos anteriores, a consulta do processo e a obtenyao 
de certidao ou copia por outras pessoas depend em de devida demonstrayao de 

22 



interesse legftimo e previa autorizac;ao da autoridade judiciaria que presidir a fase 
processual em curso. 

CAPiTULO II 
DO TEMPO, DA FORMA E DA DOCUMENTA<;::Ao DOS ACTOS 

Artigo 78,0 
Quando se praticam os actos 

1. Os actos processuais praticam-se nos dias uteis, as horas de expediente dos servic;os 
de justic;a e fora do perfodo de ferias jUdiciais. 

2. Exceptuam-se do disposto no numero anterior: 
a) Os actos processuais relativos a detidos ou presos, ou indispensaveis a 

garantia da liberdade das pessoas; 
b) Os actos de investigayao e de audiencia em que exista manifesta vantagem em 

que 0 seu infcio, prosseguimento ou conclusao ocorra sem aquelas limitayoes. 
3. Salvo em acto seguido a detenyao ou a prisao, 0 interrogat6rio do arguido nao pode 

ser efectuado entre as zero e as seis horas, sob pena de nulidade insanavel. 

Artigo 79.0 

Prazo geral 

1. Salvo disposiyao legal em contrario, e de cinco dias 0 prazo para a pnitica de 
qualquer acto processual. 

2. 0 prazo para lavrar os termos nos autos e passar os mandados e de dois dias, 
excepto se este prazo afectar 0 tempo de privayao da liberdade, caso em que devem 
ser imediatamente efectuados. 

Artigo 80,0 
Actos relativos a detidos ou presos 

1. Os actos processuais relativos a processos com detidos ou presos sao praticados com 
preferencia sobre qualquer outro serviyo. 

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

Artigo 81. 0 

Contagem dos prazos 

1. 0 prazo processual e fixado em horas, dias, semanas, meses ou anos, segundo 0 
calendario comum. 

2. 0 prazo que term ina em dia feriado, sabado ou domingo, transfere-se para 0 

primeiro dia util seguinte, equiparando-se-Ihes para estes efeitos as ferias judiciais, 
caso 0 acto deva ser praticado em juizo. 

3. 0 prazo em dias corre continuamente. 
4. 0 prazo fixado em semanas, meses ou anos, a contar de certa data, finda as 24 horas 

do dia que corresponda, dentro da ultima semana, mes ou ano, a essa data. 
5. Salvo disposiC;30 legal em contrario, na contagem de qualquer prazo nao se inclui 0 

dia, nem a hora, se 0 prazo for de hora, em que ocorrer 0 evento a partir do qual 0 

prazo comec;a a correr. 
6. 0 prazo para fazer uma declarayao, entregar urn documento ou praticar outro acto na 

secretaria judicial considera-se esgotado no momenta em que aquela fechar ao 
pUblico. 
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7. Caso no ultimo mes a que se refere 0 n.O 4 nao exista dia correspondente, 0 prazo 
term ina no ultimo dia desse meso 

Artigo 82.0 
Lingua a usar nos actos 

Sob pena de nulidade, nos actos processuais e utilizada lingua oficial de Timor-Leste. 

Artigo 83. 0 

Nomea.yao de interprete 

I. Quando deva prestar declarac;:oes ou recebe-Ias pessoa que nao conheee ou nao 
domina a lingua oficial utilizada, e nomeado interprete. 

2. Para alem da situac;:ao referida no numero anterior, e obrigat6rio nomear interprete: 
a) Se for necessario traduzir documento que nao esteja redigido em lingua ofieial 

timorense e nao venha acompanhado de traduc;:ao autentieada; 
b) Se deverem prestar declarac;:oes surdo que nao saiba ler, mudo que nao saiba 

eserever ou surdo-mudo que nao saiba ler nem escrever. 
3. 0 interprete nomeado presta 0 seguinte compromisso: «Comprometo-me por minha 

honra a desempenhar fielmente as func;:oes que me sao confiadas». 

Artigo 84. 0 

Forma escrita dos actos 

I. Salvo disposic;:ao em contrario, os actos processuais revestem a forma escrita. 
2. Nomeadamente, sao praticados sob forma escrita: 

a) Os actos decis6rios do juiz e do Ministerio Publico nao referidos no n.O 3 do 
artigo 85.°; 

b) Os actos praticados pelos funcionarios judieiais no deeurso do processo; 
c) Os actos processuais realizados pela policia ou autoridades equiparadas; 
d) A formulac;:ao de requerimento fora dos easos previstos no n.o 3 do artigo 85. 0

, 

de memoriais e de exposic;:oes. 
3. E correspondentemente aplicavel 0 disposto nas alineas a) e c) do n.O 2 e no n.o 3 do 

artigo 87. 0
• 

Artigo 85.0 

Actos sob a forma oral 

1. A prestayao de dec1arac;:oes em processo penal e feita oralmente e sem recurso a 
documentos eseritos previamente elaborados. 

2. Excepcionaimente, quem preside ao acto pode autorizar que 0 declarante se socorra 
de apontamentos escritos para ajuda da mem6ria, fazendo disso menc;:ao no auto e, se 
necessario, ordenando a junc;:ao ao processo dos apontamentos usados. 

3. Os requerimentos e aetos decis6rios que oeorram durante os aetos processuais que 
revistam forma oral, devem adoptar esta forma. 

4 Os aetos de policia e de disciplina de actos processuais assumirao a forma oral e nao 
earecem de ser documentados em auto. 

5. Exceptuam-se do disposto no nO 1 os casos em que a lei permitir a leitura em 
audiencia de declarac;:oes prestadas anteriormente e os casos a que se refere a alinea 
b) do n° 2 do artigo 8.°. 
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Artigo 86.0 

Documental;ao dos actos orais 

1. Salvo disposiyao legal em contnirio, os actos processuais praticados sob forma oral, 
sao documentados em auto ou atraves de meios de gravayao video ou audio quando 
existirem. 

2. A redacyao do auto e efectuada pelo funcionario de justiya ou pelo agente de policia 
durante 0 inquerito, sob a direcyao de quem presidir ao acto. 

3. Compete a quem presidir ao acto velar para que 0 auto reproduza fielmente 0 que se 
tiver passado ou 0 conteudo das declarayoes prestadas, podendo ditar ou permitir 
que 0 pr6prio interveniente processual dite as suas declarayoes. 

4. Qualquer desconformidade entre 0 teor do que foi ditado e 0 ocorrido deve ser 
arguida imediatamente ou antes de encerrado 0 auto, depois da leitura final, devendo 
quem presidir ao acto decidir ap6s audiyao dos interessados e, se necessario, 
consignar em auto as posiyoes de cad a urn antes da decisao. 

5. Para a redacyao do auto podem utilizar-se maquinas de escrever ou processadores de 
texto e f6rmulas pre-impressas ou carimbos a completar com 0 texto definitivo. 

Artigo 87.0 

Requisitos do auto 

1. 0 auto e 0 instrumento destinado a fazer fe quanta aos termos em que se 
desenrolaram os actos processuais que documenta e a recolher as declarayoes, 
requerimentos, promoyoes e actos decis6rios orais. 

2. 0 auto contem menyao dos elementos seguintes: 
a) Hora, dia, mes e ana da pratica do acto; 
b) Lugar da pratica do acto; 
c) Identificayao dos participantes no acto; 
d) Causas, se conhecidas, da ausencia de pessoas que devessem estar presentes e 

a indicayao de sanyoes ou outras medidas aplicadas; 
e) Descriyao especificada das operayoes praticadas, da intervenyao de cada urn 

dos participantes processuais, das declarayoes prestadas, do modo como 0 

foram e das circunstancias em que 0 foram, dos documentos apresentados ou 
recebidos e dos resultados alcanyados, de modo a garantir a genuina expressao 
da ocorrencia; 

f) Qualquer outra circunstancia relevante para a apreciayao da prova ou da 
regularidade do acto. 

3. 0 auto deve ser redigido de forma legivel, sem espayOS em branco, rasuras, 
entrelinhas ou emendas por inutilizar ou ressalvar. 

Artigo 88.0 

Autentical;ao do auto 

I. No fim de cada acto, ainda que 0 mesmo deva continuar noutra ocasiao, 0 auto e 
pessoalmente assinado por quem presidir ao acto, pelas pessoas cujas declarayoes ai 
sejam documentadas e pelo funcionario que 0 elaborar. 

2. Se qualquer das pessoas referidas nao puder ou se recusar a assinar, far-se-a 
declarayao no auto dessa impossibilidade ou recusa e dos motivos invocados. 
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Artigo 89. 0 

Actos decis6rios 

1. Os actos decis6rios dos juizes tomam a forma de: 
a) Sentenr;;as, quando conhecem a final do objecto do processo; 
b) Despachos, quando conhecem de qualquer questao interlocut6ria ou quando 

poem termo ao processo fora do caso previstona alinea anterior; 
c) Ac6rdaos, quando se trata de decisao de urn tribunal colegial 

2. Os actos decis6rios do Ministerio Publico tom am a forma de despachos. 
3. Os actos decis6rios referidos nos numeros anteriores revestem os requisitos formais 

dos actos escritos ou orais, consoante 0 caso. 
4. Os actos decis6rios sao sempre fundamentados, devendo ser especificados os 

motivos de facto e de direito da decisao. 

Artigo 90.0 

Falta a acto processual 

I. No inicio de qualquer acto, quem Ihe presidir, justifica as faltas ou, nao as 
justificando, condena 0 faltoso em multa, para alem de outras sanr;;oes de natureza 
processual que a lei especialmente consagrar, nos term os da lei processual civil. 

2. A falta de advogado sera comunicada a quem 0 tenha constituido e a do defensor 
publico aos servir;;os de que este dependa disciplinarmente. 

3. A falta do Ministerio Publico sera comunicada ao superior hierarquico. 
4. Fora dos casos referidos nos n.o 2 e 3, 0 juiz pode ordenar a detenyao do faltoso pelo 

tempo estritamente necessario a assegurar a sua presenya em acto processual a que 
haja faltado injustificadamente. 

CAPiTULO III 
DAS NOTIFICA(:OES 

Artigo 91.0 

Notifica~ao 

1. A convocayao para comparencia ou participayao em acto processual e a transmissao 
do conteudo de acto realizado ou de despacho proferido e efectuada atraves de 
notificayao. 

2. Em caso de manifesta urgencia em convocar alguma pessoa para acto processual, a 
notificayao pode ser substituida por convocar;;ao telef6nica, telegrMica ou por outro 
meio de telecomunicayao, disso se lavrando cota nos autos. 

3. A notificayao e efectuada par funcionario de justir;;a, agente policial ou outra 
autoridade a quem a lei atribua essa competencia e tanto pode ser precedida de 
despacho como orden ada oficiosamente pel a secretaria judicial. 

4. As convocayoes e comunicayoes feitas aos notificandos presentes a urn acto 
processual por quem Ihe presidir, valem como notificayao desde que documentadas 
no auto. 

Artigo 92.0 

Formas de notifica~ao 

1. A notificayao pode ser feita por contacto pessoal com a notificando onde este for 
encontrado, por via postal atraves de carta registada au editalmente quando a lei 
expressamente 0 admitir. 
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2. Salvo disposiyao em contnirio, a notificayao da acusayao, do arquivamento, do 
despacho que designa dia para julgamento, da aplicayao de medida de coacyao ou de 
garantia patrimonial e da decisao final e pessoalmente feita ao lesado e ao arguido. 

3. As demais notificay6es podem ser efectuadas na pessoa do defensor ou do 
advogado, respectivamente, do arguido ou do lesado, ou na pessoa de residente na 
area do tribunal para esse efeito designado pelo notificando, e poderao revestir a 
forma postal. 

4. As notifica~6es aos agentes do Ministerio Publico, aos defensores e advogados sao 
efectuadas por termo nos autos, por via informatica ou por via postaL 

5. A notificayao de quem se encontrar pre so e requisitada ao director do 
estabelecimento prisional, que a mandara efectuar por funcionario prisional atraves 
de contacto pessoal com 0 notificando. 

6. A notificayao de funcionario publico e requisitada ao superior hierarquico do 
notificando que, nao cumprindo 0 solicitado, incorre em responsabilidade criminal. 

7. A notificayao de menores de 14 anos ou de interditos por anomalia psiquica e 
efectuada na pessoa do seu representante legaL 

A notificayao e nula quando: 

Artigo 93. 0 

Nulidade da notifical;ao 

a) Efectuada de forma incompleta, nomeadamente por nao indicar 0 tribunal ou 
processo a que respeita, faltar a indicayao do notificando ou a finalidade da 
notificayao ou alguma indicay8.o que deva considerar-se essencial na 
perspectiva da posiyao processual do notificando; 

b) For usada a notificayao edital fora dos casos legalmente autorizados; 
c) Faltar a assinatura do notificando ou a menyao a que se refere 0 n° 2 do artigo 

88°; 
d) Na notificayao edital, nao sao afixados os editais ou publicados os anuncios 

quando exigidos; 
e) Viola 0 disposto no artigo 92°, 

Artigo 94. 0 

Normas subsidiarias 

Sao aplicaveis subsidiariamente em processo penal as normas constantes do C6digo de 
Processo Civil, com as devidas adaptay6es. 

CAPiTULO IV 
DO REGISTO CRIMINAL 

Artigo 95. 0 

Objecto 

1. A identificayao criminal tern por objecto a recolha e conservayao ordenada dos 
extractos das decisoes criminais proferidas pelos tribunais timorenses contra todos 
os individuos neles acusados e de factos com efeito sobre elas, com 0 fim de 
permitir 0 conhecimento dos antecedentes criminais das pessoas. 

2. Os extractos de decis6es da mesma natureza proferidas contra cidadaos timorenses 
por tribunais estrangeiros sao tam bern recolhidos. 

3. As impress6es digitais dos arguidos sao, sempre que possivel, recolhidas. 
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Artigo 96. 0 

Conteudo do registo criminal 

Estao sujeitas a registo as seguintes decisoes: 
a) De condenavao; 
b) De revogavao da suspensao da execuvao da pena; 
c) De concessao ou revogavao da liberdade condicional; 
d) De aplicayao de amnistia, perdao, indulto ou comutayao de pena; 
e) De revisao extraordinaria das decisoes; 
f) De aplicavao de medidas de seguranya, de reexame, suspensao ou revogayao 

da suspensao da execuvao daquelas e doutras medidas relativas a 
inimputaveis; 

g) Relativas ao falecimento de arguido condenado; 
h) Relativas a extinvao da pena ou medida de seguranya; 
i) De nao inclusao em certificado de registo criminal de determinadas 

condenavoes; 
j) De recusa ou deferimento da extradiyao; 
k) De revisao e confirmayao de decisoes condenat6rias estrangeiras. 

Artigo 97.0 

Boletim de registo criminal 

1. Os boletins de registo criminal, tam bern designados BRC, devem conter: 
a) A identificavao do arguido, do tribunal remetente, e do processo; 
b) A indicavao sucinta do facto sujeito a registo e do teor da decisao; 
c) A data, nome, assinatura e categoria do responsavel pelo preenchimento; 
d) A menvao expressa da impossibilidade de preenchimento completo quando for 

o caso. 
2. A identificavao do arguido abrange 0 nome, alcunha, filiavao, naturalidade, sub

distrito, distrito, nacionalidade, data de nascimento, estado civil, profissao, 
residencia, numero de identificavao e sempre que possivel, estando 0 arguido 
presente no julgamento, as impressoes digitais. 

3. A decisao sera anotada com especificavao da sua data e designavao do crime ou 
contravenvao e com indicavao dos preceitos violados, pena aplicada ou periodo de 
intemamento determinado. 

4. 0 nao cumprimento ou cumprimento defeituoso do referido no n.o 1 determina a 
devoluvao do boletim ao remetente para ser completado. 

Artigo 98. 0 

Remessa do boletim 

Os boletins de registo criminal sao enviados aos serviyos competentes no prazo de cinco 
dias a contar da data do tnlnsito em julgado da decisao, do conhecimento do facto 
sujeito a registo ou da baixa dos autos a primeira instancia. 

Artigo 99.0 

Cancelamento do registo 

1. E obrigatorio 0 cancelamento do registo no caso de: 
a) Condenavao em pena declarada sem efeito; 
b) Decurso do prazo de reabilitayao; 
c) Decisoes declaradas sem efeito por disposiyao legal. 
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2. Sao igualmente cancelados no registo quaisquer factos ou decisoes que sejam 
consequencia de decisoes que devan ser omitidas nos termos do numero anterior. 

Artigo 100.0 

Decisoes DaO transcritas em certificados 

o tribunal que condenar em pena de prisao ate urn ana ou em pena nao privativa da 
liberdade po de determinar na sentenc;a ou em despacho posterior, sempre que das 
circunstancias que acompanharam 0 crime nao se puder induzir perigo da pnltica de 
novos crimes e se trate de delinquente primario, a nao transcric;ao da respectiva sentenc;a 
nos certificados que nao se destinem a instruir processo crime. 

Artigo 101.0 

Legisla~ao complementar 

Para alem do disposto no presente capitulo, 0 registo criminal e regulado pelo Decreto
Lei n.O 16/2003, de 1 de Outubro. 

CAPiTULO V 
DAS NULIDADES 

Artigo 102.0 
Principio da legalidade 

1. Os vfcios dos actos processuais que violem as norm as de processo penal s6 geram a 
nulidade do acto quando a lei expressamente 0 determinar. 

2. Nos demais casos 0 acto ilegal gera a irregularidade. 

Artigo 103.0 

Nulidades insamlveis 

1. Constituem nulidades insanaveis, para alem das que a lei especialmente comme 
como tal: 

a) A falta ou insuficiencia do numero de juizes que devam constituir 0 tribunal, 
ou a violac;ao das regras legais relativas ao modo de determinar a respectiva 
composis;ao; 

b) A falta de promos;ao do processo pelo Ministerio Publico e a auseneia do 
mesmo a aetos relativamente aos quais a lei exigir a respectiva presens;a; 

c) A falta de nomeaS;ao ou a nao presens;a do defensor sempre que a assistencia 
seja obrigatoria; 

d) A auseneia do arguido ou do condenado quando a lei exigir a respeetiva 
presens;a; 

e) A violaS;ao das regras de competeneia do tribunal, sem prejuizo do disposto na 
segunda parte do artigo 27.0; 

f) 0 emprego da forma de processo sumario quando devesse ser utilizada a 
forma de processo comum. 

2. Sem prejuizo do disposto na segunda parte do artigo 27.°, as nulidades insanaveis 
sao conhecidas oficiosamente, em qua\quer fase do processo, ate ao transito em 
ju\gado da decisao final. 
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Artigo 104.° 
N ulidades samiveis 

I. Constituem nulidades samiveis todas as que a lei nao comme expressamente de 
insanaveis, nomeadamente: 

a) 0 emprego da forma de processo comum quando devesse ser utilizada a forma 
de processo sumario; 

b) A ausencia, por falta de notificayao, do lesado, nos casos em que a lei exigir a 
respectiva comparencia; 

c) A falta de interprete quando a lei exigir a sua nomeayao; 
d) A insuficiencia do inquerito e a omissao, na fase de julgamento, de diligencias 

que pudessem reputar-se essenciais para a descoberta da verdade. 
2. As nulidades sanaveis s6 podem ser conhecidas se arguidas pelos intervenientes 

processuais que as nao originaram, no prazo legalmente determinado. 

Artigo 105.° 
Prazo de argui~ao 

I. As nulidades referidas no artigo anterior tern de ser arguidas antes de 0 acto estar 
terminado se 0 interessado assistir ao mesmo, ou nos cinco dias imediatos aquele em 
que se tome conhecimento do vieio que afecta 0 acto se 0 interessado the nao tiver 
assistido. 

2. Presume-se que 0 interessado adquiriu conhecimento do vicio a contar do momento 
em que for notificado para qualquer termo do processo, consultar os autos ou 
intervier em algum acto praticado no processo. 

Artigo 106.° 
Sana~ao 

I. Consideram-se sanados os vicios susceptive is de determinar a nulidade do acto se os 
interessados deixarem decorrer os prazos referidos no artigo anterior sem arguirem 
as nulidades, renunciarem expressamente a sua arguiyao ou se prevalecerem da 
faculdade a cujo exercicio 0 acto viciado se dirigir. 

2. Consideram-se tambem sanados a falta ou 0 vieio de notificayao ou convocayao para 
acto processual quando os interessados renunciem a comparecer ao acto ou 
compareyam ao mesmo. 

3. Ressalvam-se do disposto na ultima parte do numero anterior os casos em que os 
interessados compareyam apenas com a intenyao de arguir a nulidade. 

Artigo 107.° 
Irregularidades 

1. Os actos irregulares s6 serao decJarados invalidos quando 0 vicio puder afectar 0 

valor do acto praticado de modo a por em causa a descoberta da verdade e forem 
observados os prazos de arguiyao referidos no artigo 105.0

. 

2. Logo que se tome conhecimento de uma irregularidade pode-se, oficiosamente, 
determinar a sua reparayao, desde que se verifiquem os requisitos previstos no 
numero anterior. 
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Artigo 1080 

Declara~ao da nulidade e da irregularidade 

1. S6 0 juiz ou 0 Ministerio Publico podem decJarar a nulidade ou irregularidade dos 
actos processuais, consoante a fase processual ou a competencia para a sua pratica. 

2. As nulidades ou irregularidades determinam nao s6 a invalidade do acto viciado mas 
tam bern dos termos subsequentes do processo que possam ter sido afectados. 

3. A decJarayao de nulidade ou irregularidade determina quais os actos que passam a 
considerar-se invalidos e ordena, sempre que necessario e possivel, a sua repetiyao, 
ficando as despesas a cargo de quem culposamente tiver dado causa ao vicio. 

TiTULO V 
DAPROVA 

CAPiTULO I 
DISPOSIc;OES GERAIS 

Artigo 109.0 

Objecto da prova 

Constituem objecto da prova os factos juridicamente relevantes para a existencia ou nao 
do crime, a punibilidade ou nao do arguido e a determinayao da pena, medida de 
seguranya ou responsabilidade civil que ao caso couber. 

Artigo 110.0 

Proibi~ao absoluta de prova 

1. Sao absolutamente proibidas as provas obtidas mediante tortura, coacyao ou, em 
geral, of ens a da integridade fisica ou moral das pessoas. 

2. Sao ofensivas da integridade fisica ou moral das pessoas as provas obtidas, mesmo 
que com consentimento delas, mediante: 

a) Perturbayao da liberdade de vontade ou de decisao atraves de maus tratos, 
of ens as corporais, administrayao de meios de qualquer natureza, hipnose ou 
utilizayao de meios crueis ou enganosos; 

b) Perturbayao, por qualquer meio, da capacidade de mem6ria ou de avaliayao; 
c) Utilizayao da forya, fora dos casos e dos limites permitidos pela lei; 
d) Ameaya com medida legalmente inadmissivel e, bern assim, com denegayao 

ou condicionamento da obtenyi'io de beneficio legal mente previsto; 
e) Promessa de vantagem legalmente inadmissivel. 

Artigo 111.0 
Proibit;ao relativa de prova 

Salvo os casos previstos na lei, ou aqueles em que haja consentimento expresso do 
respectivo titular, tambem sao proibidas as provas obtidas mediante intromissao na vida 
privada, no domicflio, na correspondencia ou em outras form as de comunicayao. 

Artigo 112.0 
Valor das provas pro ibid as 

1. As provas obtidas em violayao do disposto nos artigos anteriores, ou de qualquer 
outra norma proibitiva de prova, sao nuJas sob 0 ponto de vista processual e apenas 
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podem ser utilizadas para se proceder, designadamente criminal ou disciplinarmente, 
contra os agentes destas infracyoes. 

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

Artigo 113.0 

Livre aprecia~ao da prova 

Salvo disposiyao em contrario, a prova e apreciada segundo a livre convicyao da 
entidade competente, que se formara a partir das regras da experiencia e dos criterios da 
l6gica. 

Artigo 114.0 
Investiga~ao oficiosa 

1. No processo penal nao existe 6nus da prova em relayao ao arguido. 
2. Cabe ao Ministerio Publico sustentar a acusayao em julgamento, podendo 0 tribunal 

ordenar, oficiosamente ou a requerimento, a produyao de todos os meios de prova 
cujo conhecimento se afigure necessario it descoberta da verdade e a boa decisao da 
causa, nomeadamente em relayao a responsabilidade civil. 

Artigo 115.0 

Subsidiariedade 

Em materia de prova aplicam-se subsidiariamente no processo penal, com as devidas 
adaptayoes, as normas de processo civil, excepto nos dominios em que tal se revele 
incompativel. 

CAPITULO II 
DOS MEIOS DE PRO V A 

SEcc;::Ao I 
DISPOSlc;::Ao GERAL 

Artigo 116.0 

Admissibilidade dos meios de prova 

1. Em processo penal e admissivel qualquer meio de prova que nao seja proibido por 
lei. 

2. Constituem meio de prova em processo penal, nomeadamente: 
a) As declarayoes do arguido; 
b) As declarayoes do lesado; 
c) Os depoimentos testemunhais; 
d) Os reconhecimentos; 
e) As perfcias; 
t) Os documentos; 
g) As acareayoes; 
h) As inspecyoes ao local do crime; 
i) As reconstituiyoes dos factos. 
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SEc(:Ao II 
DECLARA(:OES DO ARGUIDO 

Artigo 117.0 
Regra Geral 

1. As declarayoes do arguido s6 constituem meio de prova valido quando, ap6s 
advertencia de que tern 0 direito de as nao prestar, aquele decidir presta-las, 0 que 
pode fazer a todo 0 tempo, ate ao encerramento da audiencia de julgamento. 

2. Decidindo prestar declarayoes 0 arguido nao presta juramento e pode, sem qualquer 
justificayao, recusar responder apenas a algumas perguntas. 

3. Sao correspondentemente aplicaveis as normas dos artigos 62.0 a 64.°. 
4. As declarayoes do arguido sao livremente apreciadas. 

SEc(:Ao III 
DECLARA(:OES DO LESADO 

Artigo 118.0 

Regra geral 

1. 0 lesado presta juramento e esta sujeito ao dever de verdade e consequente 
responsabilidade criminal pela sua violayao. 

2. Sao correspondentemente aplicaveis as norm as relativas it regulayao da prova 
testemunhal. 

3. As declarayoes do lesado sao livremente apreciadas. 

SEc(:Ao IV 
PROV A TESTEMUNHAL 

Artigo 119.0 

Objecto e limites do depoimento 

A testemunha e inquirida sobre factos de que possua conhecimento directo e que 
constituam objecto da prova. 

Artigo 120.0 

Depoimento indirecto 

1. Se 0 depoimento resultar do que se ouviu dizer a pessoas determinadas, 0 juiz pode 
chamar estas a depor. 

2. Se 0 juiz nao chamar as pessoas referidas no numero anterior a depor, 0 depoimento 
efectivamente produzido nao pode, naquela parte, servir como meio de prova, salvo 
se a inquiriyao daquelas pessoas nao for possivel devido a morte, anomalia psiquica, 
especial vulnerabilidade, designadamente em caso de crime sexual, ou 
impossibilidade de serem encontradas. 

3. 0 disposto no numero anterior aplica-se ao caso em que 0 depoimento resultar da 
leitura de documento da auto ria de pessoa diversa da testemunha. 

4. Nao pode, em caso algum, servir como meio de prova 0 depoimento de quem 
recusar ou nao estiver em condiyoes de indicar a pessoa ou a fonte atraves das quais 
tomou conhecimento dos factos. 
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Artigo 121. 0 

Vozes publicas e convic~oes pessoais 

I. Nao e admissfvel como depoimento a reproduyao de vozes ou rumores publicos. 
2. A manifestayao de meras convicyoes pessoais sobre factos ou a sua interpretayao s6 

e admissfvel nos casos seguintes e na estrita medida neles indicada: 
a) Quando for impossivel cindi-la do depoimento sobre factos concretos; 
b) Quando tiver lugar em funyao de qualquer ciencia, tecnica ou arte; 
c) Tratando-se de testemunhas abonat6rias. 

Artigo 122.0 
Capacidade e dever de testemunhar 

I. Qualquer pessoa que nao se encontrar interdita por anomalia psfquica tern 
capacidade para ser testemunha e s6 po de recusar-se nos casos previstos na lei. 

2. A autoridade judiciaria veri fica a aptidao ffsica ou mental de qualquer pessoa para 
prestar testemunho, quando isso for necessario para avaliar da sua credibilidade e 
puder ser feito sem retardamento da marcha normal do processo. 

3. A indagayao referida no numero anterior, ordenada anteriormente ao depoimento, 
nao impede que este se produza. 

Artigo 123.0 

Deveres gerais da testemunha 

I. Salvo disposiyao em contnirio, incumbem a testemunha os deveres de: 
a) Se apresentar, no tempo e no lugar devidos, a autoridade por quem tiver sido 

legitimamente convocada ou notificada, mantendo-se a sua disposiyao ate ser 
por ele desobrigada; 

b) Prestar juramento, quando ouvida por autoridade judiciaria; 
c) Obedecer as indicayoes que legitimamente the forem dadas quanta a forma 

de prestar depoimento; 
d) Responder com verdade as perguntas que Ihe forem dirigidas. 

2. A testemunha nao e obrigada a responder a perguntas quando alegar que das 
respostas resulta a sua responsabilizayao penal. 

Artigo 124.0 
Impedimentos 

Estao impedidos de depor como testemunhas os que sao arguidos ou lesados no mesmo 
processo. 

Artigo 125.0 

Recusa Jegitima a depor 

1. Podem recusar-se a depor como testemunhas: 
a) Os descendentes, os ascendentes, os irmaos, os afins ate ao segundo grau, os 

adoptantes, os adoptados e 0 conjuge do arguido; 
b) Quem tiver side conjuge do arguido, ou quem com ele conviver ou tiver 

convivido em condiyoes analogas as dos conjuges, relativamente a factos 
ocorridos durante 0 casamento ou a coabitayao. 
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2. A entidade competente para receber 0 depoimento adverte, sob pena de nulidade, as 
pessoas referidas no numero anterior da faculdade que lhes assiste de recusarem 0 

depoimento. 

Artigo 126.0 

Segredo profissional 

1. Os mmlstros de religiao ou confissao religiosa, os advogados, os medicos, os 
jornalistas, os membros de instituiyoes de credito e demais pessoas a quem a lei 
permitir ou impuser que guardem segredo pro fissional podem escusar-se a depor 
sobre os factos abrangidos por aquele segredo. 

2. Havendo duvidas fundadas sobre a legitimidade da esc usa, a autoridade judiciaria 
perante a qual 0 incidente se tiver suscitado procede as averiguayoes necessarias e 
caso ap6s estas conclua pela ilegitimidade da escusa, ordena ou requer ao tribunal 
que ordene a prestayao do depoimento. 

3. 0 tribunal superior aquele onde 0 incidente se tiver suscitado, ou, no caso de 0 

incidente se ter suscitado perante 0 Supremo Tribunal de Justiya, 0 plenario do 
mesmo, pode decidir da prestayao de testemunho com quebra do segredo 
profissional sempre que esta se mostre justificada face as normas e principios 
aplicaveis da lei penal, nomeadamente face ao principio da prevalencia do interesse 
preponderante, sendo a intervenyao suscitada pelo juiz, oficiosamente ou a 
requerimento. 

4. 0 disposto no numero anterior nao se aplica ao segredo religioso. 
5. Nos casos previstos nos n° 2 e 3 a decisao do tribunal ou do Supremo Tribunal de 

Justiya e tomada ouvido 0 organismo representativo da profissao relacionada com 0 

segredo profissional em causa, nos term os e com os efeitos previstos na legislayao 
que a esse organismo seja aplicavel. 

Artigo 127.0 
Segredo de funciomirios 

1. Os funcionarios nao podem ser inquiridos sobre factos que constituam segredo e de 
que tiverem tide conhecimento no exercfcio das suas funyoes. 

2. E correspondentemente aplicavel 0 disposto nos n.o 2 e 3 do artigo anterior. 

Artigo 128.0 

Segredo de Estado 

1. As testemunhas nao podem ser inquiridas sobre factos que constituam segredo de 
Estado. 

2. 0 segredo de Estado a que se refere 0 presente artigo abrange, nomeadamente, os 
factos cuja revelayao, ainda que nao constitua crime, possa causar dana a seguranya, 
intema ou extern a, do Estado Timorense ou a defesa da ordem constitucional. 

3. Se a testemunha invocar segredo de Estado, deve este ser confirrnado por intermedio 
do Ministro da Justiya no prazo de 60 dias contados da data da comunicayao oficial 
feita pelo tribunal ao Ministro. 

4. Decorrido 0 prazo a que se refere 0 numero anterior sem a confirmayao ter sido 
obtida, 0 testemunho deve ser prestado. 
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Artigo 129.0 

Regras da inquiril;iio 

1. 0 depoimento e urn acto pessoal que nao pode, em caso algum, ser feito por 
intermedio de procurador. 

2. As testemunhas nao devem ser feitas perguntas sugestivas ou impertinentes, nem 
quaisquer outras que possam prejudicar a espontaneidade e a sinceridade das 
respostas. 

3. A inquiriS;ao deve incidir, primeiramente, sobre os elementos necessarios a 
identificas;ao da testemunha, sobre as suas relas;oes de parentesco e de interesse com 
o arguido, 0 1esado e com outras testemunhas, bern como sobre quaisquer 
circunstancias relevantes, para a avalias;ao da credibilidade do depoimento. 

4. Seguidamente, se for obrigada a juramento, a testemunha deve presti-lo, ap6s 0 que 
depoe nos termos e dentro dos limites legais. 

5. Quando for conveniente, podem ser mostradas as testemunhas quaisquer peyas do 
processo, documentos que a eJe respeitem, instrumentos com que 0 crime foi 
cometido ou quaisquer outros objectos apreendidos. 

6. Se a testemunha apresentar algum objecto ou documento que pode servir de prova, 
faz-se mens;ao da sua apresentas;ao e junta-se aos autos ou guarda-se devidamente. 

Artigo 130.0 

Imunidades e prerrogativas 

I. Tern aplicayao em processo penal todas as imunidades e prerrogativas estabe1ecidas 
na lei quanta ao dever de testemunhar e ao modo e local de prestayao de 
depoimentos. 

2. Fica assegurada a possibilidade de realizayao do contradit6rio legalmente adrnissfvel 
no caso. 

Artigo 131.0 
Forl;a probat6ria 

A fors;a probat6ria da prova testemunhal e apreciada livremente pelo tribunal. 

SEC(:AO V 
PROV A DOCUMENTAL 

Artigo 132.0 
NOl;iio de prova documental 

Considera-se prova documental a declaras;ao, sinal ou notas;ao corporizada em escrito 
ou qualquer outro meio tecnico, nos term os da lei penal. 

Artigo 133. 0 

Momento da apresental;ao 

1. 0 documento deve ser junto no decurso do inquerito e, nao sendo isso possive!, 
deve se-!o ate ao encerramento da audiencia. 

2. Fica assegurada, em qualquer caso, a possibilidade de contradit6rio, para realizayao 
do qua! 0 tribuna! pode conceder um prazo nao superior a oito dias. 
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3. 0 disposto nos numeros anteriores e correspondentemente aplicavel a pareceres de 
advogados, de jurisconsultos ou de tecnicos, os quais podem sempre ser juntos ate 
ao encerramento da audiencia. 

4. 0 disposto no presente artigo nao afecta 0 estatuto processual do arguido. 

Artigo 134.0 

Modalidades dos documentos escritos 

1. Os documentos escritos podem ser autenticos ou particulares. 
2. Autenticos sao os documentos exarados, com as formalidades legais, pelas 

autoridades publicas nos limites da sua competencia ou, dentro do circulo de 
actividade que Ihe e atribufdo, peJo notario ou outro oficial publico provido de fe 
publica. 

3. Todos os outros documentos sao particulares, sendo estes havidos por autenticados 
quando confirmados pelas partes, perante notario, nos termos prescritos nas leis 
notariais. 

Artigo 135.0 

Documentos pass ados em pais estrangeiro 

1. Os documentos autenticos ou particulares passados em pafs estrangeiro, na 
conformidade da respectiva lei, fazem prova como 0 fariam os documentos da 
mesma natureza exarados em Timor-Leste. 

2. Se 0 documento nao estiver legalizado, nos termos 
fundadas duvidas acerca da sua autenticidade 
reconhecimento, pode ser exigida a sua legalizayao. 

Artigo 136.0 

da lei processual, e houver 
ou da autenticidade do 

Valor probatorio das reprodu~oes mecanicas 

1. As reproduyoes fotograficas, cinematognlficas, fonograficas ou por meio de 
processo electr6nico e, de urn modo geral, quaisquer reproduyoes mecanicas s6 
valem como prova dos factos ou coisas reproduzidas se nao forem ilfcitas, nos 
termos da lei penal. 

2. Nao se consideram ilfcitas para os efeitos previstos no numero anterior, 
nomeadamente, as reproduyoes mecanicas que obedeyam ao disposto no Capitulo III 
deste Titulo. 

Artigo 137.0 

Reprodu~ao de documentos 

Sem prejufzo do disposto no artigo anterior, quando nao se puder juntar ao auto ou nele 
conservar 0 original de qualquer documento, mas unicamente a sua reproduyao 
mecanica, esta tern 0 mesmo valor probat6rio do original, se com ele tiver sido 
identificada nesse ou noutro processo. 

Artigo 138.0 

For.;a probatoria 

I. Os documentos autenticos ou autenticados fazem prova plena dos factos que 
referem como praticados pela autoridade ou oficial publico respectivo, assim como 
dos factos que neles sao atestados com base nas percepyoes da entidade 
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documentadora, mas os meros JUlZOS pessoais do documentador s6 valem como 
elementos sujeitos it livre apreciayao do julgador. 

2. Se 0 documento contiver palavras emendadas, truncadas ou escritas sobre rasuras ou 
entrelinhas, sem a devida ressalva, 0 julgador determinani livremente a medida em 
que os vfcios extern os do documento excluem ou reduzem a sua forya probat6ria. 

3. Os documentos particulares sao livremente apreciados peJo tribunal. 

Artigo 139.0 

Falsidade 

1. A forya probat6ria dos documentos autenticos s6 pode ser ilidida com base na sua 
falsidade. 

2. 0 documento e falso, quando nele se atesta como tendo sido objecto da perCepyaO 
da autoridade ou oficial publico qualquer facto que na realidade se nao verificou, ou 
como tendo sido praticado pela entidade responsavel qualquer acto que na realidade 
o nao foi. 

3. Se a falsidade for evidente em face dos sinais exteriores do documento, pode 0 

tribunal, oficiosamente ou mediante requerimento, declani-Io falso. 
4. Quando 0 tribunal apenas tiver fundada suspeita de que determinado documento e 

falso transmite-o ao Ministerio Publico para os efeitos legais. 

SEC<;AO VI 
ACAREA<;AO 

Artigo 140.0 

Acarea~ao 

Verificando-se eXlstJr OpOSlyaO directa, acerca de determinado facto, entre os 
depoimentos das testemunhas ou entre eles e as declarayoes do lesado ou do arguido, ou 
destes entre si, ou entre co-arguidos, pode ter lugar, oficiosamente ou a requerimento, a 
acareayao das pessoas em contradiyao. 

Artigo 141. 0 

Processamento 

1. Estando as pes so as presentes a acareayao far-se-a imediatamente. 
2. Caso as pessoas em contradiyao nao estejam presentes e designado dia para a 

diligencia. 
3. Se as pessoas a acarear tiverem deposto por carta precat6ria no mesmo tribunal, e ao 

tribunal deprecado que incumbe realizar a diligencia, salvo se 0 juiz da causa 
ordenar a comparencia perante ele das pessoas que importa acarear, ponderando 0 

sacrificio que a deslocayao represente. 
4. Se os depoimentos deverem ser gravados ou registados, sera registado, de igual 

modo, 0 resultado da acareayao. 

Artigo 142.° 
Valor probatorio 

o resultado da prova por acareayao e livremente apreciado. 

SEC<;AO VII 
INSPEC<;AO AO LOCAL DO CRIME 
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Artigo 143,° 
Objecto 

A prova por inspecc;ao tern por fim a percepc;ao directa de factos pelo tribunal ou pelas 
autoridades encarregues da investigac;ao. 

Artigo 144,° 
Fim da inspec~lio 

o tribunal, ou quem dirigir as investigac;5es, sempre que 0 julgue conveniente, pode, 
por sua iniciativa ou a requerimento dos interessados, e com respeito, na medida do 
possivel, pela intimidade da vida privada, inspeccionar coisas ou pessoas, a fim de se 
escJarecer sobre qualquer facto que interesse a decisao, podendo deslocar-se ao local do 
crime ou mandar proceder a reconstituic;ao dos factos quando a entender necessaria. 

Artigo 145,° 
Interven~lio do arguido ou do lesado 

o arguido e 0 lesado sao notificados do dia e hora da inspecc;ao e podem, por si ou por 
seus advogados, prestar ao tribunal os escJarecimentos de que ele carecer, assim como 
chamar a sua atenc;ao para os factos que reputem de interesse para a resoluc;ao da causa. 

Artigo 146,° 
Interven~ao de tecnico 

1. E permitido ao tribunal fazer-se acompanhar de pessoa que tenha competencia para 
o elucidar sobre a averiguac;ao e interpretac;ao dos factos que se prop5e observar. 

2. 0 tecnico sera nomeado no despacho que ordenar a diligencia e deve comparecer na 
audiencia de discussao e julgamento. 

Artigo 147,° 
Auto de inspec~ao 

Da diligencia e lavrado auto em que se registem todos os elementos uteis para 0 exame 
e decisao da causa, podendo ser tiradas fotografias para serem juntas ao processo. 

Artigo 148,° 
For~a probat6ria 

o resultado da inspecc;ao e livremente apreciado pelo tribunal. 

SEc<;=Ao VIII 
PROV A PERICIAL 

SUBSEC<;=Ao I 
DESIGNA<;=Ao DE PERITOS E DO OBJECTO 

39 



Artigo 149.0 

Objecto 

A prova pericial tern por fim a percepc;ao ou apreciac;ao de factos por meio de peritos, 
quando sejam necessarios conhecimentos especiais que os julgadores nao possuem, ou 
quando os factos, relativos a pessoas, nao devam ser objecto de inspecc;ao judicial. 

Artigo 150.° 
Quem autoriza e quem realiza a pericia 

1. A pericia e ordenada por despacho da autoridade judiciaria. 
2. A pericia e requisitada, pelo Ministerio Publico ou pelo juiz, conforme a fase 

processual, a estabelecimento, laborat6rio ou servic;o oficial apropriado ou, quando 
tal nao seja possivel ou conveniente, realizada por urn unico perito, nomeado de 
entre pessoas de reconhecida idoneidade e competencia na materia em causa, sem 
prejuizo do disposto no artigo seguinte. 

3. As pericias medico-Iegais sao realizadas pelos servic;os medico-Iegais ou pelos 
peritos medicos contratados, nos termos previstos no diploma que as regula. 

Artigo 151.0 

Pericia singular e colegial 

I. A pericia e realizada por urn s6 perito, salvo decisao judicial em contrario. 
2. Quando a pericia seja realizada por mais de urn perito, are ao numero de tres, 

funcionara em termos colegiais ou interdisciplinares: 
a) Quando a pericia revestir especial complexidade ou exigir conhecimento de 

materias distintas; 
b) Quando a pericia for requerida pelo Ministerio Publico, pelo arguido ou pelo 

lesado com razoes que fundamentem a necessidade de mais de urn perito. 
3. - No caso previsto na alinea b) do numero anterior tanto 0 arguido como 0 lesado 

podem indicar urn perito, cabendo ao tribunal nomear 0 perito que presidira. 

Artigo 152.0 

Desempenho da fun~ao de perito 

1. 0 perito e obrigado a desempenhar com diligencia a funyao para que tiver sido 
nomeado, podendo ser condenado em multa quando infrinja os deveres de 
colaborayao com 0 tribunal. 

2. 0 perito pode ser afastado ou destituido por quem 0 nomeou, se desempenhar de 
forma negligente 0 encargo que the foi cometido, designadamente quando nao 
apresente ou impossibilite, pela sua inercia, a apresentac;ao do relat6rio pericial no 
prazo fixado. 

Artigo 153.0 

Obstaculos a nomea~ao de peritos 

1. E aplicavel aos peritos 0 regime de impedimentos e suspeiyoes que vigora para os 
juizes, com as necessarias adaptac;oes. 

2. Estao dispensados do exercicio da funyao de perito os titulares dos 6rgaos de 
soberania, bern como aqueles que, por lei, lhes estejam equiparados, os magistrados 
do Ministerio Publico em efectividade de func;oes e os agentes diplomaticos de 
paises estrangeiros. 
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3. Podem pedir escusa da intervenyao como peritos todos aqueles .a quem seJa 
inexigivel 0 desempenho da tarefa, atentos os motivos pessoais invocados. 

Artigo 154.° 
Nova nomea~ao de peritos 

Havendo lugar a nomeayao de novo perito, em consequencia do reconhecimento dos 
obstaculos previstos no artigo anterior, do afastamento ou da destituiyao do peri to 
inicialmente designado ou da impossibilidade superveniente de este realizar a diligencia 
e desde que os motivos sejam imputaveis ao perito proposto pela parte, pertence a 
autoridade judiciaria a competencia para a respectiva nomeayao. 

Artigo 155.° 
Fixa~ao do objecto da pericia 

I. No despacho em que se ordene a realizayao da pericia deve determinar-se 0 

respectivo objecto e quesitos. 
2. Tratando-se de pericia a pedido do arguido ou por sugestao do lesado, estes podem 

indicar as quest5es que considerem relevantes para a pericia a realizar. 

SUBSECC;Ao II 
REALIZAC;AO DA PERl CIA 

Artigo 156.° 
Fixa~ao do come~o da diligencia 

1. No proprio despacho em que se ordenar a realizayao da penCIa e nomeiem os 
peritos, designa-se a data e local para 0 comeyo da diligencia, notificando-se os 
interessados. 

2. Quando se trate de exames a efectuar em institutos ou estabelecimentos oficiais, 
requisita-se ao director daqueles a realizayao da pericia, indicando 0 seu objecto, os 
quesitos e 0 prazo de apresentayao do relatorio pericial. 

Artigo 157.° 
Presta~ao de compromisso pelos peritos 

1. Os peritos nomeados prestam compromisso de cumprimento da funyao que lhes e 
cometida, salvo se forem funcionarios publicos e intervierem no exercicio das suas 
funy5es. 

2. 0 compromisso a que alude 0 numero anterior e prestado no acto de infcio da 
diligencia, quando a ela assistir a autoridade que a tiver ordenado. 

3. Se a autoridade referida nao assistir a realizayao da diligencia, 0 compromisso pode 
ser prestado mediante decJarayao escrita e assinada pelo perito, podendo constar do 
relatorio pericial. 

Artigo 158.° 
Relat6rio pericial 

1. 0 resultado da pericia consta de relatorio, no qual 0 perito ou peritos se pronunciam 
fundamentadamente sobre 0 respectivo objecto e quesitos. 

2. Tratando-se de pericia colegial, se nao houver unanimidade, 0 discordante apresenta 
as suas raz5es. 
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SUBSEC<;Ao III 
ESCLARECIMENTOS E NOVA PERi CIA 

Artigo 159.0 

Presta'rao de esclarecimentos 

1. Em qualquer altura do processo pode a autoridade judiciaria competente determinar, 
oficiosamente ou a requerimento, quando isso se revele de interesse para a 
descoberta da verdade, que os peritos sejam convocados para prestarem 
esclarecimentos complementares, designadamente quando 0 relat6rio pericial 
contiver deficiencias, obscuridades ou contradic;5es ou as conclus5es nao estiverem 
devidamente fundamentadas. 

2. Decidida a prestac;ao de esclarecimentos, deve ser comunicado aos peritos 0 dia, a 
hora e 0 local em que se efectiva a diligencia. 

Artigo 160.0 

Segunda pericia 

1. Revelando-se insuficiente a diligencia a que se refere 0 artigo anterior, sempre que 0 

relat6rio pericial contiver deficiencias, obscuridades ou contradiy5es ou as 
conclus5es nao estiverem devidamente fundamentadas, e ordenada segunda pericia. 

2. A segunda pericia tern por objecto a averiguayao dos mesmos factos sobre que 
incidiu a primeira e destina-se a corrigir a eventual inexactidao dos resultados 
daquela. 

3. A segunda pericia deve analisar as conclus5es formuladas pelos peritos que 
efectuaram a pnmelra e, se discordar das mesmas, fundamentar as raz5es da 
discordancia. 

Artigo 161. 0 

Regime da segunda pericia 

A segunda pericia rege-se pelas disposiy5es aplicaveis a primeira, com as ressalvas 
seguintes: 

a) Nao po de intervir na segunda pericia perito que tenha participado na primeira; 
b) A segunda pericia sera, em regra, colegial. 

SUBSEC<;Ao IV 
VALOR PROBATORIO 

Artigo 162.0 
Valor probatorio da pericia 

1. 0 juizo tecnico, cientifico ou artistico inerente a prova pericial presume-se subtraido 
a livre apreciayao do julgador. 

2. Sempre que a convicyao do julgador divergir do juizo contido no parecer dos 
peritos, deve aqueJe fundamentar a divergencia. 

3. Caso tenha existido uma segunda pericia, 0 tribunal pode fundamentar a opyao por 
urn dos resultados periciais discordantes, podendo ainda, com base em 
conhecimentos de igual valor aos exigidos para as pericias em causa, divergir 
fundamentadamente das conclus5es em que nao tenha havido desacordo ou em que 
nao tenha sido ordenada a repetiyao. 
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SEc<;Ao IX 
RECONHECIMENTO 

Artigo 163.° 
Reconhecimento de pessoas 

1. Se quem dever proceder ao reconhecimento de alguma pessoa nao conseguir 
identifica-la cabalmente atraves da descric;:ao das suas caracteristicas, proceder-se-a 
ao reconhecimento fisico daquela. 

2. Fora da audiencia de julgamento, a validade deste meio de prova exige que se 
coloque a pessoa a reconhecer no meio de outras com identicas caracteristicas fisicas 
e modo de vestir, devendo quem proceder ao reconhecimento declarar se algum dos 
presentes e a pessoa a identificar e, em caso afirmativo, qual. 

3. Se forem varios os identificandos proceder-se-a separadamente para cada urn deles 
da forma descrita nos numeros anteriores. 

4. Se houver razao para crer que a pessoa chamada a fazer a identificac;:ao pde ser 
intimidada ou perturb ada pela efectivac;:ao do reconhecimento e este nao tiver lugar 
em audiencia, deve 0 mesmo efectuar-se, se possivel, sem que aquela pessoa seja 
vista pelo identificando. 

Artigo 164.° 
Reconhecimento de objectos 

E correspondentemente aplicavel ao reconhecimento de objectos 0 disposto no artigo 
anterior, com as devidas adaptac;:oes. 

Artigo 165.° 
Valor probatorio 

o tribunal aprecia livremente 0 resultado da prova por reconhecimento 

SEc<;Ao X 
RECONSTITUI<;Ao 

Artigo 166.° 
Reconstitui~ao do facto 

1. Quando houver necessidade de determinar se urn facto poderia ter ocorrido de certa 
forma, e admissivel a sua reconstituic;:ao. 

2. A reconstituic;:ao do facto consiste na reproduc;:ao, tao fiel quanta possivel, das 
condic;:i5es em que se afirma ou se supoe ter ocorrido 0 facto e na repetic;:ao do modo 
de realizac;:ao domesmo. 

3. 0 despacho que ordena a reconstituic;:ao do facto deve conter uma indicac;:ao sucinta 
do seu objecto, do dia, hora e local em que ocorrerao as diligencias e da forma da 
sua efectivac;:ao, eventualmente com recurso a meios audiovisuais, podendo no 
mesmo despacho ser designado perito para execuc;:ao de determinadas operac;:oes. 

4. Sem prejuizo do disposto no Capitulo I do Titulo IV, a publicidade da diligencia 
deve, na medida do possivel, ser evitada. 
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Artigo 167.0 

Valor probatorio 

o valor probatorio da reconstituiyao do facto e livremente apreciado pelo tribunal. 

CAPITULO III 
DOS MEIOS DE OBTEN<;Ao DE PRO VA 

SEc<;Ao I 
BUSCAS E REVISTAS 

Artigo 168.° 
Conceito 

1. E efectuada revista quando houver que apreender objectos relacionados com urn 
crime ou que possam servir como meio de prova que alguem transporte ou esconda 
na sua pessoa. 

2. A busca e efectuada quando se encontrarem em lugar reservado ou nao livremente 
acessfvel ao publico: 

a) Os objectos referidos no numero anterior e que devam ser apreendidos; 
b) Qualquer pessoa que deva ser detida. 

Artigo 169.0 

Formalidades 

1. Salvo disposiyao em contnirio, as bus cas e revistas devem ser autorizadas por 
despacho do juiz, que po de presidir it diligencia se assim 0 entender. 

2. As buscas e revistas sao executadas pelos orgaos de policia encarregues de efectuar 
o inquerito ou por quem 0 Ministerio Publico nomeie especificamente para esse fim. 

3. A execuyao das buscas e revistas deve ser feita com 0 respeito pela dignidade 
pessoal e pudor do visado. 

4. E correspondentemente aplicavel 0 que disp5em os artigos 87° e 88°, devendo 0 

visado assinar 0 respectivo auto, obrigatoriamente elaborado aquando da busca ou 
da revista. 

5. No acto de execuyao da busca ou revista deve ser entregue ao visado urn duplicado 
do despacho que a autoriza. 

6. Em caso de urgencia ou perigo na demora, os orgaos de policia podem efectuar 
revistas sem previa autorizayao da entidade judiciaria, sem prejufzo de deverem dar 
imediata noticia aquela autoridade. 

Artigo 170.0 

Busca domicilhiria 

A busca em casa habitada ou numa sua dependencia fechada so po de ser efectuada entre 
as 6 e as 20 horas, salvo 0 disposto no n.o 2 do artigo seguinte. 

Artigo 171.0 

Relevancia do consentimento 

1. E dispens3vel 0 despacho do juiz autorizando a busca ou a revista, sempre que 0 

visado consinta, por escrito, na sua realizayao. 
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2. 0 consentimento relativo a busca domiciliaria podeni abranger tambem 0 periodo de 
tempo referido no artigo anterior. 

SEcC;Ao II 
APREENSOES 

Artigo 172.0 

Efectiva.yao da apreensao 

1. Salvo disposiqao em contrario, a apreensao de objectos relacionados com 0 crime ou 
que possam servir como meio de prova deve ser autorizada por despacho do juiz. 

2. Em caso de urgencia ou perigo na demora, os 6rgaos de policia podem efectuar 
apreens6es sem previa autorizaqao, sem prejufzo de deverem dar notfcia imediata ao 
competente juiz, visando a respectiva validaqao. 

3. Os objectos apreendidos sao juntos aos autos ou, quando necessario, confiados a fiel 
depositario, que po de ser 0 escrivao da secqao. 

4. Se a apreensao tiver por objecto coisas perigosas, perecfveis ou deterioraveis 0 juiz 
ordena as necessarias medidas de conservaqao ou manutenqao, ou a sua destruiqao, 
venda ou afectaqao a finalidade socialmente util, depois de se ter procedido a auto de 
exame e de avaliayao. 

5. E correspondentemente aplicavel 0 que disp6em os artigos 87.° e 88.°, devendo 0 

visado assinar 0 respectivo auto, obrigatoriamente elaborado aquando da apreensao. 

Artigo 173. 0 

Destino dos objectos apreendidos 

1. Os objectos apreendidos sao restitufdos a quem de direito se nao deverem ser 
declarados perdidos a favor do Estado. 

2. A restituiyao e ordenada logo que se tome desnecessaria a apreensao para efeito de 
prova ou ap6s 0 transito em julgado da decisao final. 

3. 0 despacho que orden a a restituiyao e notificado a quem for titular dos objectos em 
causa e caso os objectos nao sejam levantados nos 60 dias imediatos a notificayao 
sao declarados perdidos a favor do Estado pelo juiz. 

4. Antes do despacho judicial a que se refere 0 numero anterior deve ouvir-se 0 

Ministerio Publico. 

SEcC;Ao III 
EXAMES 

Artigo 174.0 
Conceito e pressupostos 

1. Por meio de exames das pessoas, dos lugares e das coisas, inspeccionam-se os 
vestigios que possa ter deixado 0 crime e todos os indicios relativos ao modo como e 
ao lugar onde foi praticado, as pessoas que 0 cometeram ou sobre as quais foi 
cometido. 

2. Logo que houver noticia da pratica de crime, providencia-se para evitar, quando 
possivel, que os seus vestigios se apaguem ou alterem antes de serem examinados, 
proibindo-se, se necessario, a entrada ou 0 transito de pessoas estranhas no local do 
crime ou quaisquer outros actos que possam prejudicar a descoberta da verdade. 

3. Se os vestigios deixados pelo crime se encontrarem alterados ou tiverem 
desaparecido, descreve-se 0 estado em que se encontram as pessoas, os lugares e as 
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coisas, procurando-se, sendo possivel, reconstitui-los e descrevendo-se 0 modo, 0 

tempo e as causas da aJterayao ou do desaparecimento. 
4. Enquanto nao estiver presente no local a autoridade judiciaria competente, cabe a 

qualquer agente da autoridade tomar provisoriamente as providencias referidas no n° 
2, se de outro modo houver perigo iminente para obtenyao da prova. 

Artigo 175.0 

Sujei~ao a exame 

1. Se alguem pretender eximir-se ou ohstar a quaJquer exame devido ou a facultar 
coisa que deva ser examinada, pode ser compelido por decisao da autoridade 
judiciaria competente. 

2. 0 exames susceptivel de ofender 0 pudor das pessoas deve respeitar a dignidade e, 
na medida do possivel, 0 pudor de quem a ele se suhmete. 

3. Ao exame a que se refere 0 numero anterior s6 assistem quem a ele proceder e a 
autoridade judiciaria competente, podendo 0 examinando fazer-se acompanhar de 
pessoa da sua confianya, se nao houver perigo na demora, e devendo ser inform ado 
de que possui essa faculdade. 

4. 0 exame as pessoas depende de autorizayao da autoridade judiciaria competente, 
salvo consentimento do visado. 

Artigo 176.0 

Pessoas no local do exame 

1. A autoridade judiciaria competente po de determinar que alguma ou algumas pessoas 
se nao afastem do local do exame e obrigar, com 0 auxilio da forya publica, se 
necessario, as que pretenderem afastar-se a que nele se conservem enquanto 0 exame 
nao terminar e a sua presenya for indispensavel. 

2. E correspondentemente aplicavel 0 disposto no n.o 4 do artigo 174.0
• 

SEc<;Ao IV 
ESCUT AS TELEFONICAS 

Artigo 177.0 
Pressupostos 

1. A intercepyao e a gravayao de conversayoes ou comunicayoes telef6nicas s6 podem 
ser ordenadas ou autorizadas por decisao judicial e quando sejam necessarias a 
descoberta da verdade relativamente a crimes: 

a) Puniveis com pena de prisao superior, no seu maximo, a tres anos; 
b) De injuria, de ameaya, de coacyao, de devassa da vida privada, perturbayao da 

paz e do so sse go, quando cometidos atraves de telefone, se houver razoes para 
crer que a diligencia se revelara de grande interesse para a descoberta da 
verdade ou para a pro va. 

2. E proibida a intercepyao e a gravayao de conversayoes ou comunicayoes telef6nicas 
efectuadas entre 0 arguido e 0 defensor, salvo se existirem fortes indfcios do 
envolvimento criminal deste. 

3. 0 incumprimento do disposto neste artigo torna ineficaz como meio de prova a 
intercepyao au gravayao obtida. 
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Artigo 178.0 

Formalisrno 

1. Efectuada a intercepyao ou a gravayao e lavrado auto do modo, tempo e lugar em 
que foi realizada e, juntamente com as fitas gravadas ou elementos anaJogos, 
entregue ao juiz competente, fazendo-se menyao no processo. 

2. 0 juiz procede a analise dos elementos recolhidos e, se os considerar relevantes para 
a prova, ordena a junyao aos autos, caso contrario determinara a destruiyao dos 
mesmos. 

3. Em qualquer altura do processo, pode ser ordenada ou requerida pelo Ministerio 
Publico a transcriyao em auto da totalidade ou de parte da gravayao se tal se afigurar 
de interesse para 0 born andamento do processo. 

4. 0 arguido e as pessoas cujas conversayoes tiverem sido escutadas podem examinar 
o seu conteudo, findo 0 inquerito. 

Artigo 179.0 

Grava.;ao efectuada a pedido ou por urn dos intervenientes 

1. E valida como meio de prova a gravayao efectuada por urn dos intervenientes ou 
destinatarios da comunicayao ou da conversayao se previamente tiver sido dada 
autorizayao judicial para a sua realizayao e desde que respeitados os pressupostos e 
requisitos a que se referem os artigos anteriores. 

2. Tal gravayao nao tern qualquer valor como meio de prova se a conversayao ou a 
comunicayao tiver sido provocada par quem a gravar ou pedir a sua gravayao com 
esse intuito. 

Artigo 180.0 

Equipara~ao 

o disposto nos artigos anteriores e correspondentemente aplicavel as cooversayoes ou 
comunicayoes transmitidas par qualquer outro meio tecnico diverso do telefone. 

TiTULO VI 
DAS MEDIDAS DE COAc<;Ao E DE GARANTIA PATRIMONIAL 

CAPiTULO I 
DISPOSI<;OES COMUNS 

SEcc;=Ao I 
REGRAS GERAIS 

Artigo 181.0 

Principio da Jegalidade 

I. S6 0 arguido pode ser sujeito a medidas de coacyao ou de garantia patrimonial. 
2. As medidas de coacyao e de garantia patrimonial aplicaveis sao exclusivamente as 

previstas na lei e s6 poderao ser aplicadas para satisfazer as exigencias processuais 
de natureza cautelar. 

3. Nao se considera medida de coacyao a obrigayao de identificayao de qualquer 
cidadao perante autoridade competente para a exigir. 
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Artigo 182.° 
EscoIha da medida concreta 

Na escolha da medida de coac<;ao ou de garantia patrimonial a aplicar em concreto, 
dever-se-a atender a: 

a) Adequa<;ao da medida as necessidades processuais que se pretendam 
acautelar; 

b) Proporcionalidade da medida a gravidade do crime e as san<;oes que 
previsivelmente virao a ser aplicadas no caso concreto; 

c) Preferencia pela medida que, sendo adequada as exigencias cautelares, menos 
interfira com 0 exercfcio normal dos direitos fundamentais do cidadao. 

Artigo 183.° 
Requisitos gerais 

Excepto 0 termo de identidade e residencia, a aplica<;ao de qualquer outra medida de 
coac<;ao depende da verifica<;ao de, pelo menos, urn dos seguintes requisitos: 

a) Fuga ou fundado perigo de fuga do arguido; 
b) Fundado perigo de perturba<;ao da investiga<;ao ou da realiza<;ao da audiencia 

de julgamento, nomeadamente, por perigo para a aquisi<;ao, conserva<;ao ou 
veracidade da prova; ou 

c) Fundado perigo de continua<;ao da actividade criminosa ou de perturba<;ao da 
ordem e tranquilidade publicas, em razao da natureza e circunstfmcias do 
crime ou da personalidade do delinquente. 

Artigo 184.° 
Legitimidade para apIica~ao das medidas 

1. Durante 0 inquerito, 0 Ministerio Publico ou qualquer entidade policial encarregue 
de 0 efectuar podem aplicar 0 termo de identidade e residencia. 

2. As restantes medidas de coac<;ao sao aplicadas, no inquerito, pelo juiz a 
requerimento do Ministerio Publico e nas demais fases processuais pelo juiz, ouvido 
o Ministerio Publico. 

3. A aplica<;ao de qualquer medida de coac<;ao deve, sempre que possivel e 
conveniente, ser precedida ou seguida da audi<;ao do arguido. 

Artigo 185.° 
CumuIa~ao de medidas 

1. As medidas de coac<;ao e de garantia patrimonial podem aplicar-se cumulativamente 
a mesma pessoa. 

2. 0 termo de identidade e residencia pode cumular-se com as demais medidas, 
enquanto a prisao preventiva exclui a aplica<;ao de qualquer outra medida de 
coac<;ao, excepto 0 termo de identidade e residencia. 

3. A cau<;ao e a obriga<;ao de apresenta<;ao sao cumulaveis entre si. 

CAPITULO II 
MEDIDAS DE COAcc;Ao 

SEcc;Ao I 
MEDIDAS APLICA VEIS E RESPECTIVO REGIME 
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Artigo 186.0 

Termo de identidade e residencia 

I. Todo aquele que for constituido arguido deve prestar termo de identidade e 
residencia, mesmo que fique em prisao preventiva ou sujeito a outra medida de 
coacyao ou de gar anti a patrimoniaL 

2. A prestayao do termo de identidade e residencia consiste em 0 arguido: 
a) Fornecer, e com verdade, a sua identificayao completa e a morada da sua 

residencia, do local de trabalho e de local onde possa ser notificado no decurso 
do processo; 

b) Ser advertido da obrigayao de comparecer perante a autoridade competente ou 
de se manter it disposiyao del a sempre que a lei 0 obrigar ou para tal for 
notificado; 

c) Ser advertido da obrigayao de comunicar a sua nova residencia ou 0 lugar 
onde possa ser encontrado, sempre que mudar de residencia ou dela se 
ausentar por mais de quinze dias; 

d) Ser advertido de que 0 incumprimento do disposto nas alineas b) e c) legitima 
a sua representayao por defensor em todos os actos processuais nos quais 
tenha 0 direito ou 0 dever de estar presente, a notificayao edital da data 
designada para a audiencia de julgamento prevista no artigo 257.° e a 
realizayao da audiencia na sua ausencia ainda que tenha justificado fait a 
anterior a audiencia. 

3. 0 termo de identidade e residencia e elaborado em duplicado e assinado pelo 
arguido, a quem deve ser entregue uma das capias, e deve conter os dados e as 
advertencias referidas no numero anterior. 

Artigo 187.0 

Cau~ao 

I. Se 0 crime imputado ao arguido for punivel com pena de prisao pode ser-Ihe 
arbitrada cauyao. 

2. 0 montante da cauyao depende da condiyao s6cio-econ6mica do arguido, do dana 
causado, da gravidade da conduta criminosa e dos objectivos de natureza cautelar a 
prosseguir. 

3. A cauyao pode ser prestada por deposito bancario, por hipoteca, por penh or ou por 
fianya bancaria ou pessoal, conforme requerido pelo interessado, nos termos a 
determinar pela autoridade competente. 

4. A prestayao de cauyao e processada no processo. 
5. Posteriormente a prestayao da caw;iio esta pode ser reforyada ou modificada se 

novas circunstancias 0 justificarem ou exigirem. 

Artigo 188.° 
Substitui~ao da cau~ao 

Se 0 arguido provar que esta impossibilitado de prestar a cauyao por qualquer forma ou 
que tal Ihe causa graves dificuldades ou inconvenientes, deve ser-Ihe substituida pOT 
outra medida, excepto a prisao preventiva. 
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Artigo 189.° 
Quebra da cau~ao 

I. Por despacho judicial, declara-se quebrada a cau<;ao, sempre que 0 arguido nao 
cumprir as obrigac;6es processuais decorrentes da medida de coacyao aplicada ou 
faltar injustificadamente a acto processual. 

2. Quebrada a cauC;ao, 0 seu valor reverte para 0 Estado. 

Artigo 190.° 
Levantamento da cau~ao 

1. Proferida decisao final transitada em julgado, ocorrendo a pnsao do arguido, 
verificando-se qualquer causa de extinc;ao da responsabilidade criminal ou sendo 
desnecessaria a cauC;ao por qualquer outro motivo, 0 tribunal, oficiosamente, levanta 
a cauc;ao mediante despacho judicial. 

2. 0 despacho que levanta a cauyao implica que se ordene 0 cancelamento do registo 
da hipoteca ou a restituic;ao do dep6sito ou objectos penhorados ou, ainda, que se 
declare extinta a responsabilidade do fiador. 

Artigo 191." 
Obriga~ao de apresenta~ao periodica 

I. Se 0 crime for punivel com pena de prisao de maximo superior a um ano, 0 arguido 
pode ser obrigado a apresentar-se a uma autoridade judiciaria ou entidade policial 
em dias e horas preestabelecidas em razao das exigencias profissionais e do local em 
que 0 arguido resida. 

2. A entidade a quem 0 arguido se apresentar preenche ficha pr6pria das apresentac;6es 
que, finda a medida, remeteni ao tribunal para junyao ao processo. 

3. 0 nao comparecimento do arguido deve ser comunicado ao tribunal decorridos ate 
cinco dias ap6s a data em que deveria ter comparecido. 

Artigo 192.° 
Proibi~ao de au sen cia 

No caso de crimes dolosos puniveis pena de prisao de maximo superior a tres anos de 
prisao, pode sujeitar-se 0 arguido a que: 

a) Se nao ausente para 0 estrangeiro, ou nao se ausente sem autorizac;ao, 
apreendendo-se-Ihe 0 respectivo passaporte e comunicando-se as autoridades 
emissoras daquele e as encarregues dos controles de fronteiras tal facto; 

b) Se nao ausente, ou nao se ausente sem autorizac;ao, do local em que vive. 

Artigo 193.° 
Obriga~ao de permanencia na habita~ao 

Se houver fortes indicios da pratica de crime doloso puniveJ com pena de prisao de 
maximo superior a tres anos de prisao, pode 0 juiz impor ao arguido a obrigac;ao de nao 
se ausentar, ou de nao se ausentar sem autorizaC;ao, da habitac;ao em que reside. 
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Artigo 194.0 

Prisao preventiva 

1. Para alem da verificayao de urn dos requisitos previstos no artigo 183.°, a aplicayao 
da prisao preventiva depende da verificayao cumulativa dos seguintes pressupostos: 

a) Fortes indicios da pnitica de crime doloso punivel com pena de prisao 
superior a tres anos; 

b) Inadequayao ou insuficiencia de qualquer outra medida de coacyao prevista 
na lei. 

2. A prisao prevent iva tambem pode ser aplicada a quem penetrar ou permanecer 
irregularmente em territ6rio nacional ou contra quem correr processo de extradiyao 
ou expulsao, nos termos a regular por lei especffica. 

3. A aplicayao da prisao preventiva deve, sempre que possivel, ser precedida ou 
seguida da audiyao do arguido, permitindo-lhe contraditar a verificayao dos 
pressupostos da referida medida. 

4. Quem sofrer de anomalia psiquica, verificados os requisitos de aplicayao da prisao 
preventiva e enquanto subsistir essa anomalia, sera submetido a internamento 
preventivo em hospital psiquiatrico ou noutra instituiyao adequada, enquanto tal 
medida provis6ria se mostrar necessaria. 

Artigo 195.° 
Dura~ao da prisao preventiva e de outras medidas 

1. A prisao preventiva nao pode ultrapassar, desde 0 seu inicio: 
a) Urn ana sem que haja acusayao; 
b) Dois anos sem que tenha havido condenayao em primeira insHincia; 
c) Tres anos sem que haja condenayao com transito em julgado, excepto se 

existir recurso sobre quest6es de constitucionalidade, caso em que 0 prazo 
passa a ser de tres anos e meio. 

2. Os prazos anteriormente referidos sao ainda elevados de seis meses quando 0 

processo se revelar de excepcional complexidade, devendo ser proferido despacho 
fundamentado nesse sentido pelo juiz. 

3. Terminados os prazos referidos nos numeras anteriores 0 arguido tera de ser 
imediatamente colocado em liberdade, excepto se dever ficar preso a ordem de outro 
processo. 

4. As medidas de coacyao previstas nos artigos 192.° e 193.° extinguem-se quando, 
desde 0 inicio da sua execuyao, tiverem decorido os prazos referidos no n.o 1 deste 
artigo elevados ao dobra. 

Artigo 196. 0 

Reexame dos pressupostos 

1. 0 juiz reexamina os pressupostos de que depende a manutenyao da prisao 
preventiva todos os periodos de seis meses, podendo ° arguido e 0 Ministerio 
Publico pronunciarem-se nos dez dias anteriores ao termo do prazo. 

2. Durante 0 inquerito, ° Ministerio Publico apresenta os autos ao juiz competente dez 
dias antes de esgotados os seis meses referidos no numero anterior. 
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Artigo 197.° 
Revoga~ao da prisao preventiva 

A requerimento ou oficiosamente, 0 juiz revoga a prisao preventiva e determina a 
liberdade do arguido quando verificar que aquela foi aplicada fora dos casos e das 
condiyoes previstas na lei ou quando tiverem deixado de subsistir as circunstancias que 
a determinaram. 

Artigo 198.° 
Suspensao da prisao preventiva 

1. Por razoes de doenya grave, puerperio ou gravidez a prisao preventiva pode ser 
suspensa pelo periodo que 0 juiz considere necessario em funyao da durayao 
possivel daquelas circunstancias. 

2. Durante a suspensao, a prisao preventiva pode ser substituida por outra medida de 
coacyao nos termos gerais, compativel com a situayao em apreyo. 

Artigo 199.0 

Substitui~ao da prisao preventiva 

1. Na situayao prevista no n° 4 do artigo 194° e tam bern no caso de 0 arguido sofrer de 
doenya mental grave que nao se manifeste continuamente 0 juiz podenl, a titulo 
excepcional, em substituiyao da prisao preventiva, ordenar 0 internamento hospitalar 
do arguido, com ou sem vigilancia policial. 

2. Quando ocorrer uma atenuayao das exigencias cautelares que determinaram a 
aplicayao da prisao preventiva 0 juiz substitui-a por outra medida menos gravosa, 
ouvido 0 Ministerio Publico e 0 arguido, oficiosamente ou a requerimento. 

Artigo 200. 0 

Desconto da prisao preventiva 

1. A pnsao preventiva sofrida pelo arguido no processo em que for condenado e 
descontada no cumprimento da pena de prisao aplicada. 

2. Se for aplicada pena de multa, a prisao preventiva e descontada a razao de urn dia de 
multa por, pelo menos, urn dia de prisao. 

Artigo 201.° 
Contagem do tempo de prisao preventiva 

A detenyao sofrida pelo arguido conta-se como tempo de prisao preventiva para efeitos 
processuaJ s. 

Artigo 202.° 
Substitui~ao de medidas de coac~ao 

I. E correspondentemente aplicavel as demais medidas de coacyao 0 que dispoe 0 n.o 2 
do artigo 198.°. 

2. Em caso de violayao das obrigayoes impostas por aplicayao de uma medida de 
coacyao podem impor-se outras ou outra, ou substituir-se a inicial, consoante as 
circunstancias. 
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Artigo 203.0 

Extin~ao de medidas de coac~ao 

1. As medidas de coacyao extinguem-se de imediato: 
a) Com 0 arquivamento dos autos por nao ser deduzida acusayao; 
b) Com 0 trans ito em julgado do despacho que rejeite a acusayao; 
c) Com a sentenya absolut6ria, mesmo que dela tenha sido interposto recurso; 
d) Com 0 trans ito em julgado da sentenya condenat6ria. 

2. A medida de prisao preventiva extingue-se igualmente de imediato quando tiver 
lugar sentenya condenatoria, ainda que dela tenha sido interposto recurso, se a pena 
aplicada nao for superior a prisao ja sofrida. 

3. A extinyao da prisao preventiva implica a libertayao imediata do arguido. 
4. Se no caso da aline a c) do n.D 1 0 arguido vier a ser posteriorrnente condenado no 

mesmo processo, pode, enquanto a sentenya condenat6ria nao transitar em julgado, 
ser sujeito as medidas de coacyao legalmente admissiveis. 

5. Se a medida de coacyao for a cauyao e 0 arguido vier a ser condenado em prisao, 
aquela s6 se extingue com 0 inicio da execuyao da pena. 

SEcc;Ao II 
IMPUGNAc;AO 

Artigo 204. 0 

Impugna~ao 

Excepto 0 terrno de identidade e residencia, as demais medidas de coacyao sao 
impugnaveis mediante recurso. 

Artigo 205. 0 

Habeas corpus 

1. Qualquer pessoa que se encontrar ilegalmente detida ou presa pode requerer ao 
Supremo Tribunal de Justiya, por si ou por qualquer pessoa no gozo de seus direitos 
politicos, que the seja concedida a providencia de habeas corpus. 

2. A ilegalidade da detenyao ou prisao deve fundar-se no facto de: 
a) Ter sido efectuada ou ordenada por entidade incompetente; 
b) Ser motivada por facto pelo qual a lei nao permita a sua aplicayao; 
c) Mostrarem-se ultrapassados os prazos maximos de durayao, nomeadamente as 

setenta e duas horas para apresentayao do detido para 0 primeiro interrogat6rio 
judicial; 

d) Manter-se fora dos locais legalmente permitidos. 

Artigo 206.0 

Tramita~ao do incidente 

1. 0 requerimento e elaborado em duplicado, dirigido ao Presidente do Supremo 
Tribunal de Justiya e apresentado a autoridade a ordem de quem se encontrar 0 preso 
ou detido, que 0 remete ao Supremo Tribunal de Justiya no prazo de 24 horas com as 
informayoes relativas as circunstancias que deterrninaram a prisao ou a detenyao e se 
esta se man tern. 

2. Recebido 0 requerimento 0 Presidente do Supremo Tribunal de Justiya orden a a 
notificayao do Ministerio Publico para em 48 horas, se pronunciar, nomeando 
defensor ao detido ou preso se este 0 nao tiver ja. 
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3. No prazo de cinco dias a contar da recepc;:ao do requerimento, efectuadas as 
diligencias necessarias, sera proferida decisao relativa ao requerimento apresentado. 

4. A decisao compete a secc;:ao criminal presidida pelo Presidente do Supremo Tribunal 
de Justic;:a. 

Artigo 207. 0 

Cumprimento da decisao 

Se a decisao do Supremo Tribunal de Justic;:a decretar a ilegalidade da pnsao ou 
detenc;:ao, comunica-la-a imediatamente a entidade a ordem de quem se encontrar 0 

detido ou preso, que 0 soltara de imediato, sob pena de responsabilidade criminal. 

CAPiTULO III 
MEDIDAS DE GARANTIA PATRIMONIAL 

SEc<;Ao I 
MEDIDAS APLICA VEIS E SEU REGIME 

Artigo 208. 0 

Cau~ao econ6mica 

1. Havendo fundado receio de que faltem ou diminuam substancialmente as garantias 
de pagamento de pena pecuniaria, do imposto de justic;:a, ou de qualquer outra divida 
para com 0 Estado e relacionada com urn processo crime ou da indemnizac;:ao devida 
pelos danos causados pelo crime, sera orden ada, oficiosamente ou a requerimento, a 
prestac;:ao de cauc;:ao econ6mica pelo arguido. 

2. A cauc;:ao econ6mica mantem-se distinta e aut6noma da cauc;:ao referida no artigo 
187.° e subsiste ate a decisao final absolut6ria ou ate a extinc;:ao das obrigac;:oes. 

Artigo 209. 0 

Arresto preventivo 

1. Se nao for prestada a cauc;:ao imposta nos termos do artigo anterior pode-se decretar 
o arresto em sua substituic;:ao, conforme regulado na lei processual civil. 

2. 0 arresto a que se refere este artigo pode ser decretado mesmo em relac;:ao a 
comerciante. 

3. Prestada a cauc;:ao econ6mica imposta e obrigat6ria a revogac;:ao do arresto. 

PARTE II 
DO PROCESSO COMUM 

TiTULO I 
DA INVESTIGA<;Ao 

CAPiTULO I 
DISPOSI<;OES GERAIS 

SEc<;Ao I 
DA NOTicIA DO CRIME 
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Artigo 210.0 

Aquisi~ao da noticia do crime 

1. A noticia do crime adquire-se: 
a) Por conhecimento pr6prio de quem de va iniciar a investigayao, seJa 0 

Ministerio Publico ou a policia; 
b) Por meio da participayao da ocorrencia efectuada pela policia ou por outras 

autoridades; 
c) Por denuncia apresentada por qualquer cidadao quando se tratar de crime 

publico; 
d) Por denuncia pelos titulares do direito de queixa nos crimes semi-publicos. 

2. E dado imediato conhecimento da notfcia do crime ao Ministerio Publico se nao 
tiver sido este quem ordenou a investigayao. 

Artigo 211. 0 

Participa~ao 

I. Qualquer agente policial que tomar conhecimento da pnltica de urn crime elabora, 
obrigat6ria e imediatamente, participayao. 

2. Aos funcionarios publicos, gestores publicos e quaisquer outros agentes ou 
autoridades publicas que tomarem conhecimento de crimes no exercfcio das suas 
funyoes e por causa delas, e correspondentemente aplicavel 0 disposto no numero 
anterior. 

3. Se se se tratar de crime semi-publico, a instaurayao do procedimento criminal 
depende do exercicio do direito de queixa sob pena de, nao sendo exercido nos 
quinze dias imediatos a elaborayao do auto, este se arquivar. 

4. 0 disposto no numero anterior nao prejudica 0 exercicio do direito de queixa nos 
prazos e term os legalmente estabelecidos. 

Artigo 212.0 
Auto de participa~ao 

1. A participayao e efectuada mediante auto de que constem: 
a) Os elementos de identificayao que se consigam averiguar relativos ao arguido 

e ao lesado; 
b) Os factos que constituem 0 crime; 
c) 0 dia, a hora, 0 local e as circunstancias em que 0 crime tera sido praticado; 
d) Os meios de prova ja conhecidos; 
e) Se 0 conhecimento da noticia do crime nao tiver sido adquirido pelo proprio 

participante, a forma como 0 adquiriu; 
f) A data e a assinatura do participante. 

2. Sempre que 0 participante tiver presenciado a pratica do cnme 0 auto de 
participayao denomina-se «auto de noticia em flagrante». 

3. Nos casos de conexao previstos no artigo 20. 0 levanta-se urn unico auto. 

Artigo 213. 0 

Denuncia 

1. A den uncia pode ser efectuada por qualquer cidadao relativamente a crimes publicos 
e po de ser apresentada ao Ministerio Publico ou a urn agente policial que a 
comunicani ao Ministerio Publico. 
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2. 0 auto de denuncia contem os elementos enumerados no n.O 1 do artigo anterior e, 
quando feita verbalmente, compete a quem receba a denuncia reduzi-Ia a auto que 
deve ser assinado pelo denunciante e por quem 0 redigir. 

SEC(:A.o II 
DAQUEIXA 

Artigo 214.° 
Titulares do direito e extensao dos efeitos 

1. Quando 0 procedimento criminal depender de queixa, tern legitimidade para 
apresenta-Ia qualquer das pessoas a seguir indicadas, independentemente do acordo 
das mesmas: 

a) Quem estiver nas situayoes descritas no artigo 7l.°; 
b) Se 0 of en dido morrer sem ter apresentado queixa nem ter renunciado a ela, 0 

conjuge sobrevivo ou legalmente equiparado, os descendentes e, na falta deles, 
os ascendentes, irmaos e seus ascendentes, salvo se algum deles tiver 
participado no crime; 

c) Quando 0 of en dido for incapaz por anomalia psiquica ou menor de 16 anos, 0 

seu representante legal e, na sua falta, as pessoas referidas na alinea anterior 
nos termos ai mencionados. 

2. Quando, nos termos da alinea c) do numero anterior, 0 agente do crime seja 0 

respectivo representante legal, po de 0 Ministerio Publico dar inicio ao procedimento 
se 0 interesse da vitima 0 imp user. 

3. A queixa apresentada contra urn dos participantes no crime implica a instaurayao do 
procedimento criminal contra todos. 

Artigo 215.° 
Extin~ao do direito de queixa 

1. 0 direito de queixa extingue-se decorridos seis meses, a contar do momenta em que 
o titular teve conhecimento do facto e dos autores, ou a partir da morte do of en dido, 
ou da data em que ele se tornou capaz. 

2. 0 prazo conta-se autonomamente para cada urn dos varios titulares do dire ito de 
quelxa. 

Artigo 216.° 
Remincia e desistencia da queixa 

1. A renuncia expressa ou tacita ao direito de queixa obsta ao seu exercicio posterior e 
a desistencia impede a renovayao da queixa. 

2. E admissfvel a desistencia da queixa ate ser proferida decisao final em primeira 
instancia, sendo a nao oposiyao do arguido condiyao de validade da desistencia. 

3. Se 0 conhecimento da desistencia tiver lugar durante 0 inquerito, a homologayao 
cabe ao Ministerio Publico, cabendo ao presidente do tribunal se tiver lugar durante 
o julgamento. 

4. Logo que toma conhecimento da desistencia, a autoridade judiciaria competente 
para a homologayao notifica 0 arguido para, em cinco dias, este declarar se se opoe, 
valendo 0 silencio como nao oposiyao. 

5. Se 0 arguido nao tiver defensor nomeado e for desconhecido 0 seu paradeiro, a 
notificayao a que se refere 0 numero anterior efectua-se editalmente. 
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6. A desistencia julgada valida importa a absolviyao da instancia do arguido e dos 
restantes comparticipantes a quem possa aproveitar. 

7. Se tiverem ou pudessem ter sido varias pessoas a exercer 0 direito de queixa, tanto a 
renuncia como a desistencia, para serem validas, exigem 0 acordo de todas essas 
pessoas. 

SEc<;Ao III 
DETEN<;Ao 

Artigo 217.0 
Finalidades da detenl;ao 

1. A detenyao a que se referem os artigos seguintes e efectuada para: 
a) No prazo maximo de setenta e duas horas, 0 detido ser apresentado a 

julgamento em processo sumario ou ser presente ao juiz para 0 primeiro 
interrogat6rio judicial ou para aplicayao de uma medida de coacyao; ou 

b) Assegurar a presenya imediata ou, nao sendo possivel, no mais curto prazo, 
mas sem nunca exceder setenta e duas horas, do detido perante a autoridade 
judiciaria em acto processual. 

2. Excepto advogados em exercicio de funyoes, magistrados ou defensores publicos, 
qualquer outro interveniente processual pode ser detido, por ordem do juiz, como 
forma de assegurar a sua comparencia imediata em acto processual a que tenha 
faltado injustificadamente. 

Artigo 218. 0 

Detenl;ao em flagrante delito 

1. Em caso de flagrante delito, por crime punivel com prisao, qualquer autoridade 
policial deve proceder a detenyao. 

2. Se nenhuma autoridade policial puder efectuar a detenyao, qualquer pessoa que 
presencie 0 flagrante delito a pod era realizar. 

3. A pessoa que proceder a detenyao entrega 0 detido imediatamente a autoridade 
policial mais pr6xima, a qual elabora auto da entrega donde constem, para alem da 
identificayao do captor e circunstancias da captura, os elementos referidos no artigo 
212.0. 

4. Tratando-se de crime cujo procedimento dependa de queixa, a detenyao s6 se 
mantem quando, em acto a ela seguido, 0 titular do direito respectivo 0 exercer, 
ficando a queixa registada em auto. 

Artigo 219.° 
Flagrante delito 

1. E flagrante delito todo 0 crime que se esta cometendo ou se acabou de cometer. 
2. Reputa-se tam bern flagrante delito 0 caso em que, logo ap6s 0 crime, 0 agente e 

perseguido por qualquer pessoa ou encontrado com objectos ou sinais que mostrem 
que acabou de 0 cometer ou nele participar. 

3. Em caso de crime permanente, 0 estado de flagrante delito s6 persiste enquanto se 
mantiverem sinais que mostrem que 0 crime esta a ser cometido e 0 agente esta a 
participar nele. 
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Artigo 220. 0 

Deten~ao fora de flagrante delito 

1. Fora de flagrante delito a detew;:ao s6 pode ser efectuada por mandado do juiz. 
2. 0 Ministerio Publico e as autoridades de polfcia ou equiparadas podem ordenar a 

detenyao do arguido fora de flagrante delito, quando: 
a) Se tratar de caso em que e admissivel a prisao preventiva; 
b) Existirem fortes indicios de que 0 arguido se prepara para fugir a aCyao da 

justiya; 
c) Nao for possivel, dada a situayao de urgencia e de perigo na demora, esperar 

pela intervenyao do juiz. 

Artigo 221. 0 

Mandados de deten~ao 

1. Sem prejuizo do disposto no n.o 2 do artigo anterior, a detenyao fora de flagrante 
delito s6 po de ser efectuada mediante mandado cujo duplicado sent entregue ao 
detido. 

2. 0 mandado de detenyao contem, obrigatoriamente: 
a) Identificayao da pessoa a deter e qualidade em que intervem no processo; 
b) Indicayao sucinta dos fundamentos e finalidade da detenyao; 
c) Identificayao e numero do processo a que se referir a detenyao. 

3. 0 mandado e redigido em triplicado, sendo urn dos duplicados para ficar nos autos 
depois de certificada a captura, urn outro para 0 arquivo da entidade captora e 0 

original para entre gar ao detido no acto da captura. 
4. A detenyao que nao obedecer ao disposto neste e no artigo anterior e ilegal. 

Artigo 222.0 
Comunica~ao da deten~ao 

A detenyao deve ser imediatamente comunicada: 
a) Ao juiz que a ordenou se 0 detido nao the for presente de imediato; 
b) Ao Ministerio Publico nos restantes casos. 

Artigo 223. 0 

Liberta~ao do detido 

I. Qualquer entidade que tiver ordenado a detenyao ou a quem 0 detido seja presente 
procede a sua imediata libertac;3.o: 

a) Logo que se tomar manifesto que a detenyao foi efectuada por erro sobre a 
pessoa; 

b) Se tiver sido efectuada fora dos casos e das condiyoes previstas na lei, 
nomeadamente nos casos em que 0 prazo de setenta e duas horas para 
apresentayao do detido tiver sido excedido. 

c) Logo que se tome desnecessaria. 
2. A libertayao e precedida de despacho se for 0 Ministerio Publico ou 0 juiz a orden a

la e, sendo outra entidade, mediante a elaborayao posterior de relat6rio a juntar ao 
processo. 

3. E obrigat6rio comunicar ao Ministerio Publico qualquer libertayao efectuada por 
iniciativa de entidades policiais e sem apresentayao previa ao juiz, sob pena de 
procedimento disciplinar. 
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CAPITULO II 
DO INQUERITO 

SEC<;:AO I 
ACTOS DO INQUERITO 

Artigo 224.0 
Inicio do inquerito 

o inquerito principia com a aquisis;ao de notfcia do crime pela entidade encarregue de 0 

realizar. 

Artigo 225.0 

Fins do inquerito 

o inquerito e a fase processual da investigayao destinada a recolher provas e a realizar 
diligencias necessarias a demonstras;ao do cometimento de um crime e da 
responsabilizayao dos seus autores e dos elementos relevantes para a determinas;ao dos 
danos causados pelo crime e valor da indemnizas;ao, sempre que nao devam ser julgados 
em processo sumario. 

Artigo 226. 0 

Actos da competencia judicial 

I. Sao da competencia exclusiva do juiz da area onde correr 0 inquerito: 
a) Proceder ao primeiro interrogatorio de arguido detido; 
b) Presidir a tomada de declarayoes para memoria futura; 
c) Decidir acerca de buscas e revistas quando a lei Ihe reserve essa competencia, 

como nos casos de buscas em escritorio de advogado, consultorio medico ou 
estabelecimento bancario ou outra instituis;ao de credito; 

d) Autorizar escutas telefonicas; 
e) Autorizar a apreensao de correspondencia e tomar conhecimento do seu 

conteudo antes de qualquer outra autoridade, assim como proceder a 
apreensoes em escritorio de advogado, consult6rio medico, ou em 
estabelecimentos bancarios ou outras instituis;oes de credito, podendo para 
tanto pro ceder aos necessarios exames de documentas;ao; 

f) A pratica de outros actos que a lei Ihe atribuir. 
2. Os actos referidos no numero anterior sao praticados a requerimento do Ministerio 

Publico. 
3. Sempre que for impossivel apresentar 0 detido ao juiz referido no corpo do n.D 1 no 

prazo de setenta e duas horas para 0 primeiro interrogat6rio, excepcionalmente, deve 
ser presente ao juiz da area em que tiver ocorrido a detens;ao mas sempre dentro do 
referido prazo de setenta e duas horas. 

4. Nos casos a que se referem as alfneas c) e e) do n.D 1 de buscas e apreensoes em 
escrit6rio de advogado, consult6rio medico ou estabelecimento bancario ou outra 
instituis;ao de credito, tais actos sao praticados pessoalmente pelo juiz. 

Artigo 227.° 
Actos da competencia do Ministerio Publico 

No inquerito que nao efectue directamente, compete ao Ministerio Publico, para alem de 
assumir a sua direcs;ao, praticar ou autorizar os actos cuja competencia a lei the reservar. 
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Artigo 228. 0 

Realiza~ao do inquerito 

I. Todos os demais actos processuais a realizar no decurso do inquerito podem se-lo 
pela autoridade policial. 

2. A competencia territorial para os efeitos do disposto no numero anterior e 
determinada pelas respectivas leis organicas. 

Artigo 229. 0 

Inquerito contra magistrados 

I. Se for objecto de notfcia do crime urn magistrado, e designado para a realizayao do 
inquerito magistrado de categoria ou antiguidade nesta igual ou superior a do 
arguido. 

2. Se for objecto de noticia do crime 0 Procurador-Geral da Republica, sera nomeado 
urn juiz do Supremo Tribunal de Justiya, por sorteio, que nao participara na fase de 
julgamento. 

Artigo 230.0 

Declara~ao para memoria futura 

I. Sempre que existirem fundadas razoes, designadamente nos casos de vitimas de 
crimes sexuais, ou deslocayao para 0 estrangeiro de quem deva depor como 
testemunha, lesado, perito, consultor tecnico ou participar em acareayao que tome 
previsivel 0 seu impedimento para comparecer em julgamento, ser-lhe-ao, 
antecipadamente, tomadas declarayoes ou realizada a acareayao. 

2. As declarayoes antecipadas nos termos do numero anterior serao tomadas pelo juiz 
competente em razao da area, mediante requerimento do Ministerio Publico, do 
lesado ou arguido e reduzidas a auto. 

3. Poderao assistir as declarayoes os participantes processuais referidos no numero 
anterior que solicitarao ao juiz a feitura de perguntas que entendam necessarias. 

4. As declarayoes para memoria futura serao livremente valoradas em julgamento. 

Artigo 231.0 
Inquerito contra pessoa certa 

1. A partir do momenta em que corra inquerito contra pessoa eerta e obrigatorio 
proeeder ao seu interrogatorio. 

2. Exeeptua-se do disposto no numero anterior: 
a) 0 arguido que resida no estrangeiro; 
b) 0 arguido que resida na area perteneente a tribunal diverso daquele on de 

oeorrer 0 inquerito; 
e) 0 arguido que nao seja eneontrado para ser notifieado. 

Artigo 232.0 
Dura~ao do inquerito 

1. 0 prazo para a realizayao do inquerito e de seis meses, se houver arguidos presos 
preventivamente. 
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2. Em casos de grande complexidade ao nivel da investigac;ao, 0 prazo referido no 
numero anterior pode ser prorrogado, uma s6 vez, por mais seis meses, por despacho 
do Ministerio Publico. 

3. Os prazos referidos nos numeros anteriores sao elevados para 0 dobro sempre que 
nao existam arguidos presos. 

Artigo 233. 0 

RedUl;ao a auto 

As diligencias de prova produzida no decurso do inquerito sao obrigatoriamente 
reduzidas a auto. 

SEc<;::Ao II 
DO ENCERRAMENTO DO INQUERITO 

Artigo 234. 0 

Relatorio final 

1. Nos casos previstos no n.o 2 do artigo 57.°, ap6s a realizac;ao da investigac;ao a 
entidade incumbida da realizac;ao do inquerito elabora urn relat6rio final e remete os 
autos ao Ministerio Publico. 

2. Se 0 Ministerio Publico achar necessario a descoberta da verdade a efectivac;ao de 
diligencias complementares ordena-as e fixa prazo para a realizac;ao das mesmas. 

Artigo 235. 0 

Arquivamento 

1. Cumprido 0 disposto no artigo anterior ou encerrado 0 inquerito, 0 Ministerio 
Publico profere despacho de arquivamento: 

a) Se nao tiverem sido recolhidos indicios suficientes da verificac;ao de crime; 
b) Se nao for conhecido 0 agente do crime; 
c) Se for legalmente inadmissivel 0 procedimento criminal. 

2. 0 arquivamento pode ser total ou parcial. 
3. Sempre que surgirem novos elementos com relevfmcia para a investigac;ao, 

oficiosamente ou a requerimento, deve ser reaberto 0 inquerito arquivado pelos 
motivos referidos nos numeros anteriores. 

4. Oficiosamente ou a requerimento do lesado, 0 superior hierarquico imediato pode 
ordenar a acusac;ao, caso contrario ficarao os processos arquivados nos servic;os do 
Ministerio Publico. 

Artigo 236. 0 

Despacho de acusa~ao 

1. Se durante 0 inquerito tiverem sido recolhidos indicios suficientes de se ter 
verificado 0 crime e de quem foi 0 seu agente 0 Ministerio Publico profere despacho 
de acusas;ao em quinze dias. 

2. Consideram-se suficientes os indicios sempre que deles resultar uma possibilidade 
razoavel de ao arguido vir a ser aplicada, por forc;a deles, em julgamento, uma pena 
ou uma medida de seguranc;a. 

3. 0 despacho de acusas;ao contem, sob pena de nulidade: 
a) As indicas;6es tendentes a identificac;ao do arguido; 
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b) A narra(j:ao dos factos que constituam 0 crime ou relevem para a determinayao 
da san(j:ao ou medida de seguran(j:a; 

c) A indicayao das norm as substantivas aplicaveis; 
d) A data e a assinatura. 

4. Em caso de conexao de processos e deduzido urn unico despacho de acusayao. 
5. Na acusayao, indicam-se 0 rol de testemunhas e quaisquer outras provas a produzir 

em audiencia. 

Artigo 237.° 
Notifica~ao 

1. 0 despacho de arquivamento ou de acusayao e notificado ao arguido e ao lesado. 
2. Caso se revele infrutifera a notificayao pessoal do lesado, pode 0 mesmo ser 

notificado editalmente dos despachos referidos no numero anterior. 

Artigo 238.° 
Remessa para julgamento 

Sem preJUlzo do disposto nos numeros 2 e 3 do artigo 14.°, ap6s notificayao do 
despacho de acusayao pelo Ministerio Publico os autos sao remetidos ao tribunal de 
julgamento para distribuiyao. 

TiTULO II 
DO JULGAMENTO 

CAPiTULO I 
DA PREPARA<;Ao 

Artigo 239.° 
Aprecia~ao da acusa-;ao 

Recebidos os autos no tribunal, 0 juiz: 
a) Conhece da competencia, da legitimidade, das nulidades e de outras excepyoes 

ou questoes previas susceptive is de obstar a aprecia(j:ao do merito da causa de 
que possa desde logo apreciar; 

b) Profere despacho de rejei(j:ao, se considerar a acusayao manifestamente 
infundada; 

c) Recebe a acusayao e designa dia para julgamento, se entender que 0 processo 
deve seguir para julgamento. 

Artigo 240. ° 
Designa~ao de dia para julgamento 

1. 0 despacho que recebe a acusa(j:ao e designa dia para julgamento deve conter 
tambem: 

a) A nomea(j:ao de defensor, se ainda nao tiver sido constituido ou nomeado para 
to do 0 processo; 

b) A decisao sobre medidas de coac(j:ao ou de garantia patrimonial a aplicar ao 
arguido ou a revisao das aplicadas; 

c) A ordem de requisiyao do registo criminal. 
2. 0 despacho acompanhado de c6pia da acusa(j:ao e notificado ao Ministerio Publico, 

ao arguido, ao respectivo defensor e ao lesado. 
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Artigo 241.0 
Contesta~ao e rol de testemunhas 

1. Nos quinze dias ap6s a notificayao do despacho que designa dia para julgamento 0 

arguido apresentani, querendo, a contestayao, com a indicayao do rol de testemunhas 
e quaisquer outras provas a produzir. 

2. 0 requerimento e escrito e nao esta sujeito a formalidades, sendo acompanhado de 
urn duplicado para entregar ao Ministerio Publico. 

Artigo 242.0 
Vista 

De seguida os autos sao conciusos a cada urn dos juizes adjuntos para consulta e 
aposiyao de visto, caso 0 julgamento decorra perante tribunal colectivo. 

Artigo 243. 0 

Declara~oes para memoria futura e no domicilio 

1. A requerimento do Ministerio Publico, do lesado ou do arguido, 0 tribunal toma 
deciarayoes no domicilio aos intervenientes referidos no n.o 5 do artigo 236.° e no n.O 
1 do artigo 241.°, sempre que fundadas razoes possam impossibilitar a comparencia 
na audiencia. 

2. Na tomada de deciarayoes observam-se as formalidades estabelecidas para a 
audiencia, excepto no que respeita a publicidade. 

3. As declarayoes sao reduzidas a escrito. 

Artigo 244.0 
Cartas precatorias 

1. Nao e permitida a expediyao de cartas precat6rias para tomada de declarayoes aos 
intervenientes processuais ouvidos durante 0 inquerito. 

2. Excepcionalmente, as pessoas nao ouvidas em deciarayoes no inquerito, que residam 
fora da area do tribunal e tenham graves dificuldades ou inconvenientes na 
deslocayao ao tribunal pod em ser inquiridas por carta precat6ria a requerimento da 
acusayao ou da defesa. 

CAPITULO II 
DA AUDIENCIA 

SEC<;::AO I 
DISPOSI<;::OES GERAIS 

Artigo 245. 0 

Direc~ao e disciplina da audiencia 

1. A disciplina da audiencia e a direcyao dos trabalhos competem ao juiz, que adoptanl 
as medidas que considere adequadas e necessarias para que a audiencia decorra com 
normalidade, desde que nao contrariem lei expressa. 

2. E correspondentemente aplicavel 0 que dispoe 0 n.D 2 do artigo 73.°. 
3. As decisoes relativas a disciplina e direcyao da audiencia podem ser proferidas 

oral mente e sem formalidades especiais. 
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Artigo 246.° 
Principio do contraditorio 

o tribunal garante 0 exercfcio do contraditorio, nomeadamente antes da decisao de 
quest6es incidentais e na produyao de toda a prova apresentada ou examinada em 
audiencia, sob pena de nulidade. 

Artigo 247. ° 
Publicidade da audiencia 

1. A audiencia e publica, sob pena de nulidade insamivel. 
2. E correspondentemente aplicavel 0 que disp5em os artigos 75. 0 e 76.°. 

Artigo 248. ° 
Oralidade da audiencia 

Salvo disposiyao da lei em contnirio, os trabalhos e a produyao de prova em audiencia 
processam-se oralmente na presenya do tribunal. 

Artigo 249.° 
Documenta~ao de actos da audiencia 

I. Sera e1aborada, pelo funcionario da justiya, uma acta da audiencia que conteni: 
a) A indicac;:ao do lugar, a data, a hora de abertura e encerramento e 0 numero de 

sess5es da audiencia: 
b) 0 nome dos juizes e do agente do Ministerio Publico; 
c) A identificac;:ao do arguido e do respectivo advogado ou do defensor; 
d) A identificayao das testemunhas declarantes, dos peritos, dos consultores 

tecnicos e dos interpretes; 
e) A transcriyao dos requerimentos formulados oralmente, a pOSlyaO dos 

restantes intervenientes quanta a esses actos e 0 despacho que sobre eles 
incidir, bern como 0 registo dos protestos efectuados durante a audiencia; 

f) Os termos da conciliayao ou desistencia, se existir; 
g) Quaisquer outras decisoes e indicayoes que a lei determinar; 
h) A assinatura do juiz que presidir e do funcionario da justiya que a elaborar. 

2. As declarayoes prestadas perante 0 tribunal sao reduzidas a escrito se nao existirem 
meios de gravac;:ao video ou audio. 

3. 0 juiz pode determinar que a transcriyao dos actos referidos na alfnea e) do n.O 1 
deste artigo seja efectuada no final da produyao de prova quando a transcriyao 
imediata puser em causa 0 born andamento dos trabalhos. 

Artigo 250.° 
Continuidade da audiencia 

I. A audiencia e continua, salvo os casos de suspensao ou interrupyao previstos na lei. 
2 0 juiz determina a suspensao da audiencia pelo periodo de tempo necessario it 

satisfayao das necessidades de alimentayao e repouso dos participantes. 
3. A audiencia sera suspensa para continuar no dia Util imediato quando nao puder ser 

concluida no dia em que se tiver iniciado. 
4. 0 juiz ordena a interrupyao da audiencia se depois de iniciada: 
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a) FaItar ou ficar impossibilitada de partlclpar pessoa que nao possa ser de 
imediato substituida e cuja presenya seja indispensavel, por forya da lei ou de 
despacho do tribunal; 

b) For absolutamente necessario proceder a produyao de qualquer meio de pro va 
superveniente e indisponivel no momento em que a audiencia decorre; 

c) Surgir qualquer questao prejudicial ou incidental, cuja resoluyao seja essencial 
para a boa decisao da causa e que tome altamente inconveniente a continuayao 
da audiencia antes de decidida aquela questao. 

5. A audiencia interrompida ou suspensa retoma-se a partir do ultimo acto processual 
praticado, mas se nao for possivel retomar a audiencia no prazo de trinta dias a 
prova produzida e ineficaz. 

Artigo 251.° 
Adiamento da data designada para audiencia 

1. A impossibilidade de constituiyao do tribunal e 0 nao cumprimento das diligencias 
referidas no artigo 244.° sao fundamento para adiamento da data designada para a 
audiencia. 

2. A falta de intervenientes processuais antes de iniciada a audiencia s6 provoca 0 seu 
adiamento quando enos termos que a lei determinar. 

Artigo 252.° 
Principio da investiga~ao 

Por despacho, 0 tribunal orden a, oficiosamente ou a requerimento, a produyao de todos 
os meios de prova cujo conhecimento considere essencial a descoberta da verdade e a 
boa decisao da causa, respeitando-se 0 contradit6rio. 

Artigo 253.° 
Presen~a do arguido 

1. Salvo disposiyao em contrario, e obrigat6ria a presenya do arguido em audiencia. 
2. Compete ao juiz tomar as medidas necessarias e adequadas a impedir que 0 arguido 

se afaste da audiencia antes desta estar encerrada. 
3. Depois de interrogado sobre a identificayao, 0 arguido pode ser afastado da sal a por 

violayao repetida dos deveres de conduta em audiencia. 
4. 0 arguido tambem pode ser afastado da sala de audiencias pelo tempo necessario 

quando a sua presenya possa contribuir para inibir ou intimidar alguem que deva 
prestar declarayoes. 

5. 0 arguido, nao obstante 0 afastamento, deve assistir a leitura da sentenya. 

SEc<;::Ao II 
ACTOS PRELIMINARES 

Artigo 254. ° 
Realiza~ao da chamada 

1. A hora designada para 0 inicio do julgamento, 0 funcionario de justiya, 
publicamente e em voz alta, identifica 0 processo e chama quem nele deva intervir. 

2. Se faltar alguem repete a chamada decorridos quinze minutos. 
3. Cumprido 0 que antecede, informa 0 juiz presidente de quem esta presente e quem 

falta. 
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Artigo 255.0 

Inicio ou adiamento da audiencia 

I. Se estiverem presentes todas as pessoas que devam intervir ou se, faltando alguem, 
nao for permitido 0 adiamento, 0 tribunal declara a audiencia aberta e da inicio ao 
julgamento. 

2. Em caso contrario, 0 tribunal designa nova data para 0 julgamento. 
3. 0 adiamento e seus fundamentos, bern como a posiyao do Ministerio Publico e do 

arguido constam da acta de adiamento. 

Artigo 256. 0 

Falta do arguido 

1. Se 0 arguido faltar a audiencia, encontrando-se devidamente notificado, esta sera 
adiada antes de iniciada a produyao de prova. 

2. A nao justificayao da falta no prazo de cinco dias implica 0 pagamento de multa por 
quem nela tiver sido condenado e a emissao de mandado de detenyao para assegurar 
a sua comparencia na nova data designada. 

3. Se 0 arguido justificar a falta sera notificado da nova data de julgamento com a 
cominayao de que, faltando, 0 julgamento se realizara sem a sua presenya sendo 
representado, para todos os efeitos possfveis, pelo defensor. 

Artigo 257. 0 

Impossihilidade de notifica~ao ou de deten~ao 

I. Nos casos em que 0 arguido tenha prestado termo de identidade e residencia e se 
nao consiga nem notifica-lo pessoalmente do despacho que designar dia para 
julgamento nem efectuar a sua detenyao para assegurar a comparencia em audiencia 
proceder-se-a a notificayao com afixayao de urn edital na morada indicada no termo 
de identidade e residencia. 

2. A notificayao edital assim efectuada deve se-lo com pelo men os vinte dias de 
antecedencia relativamente a nova data de juIgamento e com a cominayao de que 0 

julgamento se realizara como se 0 arguido estivesse presente, sendo representado, 
para todos os efeitos possfveis, pelo defensor. 

3. 0 uso da notificayao edital nao obsta a que, simultaneamente, se emitam mandados 
de detenyao ou de captura. 

Artigo 258.0 

Dispensa da presen~a do arguido 

Sempre que 0 arguido se encontrar praticamente impossibilitado de comparecer a 
audiencia por idade avanyada, doenya grave ou residencia no estrangeiro, pode requerer 
ou consentir que a audiencia tenha lugar na sua ausencia sendo representado, para todos 
os efeitos possiveis, pelo defensor. 

Artigo 259. 0 

Outros casos de impossihilidade de notifica~ao ou deten~ao 

1. Fora dos casos previstos no artigo 257.°, se nao for possivel pro ceder a notificayao 
do arguido, solicita-se a policia que averigue e informe 0 tribunal do paradeiro 
daquele a fim de se proceder a notificayao. 
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2. Nos casos a que se refere 0 numero anterior e caso se mantenha a impossibilidade de 
notificayao do arguido por desconhecimento do local onde possa ser encontrado, 0 

tribunal pode ordenar a sua detenyao para comparencia em juizo. 

Artigo 260.0 

Falta do Ministerio Publico 00 do defensor do argoido 

1. A falta do Ministerio Publico ou do defensor nunca justifica 0 adiamento da 
audiencia. 

2. 0 Ministerio Publico sera substituido pelo respectivo substituto legal e 0 defensor 
por pessoa id6nea, de preferencia advogado ou licenciado em dire ito, sob pena de 
nulidade insanavel. 

3. Ser-lhes-a facultado 0 tempo necessario para se prepararem para 0 julgamento, 
nomeadamente pela consulta dos autos e contacto com 0 arguido. 

Artigo 261.0 

FaIta do lesado, de testemunhas, de peritos e de consoltores tecnicos 

1. A falta do lesado, de testemunhas, de peritos e de consultores tecnicos s6 podem 
justificar urn adiamento e apenas se 0 tribunal entender que a sua presenya e 
essencial it descoberta da verdade e que e previsivel assegurar a comparencia do 
faltoso na nova data que vier a ser designada para a audiencia. 

2. Se for previsivel que as pessoas mencionadas compareyam ainda no decurso da 
audiencia ou esta comportar mais do que uma sessao, 0 tribunal iniciara 0 

julgamento e admiti-Io-a a depor logo que compareya, caso contrario, aplicar-se-a 0 

disposto no numero anterior. 

SEc<;::Ao III 
DA PRODU<;::Ao DE PROV A 

Artigo 262.0 
Tentativa de concilia~ao 

1. Antes de iniciada a produyao de prova, nos crimes cujo procedimento criminal 
depende de queixa, 0 juiz po de procurar obter a conciliayao entre 0 arguido e 0 

lesado. 
2. Se a conciliayao for obtida faz-se constar os respectivos term os da acta e 0 juiz, 

ouvido 0 Ministerio Publico, homologa 0 acordo obtido. 

Artigo 263. 0 

Afastamento de quem deva prestar declara~oes 

I. Durante a produyao de prova, todas as pessoas que devam prestar declarayoes 
permanecem afastadas da sala de audiencias e sem acesso a informayoes do que ali 
ocorrer. 

2. Compete ao funcionario de justiya velar pelo cumprimento do disposto no numero 
anterior antes e depois de se iniciar a produyao de prova. 
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Artigo 264.° 
Informa~ao 

A produyao de prova e precedida da leitura e da explicayao, pelo juiz, ao arguido do 
conteudo da acusayao. 

Artigo 265. 0 

Ordem de prodUl;ao da prova 

1. A produyao de prova respeita a seguinte ordem: 
a) Declarayoes do arguido; 
b) Meios de prova indicados pelo Ministerio Publico; 
c) Meios de prova indicados pelo arguido; 
d) Outros meios de prova que 0 tribunal julgue necessarios. 

2. Por fim examinar-se-ao as provas produzidas antecipadamente e por melO de 
documentos juntos aos autos, desde que algum interessado 0 requeira. 

3. Se 0 tribunal 0 entender conveniente para a descoberta da verdade, pod era aIterar a 
ordem de produyao da prova anteriormente referida, excepto no que concerne as 
declarayoes do arguido, que sera 0 primeiro a presta-las, podendo faze-Io novamente 
em qualquer altura da audiencia de julgamento. 

Artigo 266.° 
Valora~ao das provas 

]. A convicyao do tribunal so pode fundamentar-se em provas que tenham side 
produzidas ou examinadas na audiencia. 

2. Ressalvam-se do disposto no numero anterior as seguintes provas que poderao ser 
utilizadas mesmo que nao tenham sido examinadas em audiencia por falta de quem 0 

requeresse: 
a) Os autos relativos a produyao de prova para memoria futura, no domicilio, por 

carta precatoria ou mediante carta rogatoria a que tenha presidido urn juiz; 
b) Os autos de inquerito na parte em que contenham decJarayoes do arguido, do 

lesado ou de testemunhas ouvidas perante autoridade judiciaria; 
c) Quaisquer documentos juntos no decurso do inquerito ou com a contestayao; 
d) Os autos elaborados no decurso do inquerito que nao contenham decJarayoes 

das pessoas referidas na alinea b). 

Artigo 267.° 
Leitura proibida de declara~oes 

1. Fora dos casos previstos no artigo anterior, os autos de decJarayoes feitas no 
inquerito nao pod em ser utilizados na audiencia. 

2. Excepcionalmente, por iniciativa do tribunal ou a requerimento, podem ser 
utilizados os autos de declarayoes referidos no numero anterior mas apenas para 
fundamentar a convicyao do tribunal na parte em que houver contradiyao ou 
discrepancia sensfvel entre elas e as produzidas na audiencia pela mesma pessoa e 
que nao possam ser esclarecidas doutro modo. 

3. 0 uso da faculdade consagrada no numero anterior consta obrigatoriamente da acta 
de audiencia sob a forma de despacho que 0 autorize e deve individualizar a 
contradiyao ou discrepi'mcia a escJarecer. 

4. A prova obtida em violayao do disposto nos numeros anteriores e ineficaz. 
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Artigo 2680 

Declara~oes do arguido 

1. 0 interrogat6rio do arguido comeya pelas perguntas relativas a identificayao, 
precedidas da advertencia a que se referem a alfnea c) do artigo 60. 0 e 0 n.o 3 do 
artigo 62.0. 

2. E correspondentemente aplicavel ao interrogat6rio do arguido em audiencia 0 que 
dispoe 0 artigo 62.0. 

3. Se 0 arguido desejar prestar declaray5es quanta ao merito da causa 0 juiz pergunta
Ihe se confessa ou nega os factos da acusayao. 

4. Convencendo-se 0 tribunal de que a confissao e livre e verdadeira, 0 interrogat6rio 
limita-se, bern como a restante produyao de prova, aos factos e circunstancias nao 
suficientemente escJarecidos. 

5. Se 0 arguido negar os factos da acusayao, 0 tribunal ouve-o em tudo 0 que for 
pertinente a causa. 

6. 0 Ministerio Publico e 0 defensor, por esta ordem, formularao as perguntas que 
entenderem necessarias ao esclarecimento da verdade, atraves do juiz que preside ao 
julgamento. 

7. 0 arguido pode, espontaneamente ou a recomendayao do defensor, recusar a 
resposta a algumas ou a todas as perguntas, sem que tal 0 possa desfavorecer. 

Artigo 269. 0 

Varios arguidos 

1. Respondendo varios arguidos, 0 juiz determina se devem ser ouvidos na presenya 
uns dos outros ou em separado. 

2. Em caso de audiyao separada, 0 juiz, ouvidos todos os arguidos, informa-os do que 
se tiver passado na sua ausencia, sob pena de nulidade. 

Artigo 270. 0 

Declara~oes do lesado 

Podem formular perguntas ao lesado, 0 juiz ou, atraves daqueJe, 0 Ministerio Publico e 
o defensor, por esta ordem. 

Artigo 271.0 

Declara~oes das testemunhas 

1. As testemunhas sao inquiridas, uma ap6s a outra, pela ordem porque foram 
indicadas, salvo se 0 juiz, fundadamente, decidir em contrario. 

2. A testemunha e perguntada par quem a indicou, sendo depois contra-interrogada 
pelos demais intervenientes. Se no contra interrogat6rio forem suscitadas quest5es 
nao abordadas no interrogat6rio inicial, a testemunha podera ser reinquirida. 

3. Os juizes podem, a qualquer momento, formular as perguntas que entenderem 
pertinentes a descoberta da verdade. 

4. As testemunhas indicadas por urn arguido s6 podem ser inquiridas pelos defensores 
dos demais arguidos se 0 requererem ao juiz e este 0 entender necessario it boa 
decisao da causa. 
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Artigo 272. 0 

Declara~oes dos peritos e dos consultores tecnicos 

As perguntas aos peritos e aos consultores tecnicos sao tomadas pelo juiz ou, atraves 
daquele, pelo Ministerio Publico e pelo defensor. 

Artigo 2730 

Altera~ao nao substancial dos factos da acusa~ao 

1. Se no decurso da produyao de prova surgirem factos que nao constem da acusayao 
mas tenham manifesto interesse para a decisao da causa, e nao impliquem agravayao 
do limite maximo da sanyao aplicavel 0 tribunal, oficiosamente ou a requerimento, 
comunica-os ao Ministerio Publico e ao defensor concedendo-Ihes, caso seja 
requerido, prazo para a preparayao da sua posiyao processual. 

2. Nao se apJica 0 disposto no numero anterior se a alterayao resultar da factos 
alegados pela defesa. 

Artigo 274.0 
Altera~ao da qualifica~ao juridica 

Quando entender que os factos constantes da acusayao devem ter uma qualificayao 
jurfdica diferente da indicada, mesmo que de tal resulte aumento do limite maximo da 
pena aplicavel, 0 tribunal comunica-o ao Ministerio Publico e ao defensor e concede
lhes, caso seja requerido, prazo para preparar a sua posiyao processual. 

Artigo 275.0 

Altera~ao substancial dos factos da acusa~ao 

1. Se no decurso da produyao de prova surgirem factos que nao constem da acusayao e 
importem a imputayao ao arguido de urn crime mais grave ou a agravayao do limite 
maximo da sanyao aplicavel, 0 tribunal, oficiosamente ou a requerimento, comunica
os ao Ministerio Publico e ao defensor. 

2. 0 julgamento prosseguira se 0 Ministerio Publico e 0 arguido estiverem de acordo 
com a continuayao daquele com inclusao dos novos factos e estes nao determinarem 
a incompetencia do tribunal. 

3. Havendo lugar a continuayao do julgamento, 0 tribunal concede ao Ministerio 
Publico e ao defensor prazo nao superior a dez dias para preparar a sua posiyao 
processual, caso tenha sido requerido, adiando a audiencia, se necessario. 

4. Na falta do acordo referido no n.o 2, a comunicayao da alterayaO ao Ministerio 
Publico vale como denuncia para que ele proceda pelos novos factos. 

5. Caso os novos factos determinem a incompetencia do tribunal os autos sao 
remetidos ao tribunal competente para 0 julgamento. 

Artigo 276. 0 

Alega~oes orais 

I. Finda a produyao de prova, e concedida a palavra sucessivamente ao Ministerio 
Publico e ao defensor para cada urn deles formular oralmente as suas conclusoes de 
facto e de direito, por tempo nao superior a trinta minutos, tempo que 0 juiz podera 
alargar em casos de especial complexidade. 

2. E admissivel, pela mesma ordem, a resposta para refutayao dos argumentos que nao 
tenham sido anteriormente discutidos, por tempo nao superior a quinze minutos. 
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Artigo 277.° 
IJitimas decJara~oes do arguido 

Antes de declarada eneerrada a audieneia, 0 juiz pergunta ao arguido se tern mats 
alguma coisa a alegar em sua defesa, ouvindo-o em tudo que declarar a bern dela. 

Artigo 278.° 
Processo de delibera~ao 

1. Ao eneerramento da diseussao, segue-se a deliberayao por todos os juizes que 
eonstituem 0 tribunal. 

2. A deliberas:ao e tom ada por maioria simples de votos. 
3. 0 tribunal eomeya por eonhecer de quest6es previas ou incidentais que ainda nao 

tenha decidido e de que pode conhecer: se 0 processo houver de prosseguir organiza 
quesitos sobre os factos eonstantes da acusayao, da eontestayao eserita ou resultantes 
da discussao da causa, que tenham relevancia para decidir das quest6es referidas no 
n.O 8. 

4. Mesmo que tenha ficado vencido em alguma questao precedente cada membro do 
tribunal e obrigado a deliberar e votar nas seguintes, pressupondo-se a opiniao que 
fez vencimento. 

5. Os jufzes, sob pena de responsabilidade disciplinar e criminal, nao podem revelar 
nada do que se tiver passado durante a deliberayao e estiver relacionado com a 
causa, nomeadamente divulgar 0 sentido das votayoes. 

6. Nao e admissivel a abstenyao. 
7. Nas respostas aos quesitos e obrigat6ria a fundamentayao dos faetos provados e nao 

provados, que consta duma exposiyao 0 mais comp1eta possivel dos motivos em que 
se alieeryou a eonvieyao do tribunal, na valorayao, no exame e indicayao das provas. 

8. A seguir 0 tribunal decidini, tendo em conta os factos provados: 
a) Se se verifiearam os elementos constitutivos do tipo de crime; 
b) Se 0 arguido praticou 0 crime ou nele participou; 
c) Se 0 arguido actuou com culpa; 
d) Se se verifieou alguma causa que exclua a ilicitude ou a culpa; 
e) Se se verificaram quaisquer outros pressupostos de que a lei faya depender a 

punibilidade do agente ou a aplicayao de uma medida de seguranya; 
f) Sobre a escolha e medida concreta da sanyao; 
g) Se se verificaram os pressupostos de que depende 0 arbitramento da 

indemnizas:ao civil. 

Artigo 279.° 
Elabora~ao e leitura da senten~a 

1. Concluido 0 processo de deliberayao, 0 juiz e, se ficar vencido na materia de direito, 
o seu substituto, elabora a sentenya de acordo com as posiyoes que tiverem feito 
vencimento. 

2. A sentenya e assinada pelo juiz e pelos juizes adjuntos, que poderao emitir 
declarayoes de voto apenas em relayao as questoes relativas as normas juridicas 
aplicadas e a escolha e medida da sanyao. 

3. A sentenya sera lida e explicada pelo juiz, publicamente, em audiencia, no prazo de 
quinze dias. 

4. A leitura equivale a notificayao as pessoas que estiverem ou deverem considerar-se 
presentes na audiencia. 
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Artigo 280. 0 

Alocu~ao ao arguido 

Lida a sentenya, 0 juiz pode dirigir-se ao arguido explicando-Ihe 0 sentido da decisao e, 
sendo esta condenat6ria, exortando-o a corrigir-se. 

Artigo 281. 0 

Requisitos da senten~a 

1. A sentenya comeya por urn relat6rio que contem: 
a) As indicayoes tendentes it identificayao do arguido: 
b) A indicayao do crime ou crimes imputados ao arguido; 
c) A indicayao sumaria das conclusoes contidas na contestayao, se tiver sido 

apresentada; 
d) A indicayao da alterayao dos factos da acusayao se tiver ocorrido. 

2. Ao relat6rio segue-se a fundamentayao, que consta da enumerayao dos factos 
provados e nao provados, com indicayao da fundamentayao referida no n.o 7 do 
artigo 278. 0

, mesmo que por remissao, bern como de uma exposiyao tanto quanta 
possiveJ completa, ainda que concisa, dos motivos, de facto e de dire ito, que 
fundamentam a decisao. 

3. A sentenya termina pelo dispositivo que contem: 
a) As disposiyoes legais aplicaveis: 
b) A decisao condenat6ria ou absolut6ria, inclusive sobre indemnizayao civil; 
c) A indicayao do destino a dar a coisas ou objectos relacionados com 0 crime; 
d) A ordem de remessa de boletins ao registo criminal; 
e) A data e as assinaturas dos membros do tribunal, com menyao de declarayao de 

voto, se houver. 
4. A sentenya observa 0 disposto neste C6digo e no C6digo das Custas ludiciais em 

materia de custas. 

Artigo 282.0 
Senten~a condenatoria 

Na sentenya condenat6ria 0 tribunal especifica os fundamentos que presidiram it escolha 
e it medida da sanyao aplicada, indicando, se for caso disso, 0 inicio e 0 regime do seu 
cumprimento, outros deveres que ao condenado sejam impostos e a sua durayao, bern 
como a situayao do condenado no que concerne a medidas de coacyao. 

Artigo 283. 0 

Senten~a absolutoria 

1. A sentenya absolut6ria dec lara a extinyao de qualquer medida de coacyao e ordena a 
imediata libertayao do arguido preso preventivamente, sem prejuizo de ele ficar 
preso it ordem de outro processo. 

2. Se 0 crime tiver sido praticado por inimputavel a sentenya e absolut6ria, mas se nela 
for aplicada medida de seguranya vale como sentenya condenat6ria para efeitos do 
disposto no artigo 282.0 e de recurso. 
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Artigo 284.0 

Decisao sobre 0 pedido de indemniza~ao 

1. A sentenya, ainda que absolutoria, condena 0 arguido em indemnizayao sempre que 
tiverem sido apurados e quantificados os danos e a responsabilidade daquele. 

2. Na impossibilidade de se quantificar 0 valor da indemnizayao ou de proceder ao 
apuramento de outros elementos relevantes, 0 tribunal remete a decisao sobre esta 
questao para os meios cfveis, mesmo que apenas parcialmente. 

Artigo 285.0 

Correc~ao da senten~a 

1. 0 tribunal procede, oficiosamente ou a requerimento, a COrreCyaO da sentenya 
quando: 
a) Fora dos casos previstos no artigo seguinte, nao tiver sido observado ou nao 

tiver sido integralmente observado 0 disposto nos artigos 281.° a 284.°; 
b) A sentenya contiver erro, lapso, obscuridade ou ambiguidade cuja eliminayao 

nao importe modificayao essencial. 
2. Se ja tiver subido recurso da sentenya, a correcyao e feita, quando possivel, pelo 

tribunal competente para conhecer do recurso. 
3. 0 disposto nos numeros anteriores e correspondentemente aplicavel a despachos 

judiciais. 

A sentenya e nula quando: 

Artigo 286.0 

Nulidade da senten~a 

a) Nao contiver a fundamentayao de facto ou de direito, a indicayao, ainda que por 
remissao, da fundamentayao da convicyao do tribunal sobre os factos provados e 
nao provados, a decisao condenatoria ou absolutoria; 

b) Condenar por factos diversos dos constantes da acusayao ou sua aiterayao, se a 
houver; 

c) For proferida por tribunal sem competencia criminal; 
d) Nao for reduzida a escrito, sem prejuizo do disposto no n.o 4 do artigo 349.°. 

TITULO III 
DOS RECURSOS 

CAPITULO I 
DOS RECURSOS ORDINARIOS 

SEc<;Ao I 
DOS PRINCIPIOS GERAIS 

Artigo 287.0 

Principio da maxima admissibilidade dos recursos 

1. Sempre que nao for expressamente proibido por lei, e permitido recorrer dos 
despachos judiciais, das sentenyas e dos acordaos, na totalidade ou em parte. 

2. 0 recurso pode abranger materia de facto e de direito. 
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Artigo 288. 0 

Decisoes que nao admitem recurso 

Nao e admissivel recurso: 
a) Dos despachos de mero expediente; 
b) Das decisoes que ordenem actos pendentes da livre resolus;ao do tribunal; 
c) Da sentens;a na parte relativa a indemnizas;ao dvel quando 0 valor do pedido 

seja dentro da alyada do tribunal recorrido e a decisao impugnada seJa 
desfavofi:lvel para 0 recorrente em valor inferior a metade dessa alyada; 

d) Nos demais casos previstos na lei. 

Artigo 289. 0 

Quem pode recorrer 

S6 pode recorrer quem tiver interesse em agir, nomeadamente: 
a) 0 Ministerio Publico, de qualquer decisao, ainda que 0 faya no exclusivo 

interesse do arguido; 
b) 0 arguido, nas decis6es contra si proferidas e na parte em que 0 forem; 
c) Quem tiver sido condenado ao pagamento de quaisquer importancia ou tiver que 

defender urn direito afectado pela decisao. 

Artigo 290.0 

Extensao do recurso 

1. 0 recurso interposto de uma sentenya abrange toda a decisao. 
2. Em caso de comparticipayao criminosa 0 recurso interposto par urn dos arguidos 

aproveita aos restantes, salvo se for fundado em motivos estritamente pessoais. 

Artigo 291.0 

Graus de recurso 

1. Cabe recurso para 0 Supremo Tribunal de Justiya de todas as decis6es penais finais 
proferidas peJos tribunais distritais. 

2. Cabe recurso para 0 plenario do Supremo Tribunal de Justiya das decis6es penais 
proferidas pela secyao criminal deste em primeira instancia. 

3. 0 Supremo Tribunal de Justiya conhece de facto e de direito. 

Artigo 292.0 

Limita'rao do recurso 

1. E admissivel a limitayao do recurso a uma parte da decisao quando a parte recorrida 
puder ser separada da parte nao recorrida, por forma a tomar possivel uma 
apreciayao e uma decisao aut6nomas, sem prejufzo de deverem extrair-se as 
consequencias legalmente impostas relativamente a toda a decisao recorrida se 0 

recurso far julgado procedente. 
2. Para efeito do disposto no numero anterior, e nomeadamente aut6noma, a parte da 

decisao que se referir: 
a) A materia penal, relativamente aquela que se referir a materia civil; 
b) Em caso de concurso de crimes, a cad a urn dos crimes; 
c) Em caso de unidade criminosa, a questao de culpabilidade relativamente aquela 

que se referir it questao de determinayao de sanyao; 
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d) Dentro da questao de determinayao da sanyao, a cada uma das penas ou medidas 
de seguranya. 

3. Se 0 recorrente limitar 0 ambito do recurso a uma parte que 0 tribunal superior 
entenda nao susceptivel de conhecimento e decisao aut6noma, decide-se pela recusa 
de conhecimento do recurso. 

4. Nos cinco dias imediatos it notificayao da recusa de conhecimento parcial do recurso 
o recorrente pode por requerimento, renovar a instancia de recurso ampliando 0 seu 
objecto. 

Artigo 293.0 

Proibi~ao de reformatio in pejus 

1. Quando apenas 0 arguido interpuser recurso ordinario da decisao final, 0 tribunal 
superior nao pode aplicar sanyao diversa da constante da decisao recorrida que deva 
considerar-se mais grave em especie ou medida. 

2. 0 disposto no numero anterior aplica-se tambem quando 0 recurso tenha sido 
interposto s6 pelo Ministerio Publico ou por este e pelo arguido mas no interesse 
exclusivo da defesa. 

Artigo 294. 0 

Renuncia e desistencia do recurso 

1. 0 direito de interpor recurso de determinada decisao e renunciavel. 
2. E admissivel a desistencia do recurso, antes de proferida decisao relativa a materia 

recorrida, mediante requerimento ou termo nos autos. 

Artigo 295. 0 

Modo de subida dos recursos 

1. Sobem nos pr6prios autos os recurs os interpostos de decisoes que ponham termo a 
causa e os que com eles devam subir. 

2. Os recursos nao referidos no numero anterior, que devam subir imediatamente, 
sobem em separado. 

Artigo 296.0 

Recursos que sobem imediatamente 

1. Tern sub ida imediata os seguintes recursos: 
a) Da decisao que ponha termo a causa e das que forem proferidas depois desta; 
b) Da decisao que aplicar ou mantiver medida de coac<;ao, excepto a de termo de 

identidade e residencia; 
c) Da decisao do juiz que condenar no pagamento de qualquer importancia, nos 

termos deste c6digo; 
d) Do despacho em que 0 juiz se nao reconheya impedido; 
e) Do despacho de rejei<;ao da acusa<;ao. 

2. Tambem sobem imediatamente todos os recursos cuja reten<;ao os tornaria 
absolutamente inuteis. 
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Artigo 297.° 
Recursos de subida diferida 

Todos os recursos que nao subirem imediatamente, sobem e sao instrufdos e julgados 
com 0 recurso da decisao final. 

Artigo 298. ° 
Efeitos dos recursos 

1. Os recursos interpostos de decis6es finais condenat6rias tern efeito suspensivo. 
2. Suspendem os efeitos da decisao recorrida: 

a) Os interpostos de decisoes que condenarem ao pagamento de quaisquer 
importancias, nos termos deste c6digo, se 0 recorrente efectuar 0 deposito do 
seu valor nos sete dias imediatos it interposic;ao; 

b) Os interpostos do despacho judicial que julgar quebrada a cauc;ao. 
3. Todos os demais recursos tern efeito meramente devolutivo. 

SEC(:AO II 
DORECURSO 

Artigo 299.° 
Ambito dos poderes de cognityao 

I. 0 recurso po de fundamentar-se na discordancia com a decisao tomada ou na 
omissao de decisao relativa a questao de que se devesse tomar conhecimento. 

2. Mesmo que 0 recurso seja restrito a materia de direito 0 tribunal, oficiosamente ou a 
requerimento, conhece dos vfcios que manifestamente se traduzam em: 

a) Insuficiencia da materia de facto provada para a decisao; 
b) Contradic;ao insanavel da fundamentac;ao ou entre esta e a decisao sobre a 

materia de facto assente como provada; 
c) Erro notorio na apreciac;ao da prova; 
d) Omissao de alguma diligencia que pudesse ter sido efectuada na audiencia de 

julgamento e se deva considerar essencial a descoberta da verdade. 

Artigo 300.0 

Prazo de interposityao 

I. 0 prazo de interposic;ao do recurso e de quinze dias a contar da notificac;ao da 
decisao ou a partir da data em que deva considerar-se notificada. 

2. 0 recurso e interposto por requerimento ou por simples dec1arac;ao na acta se 
relativo a decisao proferida em audiencia. 

3. 0 requerimento de interposic;ao de recurso e sempre motivado, sob pena de nao 
admissao do recurso. 

4. Se 0 recurso for interposto por declarac;ao para a acta a motivayao pode ser 
apresentada no prazo de quinze dias a contar da data da interposic;ao. 

Artigo 301. 0 

Motiva~ao do recurso 

1. A motivac;ao enuncia especificamente os fundamentos do recurso e term ina pela 
formulac;ao de conclus6es, deduzidas por artigos, em que 0 recorrente resume as 
raz6es do pedido. 
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2. Versando materia de direito, as conclusoes indicam ainda sob pena de rejeiyao: 
a) As normas juridicas violadas; 
b) 0 sentido em que, no entendimento do recorrente, 0 tribunal recorrido 

interpretou cada norma ou com que a aplicou e 0 sentido em que ela devia ter 
sido interpretada ou com que devia ter sido aplicada; e 

c) Em caso de erro na determinayao da norma aplicavel, a normajuridica que, no 
entendimento do recorrente, deve ser aplicada. 

3. Versando materia de facto 0 recorrente deve especificar: 
a) Os pontos de facto que considera incorrectamente julgados; 
b) As provas que impoem decisao diversa da recorrida; 
c) As provas que devem ser renovadas. 

Artigo 302.0 
Notifica.;ao e res posta 

1. 0 requerimento de interposiyao ou a motivayao sao notificados aos restantes sujeitos 
processuais afectados pelo recurso, devendo, por isso, vir acompanhado do numero 
de capias necessarias. 

2. Os participantes processuais afectados pela interposiyao podem responder no prazo 
de quinze dias, a contar da data da notificayao referida no numero anterior. 

3. A resposta sera notificada aos participantes processuais por ela afectados, 
observando-se 0 disposto no n.D ] quanta as capias. 

Artigo 303.0 

Expedi.;ao do recurso 

Interposto 0 recurso e cumpridas as demais formalidades pela secretaria do tribunal, 0 

recurso e imediatamente remetido ao tribunal superior. 

Artigo 304.0 

Admissao do recurso 

]. Recebido 0 recurso, 0 tribunal superior aprecia todas as questoes previas ou 
incidentais que possam obstar ao conhecimento do merito da causa. 

2. 0 tribunal superior nao admite 0 recurso quando a decisao for irrecorrivel, quando 
for interposto fora de tempo, quando 0 recorrente nao tiver as condiyoes necessarias 
para recorrer ou quando faltar a motivayao. 

3. Compete ao relator a elaborayao do projecto de acardao, quer 0 recurso deva 
prosseguir quer deva ser rejeitado. 

Artigo 305. 0 

Vistos aos adjuntos 

Nao havendo lugar a produyao de prova, os autos vao, por cinco dias, a cada urn dos 
juizes adjuntos, acompanhados do projecto de acardao. 

Artigo 306.0 

Delibera.;ao e acordao 

1. A deliberayao e tomada pelo juiz do processo e dois juizes adjuntos e por maioria 
simples de votos. 
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2. Nao havendo renovayao da prova, a deliberayao e feita em conferencia, sem prejuizo 
de 0 tribunal ouvir previamente em audiencia a acusayao e a defesa em alegayoes 
orais, se 0 achar necessario para a boa decisao do recurso. 

3. 0 ac6rdao e elaborado pelo juiz do processo ou, se este ficar vencido, pelo seu 
substituto, sendo admissivel 0 voto de vencido. 

4. 0 ac6rdao e notificado aos recorrentes, aos recorridos e ao Ministerio Publico. 

Artigo 307. 0 

Renova~ao da prova 

1. Quando deva conhecer de facto e de direito, 0 tribunal admite a renovayao da prova 
se se verificarem os vicios referidos no n.o 2 do artigo 299. 0 e houver razoes para 
crer que aquela permitira evitar 0 reenvio do processo. 

2. A decisao que admite ou recusa a renovayao da prova fixa os termos e a extensao 
com que a prova produzida em primeira instancia pode ser renovada. 

3. A renovayao da prova reaIiza-se em audiencia. 
4. 0 arguido e sempre convocado para a audiencia, mas, se tiver side regularmente 

convocado, a sua falta nao da lugar a adiamento, salvo decisao do tribunal em 
contrario. 

Artigo 308.0 

Modificabilidade da decisao recorrida 

Sem prejuizo do disposto no artigo 299. 0
, a decisao do tribunal de la instancia sobre 

materia de facto pode ser modificada: 
a) Se dos autos constarem todos os elementos de prova que the serviram de base; 
b) Se, haven do documentayao da prova, esta tiver sido impugnada, nos termos do 

n° 3 do artigo 301 0
; ou 

c) Se tiver havido renovayao da prova. 

Artigo 309. 0 

Prosseguimento do processo 

1. Se 0 processo houver de prosseguir, e aberta conclusao ao juiz do processo, 0 qual 
designa dia para a audiencia, determina as pessoas a convocar e manda completar os 
vistos, se for caso disso. 

2. Sao sempre convocados para a audiencia 0 Ministerio Publico eo defensor. 

Artigo 310. 0 

Adiamento da audiencia 

1. A nao comparencia de pessoas convocadas s6 determina 0 adiamento da audiencia 
quando 0 tribunal 0 considerar indispensavel a realizayao da justiya. 

2. Se 0 defensor nao comparecer e nao houver lugar a adiamento, 0 tribunal nomeia 
novo defensor a quem concedera 0 tempo necessario para conferenciar com 0 

arguido e examinar os autos, caso seja requerido. 
3. Nao e permitido mais de urn adiamento de audiencia. 
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Artigo 311. 0 

Audiencia 

1. Aberta a audiencia, 0 JUIZ do processo introduz os debates com uma exposi~ao 
sumaria sobre 0 objecto do recurso, na qual enuncia as quest6es que 0 tribunal 
entende merecerem exame especiaL 

2. A exposi~ao segue-se a renovas;ao da prova, quando a ela houver lugaL 
3. Seguidamente, e dada a palavra, para alegas;6es, ao Ministerio Publico e ao 

defensor, a cada urn por periodo nao superior a trinta minutos. 
4. Sao subsidiariamente aplicaveis as disposi~6es relativas a audiencia de julgamento 

em la instancia. 

Artigo 312.0 
Deliberal;ao 

Encerrada a audiencia, 0 tribunal reline para deliberar, aplicando-se 0 disposto no artigo 
306.°. 

Artigo 313.0 

Reenvio do processo para novo julgamento 

Sempre que nao for possive1 decidir da causa 0 tribunal de recurso determina 0 reenvio 
do processo para novo julgamento relativamente a totalidade do objecto do processo ou 
a quest5es concretamente identificadas na decisao de reenvio. 

CAPITULO II 
DOS RECURSOS EXTRAORDINARIOS 

SEc<;Ao I 
RECURSOS EXISTENTES 

Artigo 314.0 
Tipos de recursos extraordinarios 

Os recursos extraordinarios pod em ser de revisao ou para fixas;ao de jurisprudencia. 

SEc<;Ao II 
REVISAo 

Artigo 315. 0 

Fundamentos e admissibilidade da revisao 

1. A revisao da senten~a transitada em julgado e admissfvel quando: 
a) Vma outra sentens;a transitada em julgado tiver considerado falsos algum 

dos meios de prova que tenham sido determinantes para a decisao; 
b) Vma outra sentens;a transitada em julgado tiver dado como provado crime 

cometido por juiz e relacionado com 0 exercicio da sua funs;ao no processo; 
c) Os factos que serviram de fundamento a condenas;ao forem inconciliaveis 

com os dados como provados noutra sentens;a e da oposi~ao resultarem 
serias dlividas sobre a justis;a da condenas;ao; 

d) Se descobrirem novos factos ou meios de provas que, de per si ou 
combinados com os que foram apreciados no processo, suscitem graves 
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duvidas sobre a justiya da condenayao, excepto se tiverem por unico fim 
corrigir a medida con creta da sanyao. 

2. Para 0 efeito do disposto no numero anterior, a sentenya e equiparado despacho que 
tiver posto fim ao processo. 

3. A revisao e admissivel ainda que 0 procedimento se encontre extinto ou a pena 
prescrita ou cumprida. 

Artigo 316.° 
Legitimidade 

I. A revisao pode ser requerida pelo Ministerio Publico e, nas sentenyas condenat6rias, 
pelo condenado. 

2. Quando 0 condenado tiver falecido a revisao pode ser requerida peIo c6njuge, 
descendentes, ascendentes, parentes ou afins ate ao quarto grau da linha colateral. 

Artigo 317.° 
Apresentac;ao e tramitac;ao do requerimento de revisao 

I. 0 requerimento para revisao deve ser apresentado no tribunal em que tiver sido 
proferida a sentenya a rever. 

2. 0 requerimento de revisao e autuado por apenso aos autos onde foi proferida a 
sentenya a rever. 

3. Compete ao tribunal referido anteriormente instruir 0 processo de revisao 
procedendo as diligencias que repute necessarias e ordenando a junyao dos 
documentos com interesse para a decisao. 

4. A produyao de prova por decIarayoes e sempre documentada. 
5. Finda a realizayao das diligencias necessarias ou decorridos trinta dias ap6s a 

apresentayao do requerimento de revisao, e ordenada a remessa dos autos ao 
plenario do Supremo Tribunal de Justiya, acompanhados da informayao do juiz 
instrutor quanta ao merito da causa. 

Artigo 318.° 
Tramitac;ao e decisao 

I. Recebidos no Supremo Tribunal de Justiya, os autos sao apresentados ao juiz do 
processo. 

2. No prazo de quinze dias 0 juiz do processo elabora projecto de ac6rdao que 
acompanha os autos nos vistos, se entender necessario proceder a qualquer 
diligencia antes de decidir. 

3. A decisao de conceder ou negar a revisao e proferida nos quinze dias imediatos a 
data em que for aposto 0 ultimo visto e e tomada pelo juiz do processo e dois juizes 
adjuntos. 

4. Nos casos em que 0 Tribunal autorizar a revisao, designa 0 tribunal de categoria e 
composiyao identicas ao que proferiu a decisao a rever para novo julgamento. 

Artigo 319.° 
Novo julgamento 

1. 0 tribunal designado para proceder a revisao, logo que receba os autos, designa dia 
para julgamento, seguindo-se os demais tramites do processo comum. 

2. A decisao proferida neste novo julgamento e insusceptivel de nova revisao, excepto 
no caso previsto na alinea b) do n.o J do artigo 315.0

. 

80 



Artigo 320.0 

Indemniza~ao 

1. No caso de a decisao revista ter sido condenat6ria e 0 tribunal de revisao absolver 0 

arguido, este tern direito a ser indemnizado pelos danos sofridos e a que Ihe sejam 
restituidas as quantias pagas a titulo de multa, imposto de justiya e custas. 

2. E competente para decidir relativamente a indemnizayao 0 tribunal de revisao que 
pode, na falta de elementos, remeter para a liquidayao em execuyao de sentenya. 

3. E responsavel pelo pagamento das quantias apuradas ° Estado. 

SEc<;Ao III 
FIXA<;Ao DE JURISPRUDENCIA 

Artigo 321.0 

Fundamento do recurso 

1. Quando, no dominio da mesma legislayao, 0 Supremo Tribunal de Justiya proferir 
do is ac6rdaos que, relativamente a mesma questao de direito, assentem em soluyoes 
opostas, 0 Ministerio Publico ou 0 arguido podem recorrer do ac6rdao proferido em 
ultimo lugar para 0 pleno deste tribunal. 

2. Os ac6rdaos consideram-se proferidos no dominio da mesma legislayao quando, 
durante 0 intervalo da sua prolayao, nao tiverem ocorrido modificayoes legislativas 
que interfiram, directa ou indirectamente, na resoluyao da questao de direito 
controvertida. 

3. Como fundamento de recurso s6 e invocavel ac6rdao anterior transitado. 

Artigo 322.0 
Interposi~ao e efeito 

1. 0 recurso para a fixayao de jurisprudencia e interposto no prazo de trinta dias a 
contar do trans ito em julgado do ac6rdao proferido em ultimo lugar e nao tern efeito 
suspensivo. 

2. No requerimento de interposiyao do recurso, ° recorrente identifica 0 ac6rdao com ° 
qual existe oposiyao do ac6rdao recorrido e, se este estiver publicado, 0 lugar da 
publicayao e justifica a oposiyao que origina ° conflito de jurisprudencia. 

3. 0 recurso para a fixayao de jurisprudencia vincula todos os tribunais de Timor
Leste, ap6s publicayao no Jornal da Republica. 

Artigo 323. 0 

Subsidiariedade 

Ao recurso para a fixayao de jurisprudencia aplicam-se subsidiariamente as norm as 
relativas ao recurso ordinario, com as necessarias adaptayoes. 

TITULO IV 
DA EXECU<;Ao 

CAPITULO I 
DAS DISPOSI<;OES GERAIS 
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Artigo 324.° 
For«;a executiva das decisoes penais 

I. As decisoes penais condenat6rias tern forya executiva em todo 0 territ6rio nacional, 
logo que transitem em julgado e compete ao Ministerio Publico a sua promoyao. 

2. As decisoes penais absolut6rias sao exequfveis logo que proferidas. 
3. A forya executiva das decisoes penais proferidas pelos tribunais de Timor Leste e 

extensiva a territ6rio estrangeiro conforme os tratados, as convenyoes e as normas de 
direito internacional. 

Sao inexequfveis: 

Artigo 325. ° 
Decisoes inexequiveis 

a) As decisoes penais proferidas por tribunal sem jurisdiyao penal; 
b) As decisoes que apliquem uma pena ou medida inexistente na lei timorense; 
c) As decisoes que nao determinem concretamente a pena ou a medida aplicada; 
d) As decisoes nao reduzidas a escrito. 

Artigo 326.° 
Competencia para a execu«;ao 

I. E competente para a execuyao 0 tribunal de primeira instancia em que 0 processo 
tiver corrido termos. 

2. Nos casos em que 0 Supremo Tribunal de Justiya tiver intervindo como tribunal de 
primeira instancia e competente para a execuyao 0 tribunal de primeira instancia do 
domicflio do condenado. 

3. A execuyao da pena corre nos pr6prios autos, cabendo ao Ministerio Publico a 
promoyao das diligencias necesarias it correcta execuyao. 

4. 0 tribunal que declarar extinta a pena ou a medida de seguranya, notifica 0 arguido 
e, se for caso disso, os serviyos prisionais ou outros serviyos competentes. 

Artigo 327.° 
Suspensao do processo de execu«;ao 

1. Quando for instaurado processo contra magistrado, funcionario de justiya, 
testemunha ou perito por factos que possam ter originado a condenayao do arguido, 
e requerida a suspensao do processo de execuyao ate ser decidido aquele processo. 

2. A suspensao e requerida ao Supremo Tribunal de Justis;a, funcionando em piemirio, 
a quem compete determinar a medida de coacyao aplicavel ao condenado durante a 
suspensao. 

CAPITULO II 
DA EXECU<;AO DA PENA DE PRISAo 

Artigo 328.° 
Inicio e termo da prisao 

I. Os arguidos condenados em pen a de prisao efectiva, iniciam 0 cumprimento da pena 
ap6s entrarem no estabelecimento prisional, a qual terminara com a libertayao 
durante a manha do ultimo dia da pena. 
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2. A entrada e a safda do estabelecimento prisional, para infcio e fim de cumprimento 
de pen a, efectua-se mediante mandado do juiz do processo. 

Artigo 329.0 

Suspensao da execu~ao por fuga 

1. A fuga do condenado ou a nao apresenta<;ao ap6s alguma safda da prisao, determina 
a suspensao da execu<;ao da pen a de prisao cujo cumprimento se reiniciani com a 
captura ou a apresenta<;ao. 

2. Para efeitos de contagem do tempo de prisao somam-se os periodos de tempo 
interpolados. 

Artigo 330.0 

Contagem do tempo de prisao 

1. Na contagem do tempo de prisao, os anos, os meses e os dias sao computados 
segundo os criterios seguintes: 

a) A prisao fixada em anos term ina no dia correspondente, dentro do ultimo ano, 
ao do infcio da contagem e, se nao existir dia correspondente, no ultimo dia do 
mes; 

b) A prisao fixada em meses e contada considerando-se cada mes urn periodo 
que term ina no dia correspondente do mes seguinte, ou nao 0 haven do, no 
ultimo dia do mes; 

c) A prisao fixada em dias e contada considerando-se cada dia urn periodo de 
vinte e quatro horas, sem prejuizo do que no artigo seguinte se disp5e quanta 
ao momento da liberta<;ao. 

2. Quando a prisao nao for cumprida continuamente, ao dia encontrado segundo os 
criterios do numero anterior, acresce 0 dia correspondente as interrup<;5es. 

Artigo 331.0 

Liberdade condicional 

2. Quando a pena de prisao a cumprir for superior a seis meses, 0 tribunal, cumprida 
metade da pena, a requerimento ou oficiosamente, solicita parecer ao Ministerio 
Publico, aos servi<;os tecnicos prisionais e a outros servi<;os referidos na lei de 
execu<;ao de penas, sobre a concessao da liberdade condicional. 

3. Os pareceres devem ser efectuados no prazo de trinta dias. 
4. Juntos os pareceres referidos no numero anterior, 0 juiz, por despacho, decide sobre 

a liberdade condicional. 
5. A concessao da liberdade condicional pode ser sujeita ao cumprimento dos mesmos 

deveres que condicionam a suspensao da execu<;ao da pena de prisao. 

Artigo 332.0 
Requisitos da liberdade condicional 

1. A concessao da liberdade condicional depende do born comportamento prisional e 
da capacidade e vontade seria de readaptayao social do condenado e demais 
requisitos fixados na lei de execuyao de penas. 

2. E obrigat6ria a concessao da liberdade condicional, independentemente dos 
requisitos referidos no numero anterior, ap6s 0 cumprimento de cinco sextos da 
pena, se antes 0 nao tiver sido. 
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Artigo 333.° 
Revoga~ao da Iiberdade condicional 

1. A liberdade condicional e revogada se 0 condenado praticar urn crime doloso 
punivel com prisao no decurso do perfodo de liberdade condicional e vier a ser 
condenado, par esse crime, em pena de prisao. 

2. Se durante 0 perfodo de liberdade condicional, 0 condenado for punido por outro 
crime ou infringir os deveres que a condicionam, 0 juiz pode, conforme os casos: 

a) Adverti-Io solenemente; 
b) Prorrogar 0 periodo da liberdade condicional por mais urn ano; 
c) Revogar a liberdade condicional. 

3. A revogayao da liberdade implica a execuyao, total ou parcial, da prisao ainda nao 
cumprida, sem prejuizo de vir a ser concedida nova liberdade condicional, decorrido 
urn ano. 

Artigo 334.° 
Saidas durante 0 cumprimento da pena 

o condenado pode ser autorizado a saidas do estabelecimento prisional, de curta e 
media durayao, a regular em diploma especial. 

CAPITULO III 
DA EXECUC;::AO DA PENA DE MULTA 

Artigo 335. ° 
Pagamento voluntario 

1. A multa pode ser paga, no prazo de quinze dias, ap6s 0 transito em julgado da 
decisao que a aplicou e pela quantia ai fixada. 

2. No mesmo perfodo de tempo po de ser requerido 0 pagamento da multa em 
prestas;oes. 

3. No caso de 0 pagamento da multa em prestayoes ter sido autorizada nao se aplica 0 

disposto no n.o 1. 

Artigo 336.° 
Execu~ao patrimonial 

1. Findo 0 prazo de pagamento da muita, de algumas das suas prestas;oes ou deixando 
o condenado de cumprir 0 trabalho substitutivo da multa, proceder-se-a a execuyao 
patrimonial, a requerimento do Ministerio Publico. 

2. 0 processo de execuyao inicia-se com 0 requerimento do Ministerio Publico que 
indica quaisquer bens suficientes e desembaras;ados de que 0 condenado seja 
proprietario, podendo este, no mesmo prazo em que poderia ter pago 
voluntariamente, indicar bens para serem penharados em vez dos referidos no 
requerimento inicial pelo Ministerio Publico. 

3. A execuyao patrimonial segue os termos do processo comum de execuyao com as 
devidas adaptayoes e corre par apenso ao processo onde foi proferida a condenayao. 
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Artigo 337.° 
Prisao alternativa 

1. Nao sendo a multa paga, nem havendo lugar it execuyao patrimonial, e cumprida a 
pena de prisao aplicada em alternativa. 

2. No momento em que 0 condenado for preso para cumprimento da prisao alternativa 
pode obstar it sua execuyao pagando a totalidade da multa ao funcioll<lrio encarregue 
de executar os mandados de captura. Este emite recibo comprovativo de ter recebido 
a referida quantia e certifica a razao do nao cumprimento dos mandados. 

CAPITULO IV 
DA EXECU<;Ao DA PENA SUSPENSA 

Artigo 338.° 
Modifica-;ao dos deveres e prorroga-;ao do periodo de suspensao 

o despacho relativo a modificayao dos deveres que condicionam a suspensao da 
execuyao da prisao ou a prorrogayao do perfodo de suspensao e antecedido da audiyao 
do condenado e do Ministerio Publico e da recolha da prova relativa as circunstancias 
determinantes do incumprimento. 

Artigo 339.° 
Revoga-;ao da suspensao 

Salvo se a revogayao da suspensao for consequencia da pratica de crime dolo so durante 
o periodo de suspensao, 0 tribunal procede conforme disp5e 0 artigo anterior. 

Artigo 340.° 
Perdao de pena suspensa 

o perdao da pena de prisao cuja execuyao esta suspensa e aplicado se e quando a 
suspensao for revogada. 

Artigo 341. ° 
Declara-;ao de extin-;ao da pena suspensa 

1. Findo 0 periodo de suspensao sem haver motivo susceptivel de determinar a 
revogayao ou a prorrogayao daquela, a pena e declarada extinta. 

2. Se estiver pendente processo por crime que possa determinar a revogayao da 
suspensao ou incidente processual de que possa resultar a revogayao ou a 
prorrogayao, aguarda-se que seja proferida a respectiva decisao antes de se declarar 
a pena extinta. 

CAPITULO V 
DA EXECU<;Ao DA PREST A<;Ao DE TRABALHO 

A FAVOR DA COMUNIDADE 
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Artigo 342.0 
Execu~ao 

1. 0 organismo publico onde 0 condenado tiver de prestar 0 trabalho a favor da 
comunidade informa 0 tribunal, trimestralmente ou sempre que circunstancias 0 

justifiquem, do modo como decorrer 0 cumprimento da pena. 
2. A recusa em cumprir 0 trabalho ou 0 seu cumprimento defeituoso sao comunicados 

ao tribunal que, antes de decidir, procede de acordo com 0 que dispoem os artigos 
332.0 e 333.°. 

3. Findo 0 perfodo de prestayao de trabalho e junto aos autos 0 relat6rio do organismo 
on de foi prestado, 0 tribunal decIara extinta a pena. 

CAPITULO VI 
DA EXECU<;Ao DAS MEDIDAS DE SEGURAN<;A 

Artigo 343.0 

Decisao sobre a execu~ao da medida de seguran~a 

I. A decisao que aplicar alguma medida de seguranya estabelece a forma de execuyao. 
2. Durante a execuyao da medida de seguranya, 0 tribunal decide quais as providencias 

adequadas it fase de execuyao, ouvido 0 Ministerio Publico e 0 condenado ou 0 seu 
defensor e, sempre que 0 julgue necessario, 0 perito medico. 

Artigo 344.0 

Medida de seguran~a de internamento 

I. Quando a medida de seguranya consistir no internamento do condenado, 0 

estabelecimento onde tal ocorrer organiza urn processo individual onde constem: 
a) Comunicayoes de e para 0 tribunal; 
b) Relat6rios de avaliayao peri6dica da situayao do internado; 
c) Exames psicol6gicos relativos ao estado de perigosidade do condenado; 
d) Demais elementos necessarios it avaliayao da situayao do internado sob 0 

ponto de vista da sua recuperayao. 
2. Semestralmente e reexaminada a situayao do internado devendo, para 0 efeito, ser 

remetido 0 correspondente relat6rio ao tribunal. 
3. 0 reexame anual e precedido da audiyao do Ministerio Publico e do condenado ou 

do seu defensor. 

Artigo 345. 0 

Interdi~ao e suspensao de actividade pro fissional 

I. A execuyao das pen as ou medidas que consistam na interdiyao, suspensao ou 
proibiyao do exercicio de qualquer actividade pro fissional e solicitada pelo tribunal a 
entidade empregadora a que respeitar a actividade em causa. 

2. Para 0 efeito do disposto no numero anterior, 0 tribunal remete c6pia da decisao do 
organismo encarregue de executar a medida. 

3. 0 disposto nos numeros anteriores e correspondentemente aplicavel a execuyao das 
demais penas e medidas acess6rias. 

PARTE III 
DO PROCESSO SUMARIO 
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Artigo 346. ° 
Quando tern lugar 

I. Sao julgados em processo sumario os detidos em flagrante delito por crime a que 
corresponda pena de prisao cujo limite maximo nao seja superior a cinco anos. 

2. A audiencia de julgamento inicia-se durante as setenta e duas horas imediatas a 
detenc;,ao. 

3. Nos casos em que a audiencia de julgamento nao puder iniciar-se no prazo de 
setenta e duas horas 0 processo mantera ate final a forma sum aria, nos termos do 
artigo 348.°. 

Artigo 347. ° 
Envio a julgarnento 

1. A entidade policial que tiver efectuado a detenc;,ao ou a quem 0 detido for entregue 
remete-Io-a ao Ministerio Publico ou, em caso de urgencia, apresenta-Io-a 
directamente no tribunal competente para 0 julgamento, dando simultaneamente 
conhecimento ao Ministerio Publico. 

2. A acusac;,ao sera substituida pelo auto de noticia que 0 Ministerio Publico pode 
completar antes de aberta a audiencia, ap6s ouvir a entidade captora. 

Artigo 348.° 
Notifica'rao 

I. Se 0 julgamento nao puder iniciar-se nas setenta e duas horas imediatas a detenc;,ao 
ou, apresentado 0 arguido no tribunal, 0 julgamento nao puder efectuar-se 
imediatamente, 0 detido e posto em liberdade mediante termo de identidade e 
residencia. 

2. No caso referido no numero anterior, 0 arguido e demais intervenientes sao 
notificados da data em que se realizara a audiencia de julgamento. 

3. Ap6s a captura ou a entrega do detido, a entidade policial notifica as testemunhas da 
ocorrencia e 0 of en dido para comparecerem na audiencia e informa 0 arguido de que 
pode apresentar ate tres testemunhas na audiencia de julgamento. 

4. Far-se-a menc;,ao de tudo 0 que antecede no auto de noticia de flagrante delito. 

Artigo 349.° 
Trarnita'rao do processo surnario 

I. A prova e documentada nos termos previstos no artigo 249.°. 
2. 0 tribunal deve, sempre que possivel, ouvir 0 lesado sobre os prejuizos sofridos em 

consequencia do crime e arbitrar oficiosamente a respectiva indemnizac;,ao. 
3. A contestac;,ao pode ser apresentada por escrito no infcio da audiencia de 

julgamento. 
4. A sentenc;,a tera forma simplificada e pode ser proferida verbalmente e ditada para a 

acta, imediatamente ap6s a audiencia de julgamento, mas, nos casos em que a 
complexidade 0 justifique, pode ser proferida por escrito nos cinco dias imediatos a 
realizac;,ao da audiencia. 

5. Sao correspondentemente aplicaveis, com as necessarias adaptac;,oes, as disposiyoes 
relativas a audiencia de julgamento em processo comum. 
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Artigo 350.° 
Recurso 

Em processo sumario s6 e admissfvel recurso da sentenya ou do despacho que ponha 
termo ao processo. 

PARTE IV 
DISPOSI<;OES FINAlS 

Artigo 351.° 
Indemniza-;ao por priva-;ao da liberdade 

1. Quem tiver sofrido detenyao ou prisao preventiva ilegal pode requerer indemnizayao 
pelos danos sofridos com a privayao da liberdade. 

2. Presume-se que a privayao da liberdade e ilegal sempre que a entidade que a tiver 
efectuado ou orden ado nao elaborar auto, relat6rio ou despacho on de constem os 
pressupostos que a fundamentam. 

3. 0 prazo para requerer a indemnizayao por danos sofridos com a privayao da 
liberdade e de urn ana a contar do momenta em que aquela ocorreu ou em que se for 
solto. 

Artigo 352.° 
Necessidade de revisao e confirma-;ao de senten-;a estrangeira 

I. Quando, por forya da lei ou de tratado ou convenyao, uma sentenya penal 
estrangeira dever ter eficacia na Republica DemocrMica de Timor-Leste, a sua forya 
executiva depende de previa revisao e confirmayao pelo Supremo Tribunal de 
]ustiya. 

2. A pedido do interessado pode ser confirm ada, no mesmo processo de revisao e 
confirmayao de sentenya penal estrangeira, a condenayao em indemnizayao civil 
constante da mesma. 

3. 0 disposto no n.D 1 nao tern aplicayao quando a sentenya penal estrangeira for 
invocada nos tribunais da Republica Democnitica de Timor-Leste como meio de 
prova. 

Artigo 353.0 

Legitimidade 

Tern legitirnidade para pedir a revisao e confirrnac;ao de sentenc;a penal estrangeira 0 

Ministerio Publico e 0 arguido. 

Artigo 354. 0 

Requisitos da confirma-;ao 

1. Para confirmayao de sentenya penal estrange ira e necessario que se verifiquem as 
condiyoes seguintes: 

a) Que, por lei, tratado ou convenyao, a sentenya possa ter forya executiva em 
territ6rio timorense; 

b) Que 0 facto que motivou a condenayao seja tam bern punivel pela lei 
timorense; 

c) Que a sentenya nao tenha aplicado pena ou medida de seguranya proibida peJa 
lei timorense; 
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d) Que 0 arguido tenha sido assistido por defensor e, quando ignorasse a lingua 
usada no processo, por interprete; 

e) Que, salvo tratado ou conveny3.o em contnirio, a sentenya n3.o respeite a crime 
qualificavel, segundo a lei timorense ou a do pais em que foi proferida a 
sentenya, de crime contra a seguranya do Estado. 

2. Se a sentenya penal estrangeira tiver aplicado pena que a lei timorense n3.o preve ou 
pena que a lei timorense preve, mas em medida superior ao maximo legal 
admissivel, a sentenya e confirm ada, mas a pen a aplicada converte-se naquela que 
ao caso coubesse segundo a lei timorense ou reduz-se ate ao limite adequado. 

3. N3.o obsta a confirmay3.o a aplicay3.o pela sentenya estrange ira de pena em limite 
inferior ao minimo admissivel pela lei timorense. 

Artigo 355.° 
Exclusao da exequibilidade 

Verificando-se todos os requisitos necessarios para a confirmay3.o, mas encontrando-se 
extintos, segundo a lei timorense, 0 procedimento criminal ou a pena, por prescriy3.o, 
amnistia ou qualquer outra causa, a confirmay3.o e concedida, mas a forya executiva das 
penas ou medidas de seguranya aplicadas e denegada. 

Artigo 356.° 
Inicio da execuc;ao 

A execuy3.o de sentenya penal estrangeira confirmada n3.o se InlCla enquanto 0 

condenado n3.o cumprir as penas ou medidas de seguranya da mesma natureza em que 
tiver sido condenado pelos tribunais timorenses. 

Artigo 357.° 
Relac;oes com autoridades estrangeiras 

As relayoes com as autoridades de outro pais relativas a administray3.o da justiya penal 
regulam-se pelos tratados e convenyoes internacionais e demais legislay3.o avulsa 
relativa a cooperay3.o judiciaria. 

Artigo 358.° 
Responsabilidade pelas custas e encargos processuais 

1. Quando ha lugar a condenay3.o 0 tribunal pode condenar tambem 0 arguido nas 
custas e demais encargos do processo se 0 considerar em situac;3.o econ6mica que Ihe 
permita suporta-Ios. 

2. A execuy3.o por custas segue as regras do processo civil e corre por apenso ao 
processo on de foi proferida a condenay3.o, sob promoy3.o do Ministerio Publico. 

Artigo 359.° 
Destino das multas criminais 

Ao destino a dar as multas criminais aplica-se correspondentemente 0 disposto no artigo 
31.0 do C6digo das Custas ludiciais. 
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